KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ
SĄRAŠAS 2011 METAMS

Vadybin÷s programos
Progr.
Nr.
1

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Mokyklos strateginio plano rengimas ir įgyvendinimas.
Institucinio lygio programa
Mokyklos strateginio plano rengimas ir įgyvendinimas.

18 val.

18 val.

9

Pokyčių švietimo organizacijoje valdymas.
Institucinio lygio programa
Kokyb÷s vadybos principų taikymas mokyklos veikloje.
Institucinio lygio programa
Mokyklos veiklos efektyvumo ir švietimo subjektų
interesų derm÷.
Institucinio lygio programa
Darbo sutartis: sudarymas, vykdymas, nutraukimas.
Apsirūpinimo informaciniais ir metodikos ištekliais
vadyba.
Ugdančiojo vadovavimo kultūros vystymas mokykloje,
kaip besimokančioje organizacijoje.
Švietimo įstaigų vadovų teisinio raštingumo tobulinimas.

10

Naujov÷s viešųjų pirkimų organizavime.

6 val.

11

Mokyklos metodin÷s veiklos valdymas.

6 val.

12

8 val.

13

Inovatyvus vadovo žvilgsnis į save. Motyvuojanti vidinio
potencialo resursų galia – asmenin÷mis savyb÷mis
pagrįstų kompetencijų ugdymui siekiant įkvepiančių
profesin÷s veiklos rezultatų.
Kursai „Mokyklos vadybos pagrindai“.

200 val.

14

Pedagogo lyderyst÷ ir vadybinių kompetencijų ugdymas.

8 val.

15

Mokyklų, siekiančių tobulinti mokyklos valdymo
struktūrą, komandų mokymas.
Nacionalinio lygio programa
Pamokų tvarkaraščio sudarymas, taikant programą
„Mimosa“.
Koordinator÷ – I.Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Ugdymo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui
pasirengimo vadovų atestacijai teisiniai, metodologiniai ir
praktiniai aspektai.
Institucinio lygio programa
Koordinator÷ – Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61,
el. p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

27 val.

2
3
4
5

6
7
8

16

17

8 val.

1

18 val.
18 val.

6 val.
8 val.
8 val.
8 val.

Dalyvių tikslin÷ grup÷
Ugdymo įstaigų vadovai,
mokyklų komandos
Ugdymo įstaigų vadovai,
mokyklų komandos
Ugdymo įstaigų vadovai,
mokyklų komandos
Ugdymo įstaigų vadovai,
mokyklų komandos
Ugdymo įstaigų vadovai,
mokyklų komandos
Ugdymo įstaigų vadovai
Ugdymo įstaigų vadovai,
pavaduotojai, skyrių ved÷jai
Ugdymo įstaigų vadovai,
pavaduotojai, skyrių ved÷jai
Ugdymo įstaigų vadovai,
pavaduotojai, švietimo
priežiūros tarnybų ved÷jai, vyr.
specialistai
Ugdymo įstaigų vadovai, viešųjų
pirkimų komisijų nariai
Metodinių grupių, tarybų,
būrelių pirmininkai,
pavaduotojai ugdymui
Ugdymo įstaigų vadovai,
pavaduotojai, skyrių ved÷jai

Dalyvių
skaičius
30
30
30
30
30

30
30
30
30

30
30

Ugdymo įstaigų vadovai, jų
pavaduotojai ugdymui, ugdymą
organizuojančių skyrių ved÷jai
Ugdymo įstaigų vadovai,
mokyklų komandos
Mokyklų bendruomen÷s

30

8 val.

Bendrojo lavinimo mokyklų
vadovų pavaduotojai ugdymui

12

18 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, jų
pavaduotojai ugdymui, ugdymą
organizuojančių skyrių ved÷jai

30

30
30

18

18 val. Mokyklų vadovai, jų
Mokyklos tobulinimas pasitelkiant vertinimą.
pavaduotojai ugdymui, ugdymą
Institucinio lygio programa
organizuojančių skyrių ved÷jai
Koordinator÷ – Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61,
el. p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Koordinator÷ – Aurelija Makūnien÷, tel. 32 40 43, el. p.: metodinis@kpkc.lt

30

Pedagogin÷s – psichologin÷s programos
Progr.
Nr.
19

Apimtis

Dalyvių tikslin÷ grup÷

Savęs valdymas: pasitik÷jimo savimi stiprinimas.

6 val.

20

Vaikų streso šaltiniai ir įveikimo būdai.

6 val.

21

Jausmų raiška ir emocinio intelekto ugdymas mokykloje.

12 val.

22

Pozityvioji psichologija: pad÷kime sau ir vaikams gerai
jaustis.

6 val.

23

Aukl÷jimo būdai ir jų įtaka vaiko psichosocialiniam
asmenyb÷s vystymuisi.

6 val.

24

Efektyvi komunikacija.

6 val.

25

Savivert÷s, savigarbos ir pasitik÷jimo savimi svarba
ugdymo(si) procese.

6 val.

26

Emocin÷ kompetencija.

6 val.

27

Efektyvus bendravimas – ugdymo(si) proceso dalis.

6 val.

28

Konfrontuok, bet nekonfliktuok.

6 val.

29

6 val.

30

Kaip pad÷ti mokiniams neprarasti mokymosi
motyvacijos.
Mokytojo psichologin÷ saviugda.

31

Savigarbos stiprinimas klas÷je.

6 val.

32

Paauglių kriz÷: psichosocialinis aspektas.
Institucinio lygio programa

33

Mokytojo ir mokinio asmenyb÷s pažinimo būdai ir
galimyb÷s.
Grupin÷ žaidimų terapija.
Institucinio lygio programa
Mokyklinio amžiaus vaikų emocinio intelekto ugdymo
galimyb÷s.
Institucinio lygio programa.
Koordinator÷ – Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61,
el. p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Mokyklinio amžiaus vaikų emocinio intelekto ugdymo
galimyb÷s.
Koordinator÷ – Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61,
el. p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Komunikacin÷ elgsena ugdymo procese.
Koordinator÷ – Aurelija Makūnien÷, tel. 32 40 43,

6 val.
arba
18 val.
6 val.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio,
vidurinio ugdymo mokytojai,
specialistai, vadovai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio,
vidurinio ugdymo mokytojai,
specialistai, vadovai
Vidurinio ugdymo mokytojai,
specialistai, vadovai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio,
vidurinio ugdymo mokytojai,
specialistai, vadovai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio,
vidurinio ugdymo mokytojai,
specialistai, vadovai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio,
vidurinio ugdymo mokytojai,
specialistai, vadovai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio,
vidurinio ugdymo mokytojai,
specialistai, vadovai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio,
vidurinio ugdymo mokytojai,
specialistai, vadovai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio,
vidurinio ugdymo mokytojai,
specialistai, vadovai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio,
vidurinio ugdymo mokytojai,
specialistai, vadovai
Vidurinio ugdymo mokytojai,
specialistai, vadovai
Vidurinio ugdymo mokytojai,
specialistai, vadovai
Pradinio, vidurinio ugdymo
mokytojai, specialistai
Vidurinio ugdymo mokytojai,
specialistai, vadovai

34
35

36

37

Programos pavadinimas, lygis

6 val.

25-30

25-30
25-30

25-30

25-30

25-30

25-30

25-30

25-30

25-30
25-30
25-30
25-30

Pradinio, vidurinio ugdymo
mokytojai, specialistai, vadovai
Psichologai

25-30

22 val.

Pradinio, vidurinio ugdymo
mokytojai, mokyklų
bendruomenių komandos,
vadovai

20-25

6 val.

Pradinio, vidurinio ugdymo
mokytojai, mokyklų
bendruomenių komandos,
vadovai
Pradinio, vidurinio ugdymo
mokytojai, mokyklų

20-25

24 val.

6 val.

2

Dalyvių
skaičius
25-30

20-25

30

el. p.: metodinis@kpkc.lt

bendruomenių komandos,
vadovai
Koordinator÷ – Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27, el. p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt

Prevencin÷s - socialin÷s programos
Progr.
Nr.
38

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Socialinių projektų rengimas ir valdymas.

6 val.

39

Socialinių tyrimų dizainas: struktūra ir strategijos.

6 val.

40

Mokinių mokymosi iki 16 m. užtikrinimas bei kurso
kartojimo ir nubyr÷jimo iš mokyklos prevencija.
Socialinio pedagogo profesinių kompetencijų pl÷tra
tobulinant veiklos planavimo, įgyvendinimo ir
įsivertinimo įgūdžius.
Institucinio lygio programa
Informacinių sistemų (IS) naudojimo galimyb÷s socialinio
pedagogo darbe.
Institucinio lygio programa
Merginų grupių metodas – brandžios asmenyb÷s
ugdymo(si) prielaida.
Atsparumo veiksnių stiprinimas, siekiant apsaugoti
vaikus ir jaunuolius nuo psichiką veikiančių medžiagų
vartojimo.
Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų gyvenimo įgūdžių
ugdymas.
Mokymo(si) motyvacijos stokos ir iškritimo iš mokyklos
prevencija: problemos ir galimyb÷s.

6 val.

41

42

43
44

45
46

47
48
49

50

51

52
53
54

Dalyvių
skaičius
30

18 val.

Socialiniai pedagogai, klasių
vadovai, psichologai
Socialiniai pedagogai, klasių
vadovai, įvairių dalykų
mokytojai
Vadovai, klasių vadovai,
socialiniai pedagogai
Socialiniai pedagogai

22 val.

Socialiniai pedagogai

24

6 val.

Klasių vadovai, socialiniai
pedagogai
Vadovai, klasių vadovai,
socialiniai pedagogai,
psichologai
Pradinio ugdymo mokytojai

30

Vadovai, klasių vadovai,
socialiniai pedagogai,
psichologai
Klasių vadovai

30

6 val.

6 val.
6 val.

6 val.

Klas÷s aukl÷tojo ir t÷vų bendradarbiavimo formų
naujov÷s.
Sveikatinimo programos įgyvendinimo edukaciniai
aspektai ikimokyklin÷je įstaigoje.
S÷kminga partneryst÷.

Dalyvių tikslin÷ grup÷

6 val.

Ikimokyklinio ugdymo
mokytojai, specialistai, vadovai
6 val.
Vadovai, klasių vadovai,
socialiniai pedagogai,
psichologai
12 val. Vadovai, klasių vadovai,
Patyčių ir smurto prevencijos sistemos kūrimo galimyb÷s
socialiniai pedagogai,
ugdymo įstaigoje.
psichologai
6 val.
Klasių vadovai, socialiniai
Paauglių mergaičių smurtavimo prevencija.
pedagogai, psichologai, įvairių
dalykų mokytojai
6 val.
Ikimokyklinio, pradinio ugdymo
Smurtavimo apraiškų prevencija ikimokykliniame ir
mokytojai
jaunesniajame mokykliniame amžiuje.
8 val.
Socialiniai pedagogai, klasių
Filmai kaip edukacin÷ dorinio ir dvasinio ugdymo
vadovai, psichologai
priemon÷.
8 val.
Direktorių pavaduotojai, klasių
Smurtas ir agresija kasdienyb÷je.
Koordinator÷ – Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58,
aukl÷tojai, socialiniai pedagogai,
el. p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
įvairių dalykų mokytojai
Koordinator÷ – Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27, el. p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt

30

30
30

30

30

30
30
30

30

30

30
30
25-30

Specialiojo ugdymo programos
Progr.
Nr.
55
56

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis
6 val.

Specialiosios pagalbos teikimas bendrojo ugdymo
įstaigoje.
Emocijų, elgesio ir socialin÷s raidos sutrikimai ir jų
šalinimo būdai.

6 val.

3

Dalyvių tikslin÷ grup÷
Specialieji pedagogai, klasių
vadovai, vadovai
Specialieji pedagogai, klasių
vadovai, vadovai

Dalyvių
skaičius
30
30

57
58
59
60

61
62
63
64

65

66
67

68
69

Profesinių kompetencijų tobulinimas, dirbant su
integruotais sutrikusios klausos vaikais.
Inovatyvi užsienio šalių patirtis ugdant SUP mokinius.

6 val.

IKT ir interaktyviųjų ugdymosi metodų taikymas SUP
mokinių ugdyme.
L÷l÷ – pagalbinink÷ ugdant SUP vaikus

6 val.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių SUP,
komunikavimo ir socialinių geb÷jimų ugdymas.
Logopedin÷ pagalba ikimokyklinio amžiaus vaikams.
T÷vų-vaiko interakcijos metodas.
Ugdymo metodų įvairov÷ dirbant su specialiųjų poreikių
turinčiais vaikais ikimokyklin÷je įstaigoje.
Mokomųjų priemonių specialiųjų poreikių mokiniams
rengimo galimyb÷s MS Office ir Google Docs
programomis.
Dail÷s (keramikos) terapijos integravimas į ikimokyklinį
ugdymą, lavinant vaikus, turinčius kalbos ir
komunikacijos sutrikimų.
Specialiosios pagalbos teikimas ikimokyklin÷je įstaigoje.

6 val.

6 val.

6 val.

6 val.
6 val.
6 val.

6 val.

6 val.

Specialieji pedagogai, klasių
vadovai, vadovai
Specialieji pedagogai, logopedai,
klasių vadovai, vadovai
Specialieji pedagogai, logopedai,
klasių vadovai
Specialieji pedagogai, klasių
vadovai, ikimokyklinkjo
ugdymo mokytojai
Specialieji pedagogai, klasių
vadovai
Specialieji pedagogai, klasių
vadovai
Specialieji pedagogai, klasių
vadovai
Specialieji pedagogai, logopedai,
klasių vadovai

30

Specialieji pedagogai, klasių
vadovai, ikimokyklinio ugdymo
mokytojai
Specialieji pedagogai, klasių
vadovai, vadovai
Specialieji pedagogai, klasių
vadovai, logopedai

30

18 val.
Vaikai, turintys emocijų ir elgesio sutrikimų: pagalbos
arba
kryptys ir metodai.
6 val.
Institucinio lygio programa
6 val.
Specialieji pedagogai, logopedai,
A.Strelnikovos mikčiojimo korekcijos metodas taikant
klasių vadovai
kv÷pavimo-gimnastikos pratimus.
36 val. Specialiojo ugdymo pedagogai,
Interaktyvios lentos panaudojimas specialiojo ugdymo
logopedai, klasių aukl÷tojai
modernizavimui.
Institucinio lygio programa
Koordinator÷ – Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11,
el. p.: informacinis@kpkc.lt
Koordinator÷ – Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27, el. p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt

30
30
30

30
30
30
30

30
30

30
20-25

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos
Progr.
Nr.
70
71

72
73
74
75
76
77
78
79

80

Programos pavadinimas, lygis
Kokybiško ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo
ikimokyklin÷je įstaigoje organizavimas.
Muzikin÷s raiškos organizavimo formų įvairov÷
ankstyvajame amžiuje.
Institucinio lygio programa
Pedagogų ir t÷vų sąveika ugdant ankstyvojo amžiaus
vaikus.
Institucinis ankstyvojo amžiaus vaikų (0-3 metų)
ugdymas.
Tinkamo ankstyvojo amžiaus vaikų (1-3 metų) elgesio
skatinimas.
Pojūčių lavinimas ikimokyklinio bei priešmokyklinio
amžiaus vaikų pažinimo kompetencijos ugdymui.
Vaiko pasitik÷jimo savimi ugdymo priemon÷s ir būdai
ikimokyklin÷je ir priešmokyklin÷je ugdymo įstaigoje.
Kūrybiškumo ugdymas priešmokykliniame amžiuje.

Apimtis

Dalyvių tikslin÷ grup÷

6 val.

Ikimokyklinio ugdymo
mokytojai
Ikimokyklinio ugdymo, muzikos
mokytojai

18 val.

6 val.
12 val.
6 val.
12 val.
16 val.
8 val.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos
įgūdžių ir literatūrinio kūrybiškumo lavinimas.
Teatrinis ugdymas formuojantis priešmokyklinio amžiaus
vaiko asmenybę.
Institucinio lygio programa
Priešmokyklinio ugdymo aktualijos: praktinis aspektas.

4

12 val.
18 val.

6 val.

Ikimokyklinio ugdymo
mokytojai
Ikimokyklinio ugdymo
mokytojai
Ikimokyklinio ugdymo
mokytojai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio
ugdymo mokytojai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio
ugdymo mokytojai
Priešmokyklinio ugdymo
mokytojai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio
ugdymo mokytojai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio
ugdymo mokytojai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio
ugdymo mokytojai

Dalyvių
skaičius
25-30
25-30

25-30
25-30
25-30
25-30
25-30
25-30
25-30
25-30

25-30

81

Siužetin÷ muzikin÷ pasaka priešmokyklin÷je grup÷je.

6 val.

82

8 val.

12 val.

86

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas: ES šalių
patirties sklaida.
Paradigmų kaita ikimokyklinio ugdymo įstaigos
mokytojo veikloje.
Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas ikimokyklin÷je
grup÷je.
Tyrin÷jimų ir eksperimentų metodo taikymas ugdymo
procese.
Ikimokyklinio ugdymo turinio planavimas projektais.

87

Vaiko žinių ir geb÷jimų pl÷tojimas kuriant.

6 val.

88

Vaikų ugdymo(si) ypatumai mišraus amžiaus grup÷je.

6 val.

89

Darbuotojų potencialo vertinimas ir įsivertinimas
ikimokyklinio ugdymo institucijoje.
Meno metodas ir jo taikymas ikimokyklin÷je įstaigoje.
Institucinio lygio programa
Pedagogin÷ pasakų terapija: pagalba emocinių ir elgesio
problemų turintiems vaikams.

12 val.

83
84
85

90
91

92

6 val.

6 val.
6 val.

18 val.
8 val.

6 val.

99

Ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos saugojimo
kompetencijos ugdymas.
Ekologinis ugdymas, atskleidžiant žmogaus ir gamtos
sąsajas.
Institucinio lygio programa
Tautosakinio paveldo tekstų panaudojimas ugdymo
turinio modeliavimo kompetencijų pl÷totei.
Institucinio lygio programa
Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymo
galimyb÷s ir perspektyvos.
Tradicinių lietuviškų simbolių interpretacija ir raiška
karpiniuose.
Krikščioniškojo paveldo tekstų panaudojimas
ikimokyklinio ugdymo pedagogų ugdymo turinio
modeliavimo kompetencijų pl÷totei.
Krikščioniškoji pedagogika: prasm÷ ir taikymo
galimyb÷s.
Vaidybin÷s l÷l÷s žaidybin÷je veikloje.

100

Žaidžiame teatrą darželyje.

6 val.

101

Vaikų vaidybinių geb÷jimų ugdymas teatru.
Institucinio lygio programa
Vaikų sveikatos bei saugos kultūros įgūdžių ugdymas,
stiprinant partneryst÷s ryšius su šeima.
Modernioji kūno kultūra darželyje.

18 val.

Inovaciniai vaikų sveikatos stiprinimo būdai
ikimokyklin÷je įstaigoje.
Vaikų fizin÷s ir psichin÷s sveikatos darna ikimokyklin÷je
įstaigoje.
Netradicinis požiūris į ikimokyklinio amžiaus vaiko
kompetencijų ugdymą įvairiose aplinkose.
Į pagalbą šeimai, auginančiai hiperaktyvų, judrų vaiką.

8 val.

93

94

95
96
97

98

102
103
104
105
106
107
108
109

18 val.

25-30
25-30
25-30
25-30
25-30
25-30
25
25
25-30
25-30

25-30
25-30

Ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio ugdymo mokytojai

25-30

8 val.

Ikimokyklinio ugdymo
mokytojai
Ikimokyklinio ugdymo
mokytojai
Ikimokyklinio ugdymo
mokytojai

25-30

Ikimokyklinio ugdymo
mokytojai
Ikimokyklinio ugdymo
mokytojai
Ikimokyklinio ugdymo
mokytojai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio ugdymo mokytojai
Ikimokyklinio ugdymo
mokytojai
Ikimokyklinio ugdymo
mokytojai
Ikimokyklinio ugdymo
mokytojai
Ikimokyklinio ugdymo
mokytojai
Ikimokyklinio ugdymo
mokytojai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio ugdymo mokytojai
Metodinių konsultacinių centrų
metodininkai, mokytojai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio ugdymo mokytojai

25-30

8 val.

6 val.
6 val.

6 val.
12 val.

5

25-30

18 val.

12 val.

Pasirengimo vesti seminarus metodologiniai ir praktiniai
aspektai.
Kaip pad÷ti vaikui formuoti konfliktų sprendimo
įgūdžius.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio
ugdymo mokytojai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio
ugdymo mokytojai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio
ugdymo mokytojai
Ikimokyklinio ugdymo
mokytojai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio
ugdymo mokytojai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio
ugdymo mokytojai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio
ugdymo mokytojai
Ikimokyklinio ugdymo
mokytojai
Ikimokyklinio ugdymo
mokytojai
Ikimokyklinio ugdymo
mokytojai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio
ugdymo, pradinių klasių
mokytojai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio
ugdymo mokytojai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio ugdymo mokytojai

6 val.
6 val.
12 val.
8 val.
16 val.

25-30
25-30

25-30
25-30
25-30
25-30
25-30
25-30
25-30
25-30
25-30
25-30
25-30

8 val.

110

Vaikų, turinčių negalią, kūrybiškumo ugdymas.

111
112

6 val.
Vertinimas pradin÷je mokykloje.
6 val.
Mokinių pasiekimų ugdymo procese vertinimo įrankio
pristatymas.
6 val.
Rašymo, kaip kalbin÷s veiklos, ugdymas I-IV klas÷se.
6 val.
Ugdymo kokyb÷ pradin÷je mokykloje: praktinis aspektas.
18 val.
Pradinio ugdymo modernizavimas taikant informacines
komunikacines technologijas ir inovatyvius mokymo(si)
metodus.
Institucinio lygio programa
6 val.
Pozityvių gyvensenos įpročių ugdymas per kūno kultūros
pamokas.
8 val.
Fizinio aktyvumo formų (kamuolių perkusija, pratimai
ratu, pratimai poromis) netradicinis taikymas kūno
kultūros pamokose.
6 val.
Lipdyba pradžios mokykloje.
16 val.
Problemų sprendimo ir sprendimų pri÷mimo įgūdžių
lavinimas.
6 val.
Kūrybiškumo ugdymas dail÷s ir technologijų
užsi÷mimuose.
18 val.
Mokinių lietuvių kalbos ir matematikos pasiekimų
vertinimas 4-oje klas÷je.
Institucinio lygio programa
12 val.
Muzikos pamoka pradin÷je mokykloje.
18 val.
Aktyvieji mokymo(si) metodai pradin÷se klas÷se.
Institucinio lygio programa
36 val.
Interaktyvios lentos panaudojimas priešmokyklinio,
ikimokyklinio ir pradinio ugdymo modernizavimui.
Institucinio lygio programa
Koordinator÷ – Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11,
el. p.: informacinis@kpkc.lt
40 val.
Priešmokyklin÷se grup÷se dirbančių mokytojų profesinių
bei specialiųjų kompetencijų pl÷tot÷.
Institucinio lygio programa
Koordinator÷ – Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27
el. p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
6 val.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokyb÷s
gerinimas diegiant inovatyvią užsienio šalių patirtį.
Koordinator÷ – Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27
el. p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Koordinator÷ – Audron÷ Antanavičien÷, tel. 20 01 27, el. p.:

113
114
115

116
117

118
119
120
121

122
123
124

125

126

Ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio ugdymo mokytojai
Pradinio ugdymo mokytojai
Pradinio ugdymo mokytojai

25-30

Pradinio ugdymo mokytojai
Pradinio ugdymo mokytojai
Pradinio ugdymo mokytojai

25-30
25-30
25-30

Pradinio ugdymo mokytojai

25-30

Pradinio ugdymo mokytojai

25-30

Pradinio ugdymo mokytojai
Pradinio ugdymo mokytojai

25-30
25-30

Pradinio ugdymo mokytojai

25-30

Pradinio ugdymo mokytojai

25-30

Pradinio ugdymo mokytojai
Pradinio ugdymo mokytojai

25-30
25-30

Ikimokyklinio, priešmokyklinio
ir pradinio ugdymo mokytojai

20-25

25-30
25-30

Priešmokyklinio ugdymo
mokytojai

30

Ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio ugdymo mokytojai

30

audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Bendros programos
Progr.
Nr.
127

128

129

130

Programos pavadinimas, lygis

18 val.

Įvairių dalykų mokytojai

Dalyvių
skaičius
20-25

18 val.

Įvairių dalykų mokytojai

20-25

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai

30

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai

30

Apimtis

Saugesn÷s moksleivių ugdymo aplinkos kūrimas:
sveikatinimo kontekstas.
Institucinio lygio programa
Koordinator÷ – Audron÷ Antanavičien÷, tel. 20 01 27,
el. p.: audrone.antanaviciene@kpkc.lt
Aktyvieji mokymo(si) metodai.
Institucinio lygio programa
Koordinator÷ – Audron÷ Antanavičien÷, tel. 20 01 27
el. p.: audrone.antanaviciene@kpkc.lt
Mokymo ir mokymosi stiliai.
Koordinator÷ – Audron÷ Antanavičien÷, tel. 20 01 27
el. p.: audrone.antanaviciene@kpkc.lt
Inovatyvūs mokymo(si) metodai.
Koordinator÷ – Audron÷ Antanavičien÷, tel. 20 01 27
el. p.: audrone.antanaviciene@kpkc.lt

6

Dalyvių tikslin÷ grup÷

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

Mokytojo vadybininko vaidmuo šiuolaikin÷je pamokoje.
Institucinio lygio programa
Koordinator÷ – I.Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Mokinių dvasinių galių pl÷tojimas kaip bendrųjų
kompetencijų ugdymo pagrindas.
Koordinator÷ – I.Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt

18 val.

Įvairių dalykų, pradinio ugdymo
mokytojai, mokyklų
bendruomen÷s komandos

25-30

6 val.

30

Mokytojų ir mokyklos veiklos vertinimas ir
įsivertinimas.
Koordinator÷ – I.Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Kaip keisti mokymo(si) praktiką: inovatyvių metodų
taikymas pamokose.
Koordinator÷ – I.Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Grup÷s interviu mokykloje: vedimas, duomenų
rinkimas ir analiz÷.
Koordinator÷ – I.Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Kokybinių tyrimų duomenų analiz÷ pedagogin÷je
veikloje.
Koordinator÷ – I.Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Vidinis mokyklos savęs vertinimas: kaip taisyklingai
apdoroti kokybinius duomenis?
Institucinio lygio programa
Koordinator÷ – I.Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Mokinių kūrybiškumo ugdymo pamokose strategijos,
būdai ir metodai.
Koordinator÷ – I.Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Kūrybingumo ugdymas ir vertinimas mokykloje.
Koordinator÷ – I.Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Kūrybingumo kompetencijos ugdymas.
Koordinator÷ – I.Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Interaktyvių mokymo priemonių taikymo galimyb÷s
ugdymo procese.
Koordinator÷ – I.Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Pamoka ir standartizuotas mokinių kompetencijų
vertinimas pagal atnaujintas bendrąsias programas.
Koordinator÷ – I.Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Pamoka šiandien: nuo žinių link kompetencijų
individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą.
Koordinator÷ – I.Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt

6 val.

Mokyklų bendruomen÷s
komandos, vadovai, jų
pavaduotojai ugdymui, ugdymą
organizuojančių skyrių ved÷jai,
įvairių dalykų ir pradinio
ugdymo mokytojai
Bendrojo lavinimo mokyklų
įvairių dalykų mokytojai,
vadovai, mokyklų bendruomen÷s
komandos
Mokyklų bendruomen÷s
komandos, vadovai, įvairių
dalykų mokytojai

8 val.

Mokyklų bendruomen÷s
komandos, vadovai, įvairių
dalykų mokytojai

25-30

8 val.

Mokyklų bendruomen÷s
komandos, vadovai, įvairių
dalykų mokytojai

25-30

18 val.

Mokyklų bendruomen÷s
komandos

25-30

6 val.

Mokyklų bendruomen÷s
komandos, įvairių dalykų,
pradinio ugdymo mokytojai

25-30

6 val.

Mokyklų bendruomen÷s
komandos, įvairių dalykų,
pradinio ugdymo mokytojai
Mokyklų bendruomen÷s
komandos, įvairių dalykų,
pradinio ugdymo mokytojai
Įvairių dalykų mokytojai,
gebantys dirbti kompiuteriu

25-30

6 val.

25-30

12-24

8 val.

Mokyklų bendruomen÷s
komandos, įvairių dalykų
mokytojai, dirbantys 5-12 kl.

30

8 val.

Mokyklų bendruomen÷s
komandos, direktorių
pavaduotojai ugdymui, įvairių
dalykų mokytojai, dirbantys
5-12 kl.
Mokyklų bendruomen÷s
komandos, įvairių dalykų
mokytojai
Mokyklų bendruomen÷s
komandos, įvairių dalykų,
pradinių klasių mokytojai

30

Mokyklų bendruomen÷s
komandos, įvairių dalykų,

30

6 val.

8 val.

8 val.

7

25-30

8 val.

8 val.

Minčių žem÷lapis – efektyvus mokymosi metodas.
Koordinator÷ – I.Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Efektyvi komanda – švietimo organizacijos veiklos
s÷km÷s veiksnys.
Koordinator÷ – I.Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Esminiai pamokos efektyvumo kriterijai.
Koordinator÷ – I.Teresien÷, tel. 32 41 58,

25-30

30

30

147

el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Virtualios aplinkos mokymui ir mokymuisi
Koordinator÷ – I.Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt

8 val.

148

Profesijos patar÷jo asmeninių kompetencijų valdymas.
Koordinator÷ – I.Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt

6 val.

149

Gyvūnų gerov÷s supratimo ugdymas ir žiauraus elgesio
su gyvūnais prevencinis darbas ugdymo įstaigose.
Koordinator÷ – I.Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt

6 val.

150

Interaktyvių užduočių ir testų kūrimas Hot Potatoes
programa.
Koordinator÷ – I.Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt

12 val.

151

Mokymo medžiagos kūrimas taikant Windows Movie
Maker, Microsoft Office Power Point Presentation IKT
programas.
Koordinator÷ – I.Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Mokymo medžiagos kūrimas taikant Pro Show
Produser, garso redagavimo programą Audacity ir
Microsoft Office PowerPoint Presentation programas.
Koordinator÷ – I.Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.)
mokinių esminių kompetencijų ugdymas.
Koordinator÷ – I.Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Mokytojo ir mokinio metamokymosi kompetencijos
ugdymo galimyb÷s mokykloje.
Koordinator÷ – I.Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Praktiniai patarimai kaip ugdyti esmines mokinių
kompetencijas.
Koordinator÷ – I.Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Šiuolaikin÷ pamoka, jos priežiūra ir vertinimas.
Koordinator÷ – I.Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Mokyklos veiklos įsivertinimas.
Koordinator÷ – I.Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Pedagoginio meistriškumo principų įgyvendinimas
šiuolaikin÷je pamokoje.
Koordinator÷ – I.Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
S÷kminga pamoka.
Koordinator÷ – I.Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Ugdymo turinio planavimas pagal atnaujintas
bendrąsias programas.
Koordinator÷ – I.Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Mokinių profesinio informavimo ir konsultavimo
procesas: pratimų ugdymo karjerai taikymas.
Koordinator÷ – Ilona Teresien÷, tel. 32 41 58,

12 val.

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

8

12 val.

6 val.

6 val.

pradinių klasių mokytojai
Mokyklų bendruomen÷s
komandos, direktorių
pavaduotojai ugdymui, įvairių
dalykų mokytojai
Mokyklų bendruomen÷s
komandos, profesijos patar÷jai,
profesinio informavimo taškų
(PIT) darbuotojai, mokyklų
profesinio orientavimo komandų
nariai
Mokyklų bendruomen÷s
komandos, ikimokyklinio,
pradinio ugdymo mokytojai,
įvairių dalykų mokytojai, klas÷s
aukl÷tojai
Mokyklų bendruomen÷s
komandos, įvairių dalykų,
pradinių klasių mokytojai,
turintys pradinius darbo
kompiuteriu įgūdžius
Mokyklų bendruomen÷s
komandos, įvairių dalykų,
pradinių klasių mokytojai,
turintys pradinius darbo
kompiuteriu įgūdžius
Mokyklų bendruomen÷s
komandos, įvairių dalykų,
pradinių klasių mokytojai,
turintys pradinius darbo
kompiuteriu įgūdžius
Mokyklų bendruomen÷s
komandos, įvairių dalykų 5-8 kl.
dirbantys mokytojai, pradinių
klasių mokytojai
Mokyklų bendruomen÷s
komandos, įvairių dalykų
mokytojai

12-24

12

25-30

12-24

12-24

12-24

25-30

25-30

6 val.

Mokyklų bendruomen÷s
komandos, įvairių dalykų,
pradinių klasių mokytojai

25-30

8 val.

Mokyklų bendruomen÷s
komandos, įvairių dalykų,
pradinių klasių mokytojai
Mokyklų, besirengiančių
vidiniam įsivertinimui,
bendruomen÷s komandos
Mokyklų bendruomen÷s
komandos, įvairių dalykų,
pradinių klasių mokytojai

25-30

Mokyklų bendruomen÷s
komandos, įvairių dalykų,
pradinių klasių mokytojai
Mokyklų bendruomen÷s
komandos, įvairių dalykų
mokytojai

30

6 val.

8 val.

6 val.

6 val.

6 val.

Mokyklų komandos, profesinio
orientavimo specialistai,
profesinio informavimo taškų

25-30

30-40

25-30

el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

Mokymo(si) metodai – vienas iš svarbiausių pamokos
elementų.
Koordinator÷ – Ilona Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Pedagoginio meistriškumo tobulinimas.
Institucinio lygio programa
Koordinator÷ – Ilona Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Praktiniai patarimai, kaip dirbti pagal atnaujintas
bendrąsias ugdymo programas.
Institucinio lygio programa
Koordinator÷ – Ilona Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Tinklaraščių kūrimas ir MS Photo Story for Windows
programos taikymo galimyb÷s efektyvinant mokymo(si)
procesą.
Institucinio lygio programa
Koordinator÷ – Ilona Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Grafinių objektų projektavimas Adobe PhotoShop
programa.
Institucinio lygio programa
Koordinator÷ – Ilona Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Pagrindinių kompiuterin÷s grafikos programos Corel
Draw funkcijų taikymas mokytojo profesin÷je veikloje.
Institucinio lygio programa
Koordinator÷ – Ilona Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Sveikatingumo saviugda – kelias neatrastoms vidin÷ms
galimyb÷ms pažinti.
Koordinator÷ – R.Sisimbajevait÷, tel. 32 40 50,
el. p.: biblioteka@kpkc.lt
Asmenyb÷s tikrieji tikslai: atsakomyb÷s už savo
gyvenimą džiaugsmas.
Koordinator÷ – R.Sisimbajevait÷, tel. 32 40 50,
el. p.: biblioteka@kpkc.lt
Veiklios asmenyb÷s vidin÷s motyvacijos kilm÷s
paslaptys.
Koordinator÷ – R.Sisimbajevait÷, tel. 32 40 50,
el. p.: biblioteka@kpkc.lt
Žvilgsnis į savo potencialo resursus: vidinių galimybių
įtaka veiklos rezultatams.
Koordinator÷ – R.Sisimbajevait÷, tel. 32 40 50,
el. p.: biblioteka@kpkc.lt
Mokytojo teisinio subjektiškumo ypatumai.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,
el. p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt
Ugdymas žaidimais ir šokiais.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,
el. p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt
ES SF projekto „Bendrojo lavinimo mokyklų
įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas“ metu
sukurtųjų instrumentų panaudojimas.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,
el. p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt
Debatai kaip pedagogin÷ technologija.
Institucinio lygio programa.
Koordinator÷ – Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61,
el. p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

9

6 val.

(PIT) darbuotojai, klasių
aukl÷tojai, įvairių dalykų
mokytojai
Mokyklų komandos, įvairių
dalykų mokytojai

25-30

18 val.

Mokyklų komandos, įvairių
dalykų mokytojai

25-30

18 val.

Pagrindinio ugdymo įvairių
dalykų mokytojai, mokyklų
komandos

25-30

18 val.

Socialinių ir humanitarinių bei
kitų mokomųjų dalykų
mokytojai, turintys pradinius
darbo kompiuteriu įgūdžius

12-24

20 val.

Įvairių dalykų mokytojai,
turintys pradinius darbo
kompiuteriu įgūdžius

10-12

18 val.

Įvairių dalykų mokytojai,
turintys pradinius darbo
kompiuteriu įgūdžius

10-12

8 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, įvairių
dalykų mokytojai

30-50

8 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, įvairių
dalykų mokytojai

30-50

8 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, įvairių
dalykų mokytojai

30-50

8 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, įvairių
dalykų mokytojai

30-50

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų bendruomen÷s
komandos
Įvairių dalykų, ikimokyklinio bei
pradinio ugdymo mokytojai

25-30

Bendrojo lavinimo mokyklų
vadovai, veiklos kokyb÷s
įsivertinimo vykdymo grupių
nariai, mokyklų bendruomen÷s
komandos
Įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų bendruomen÷s
komandos

25-30

36 val.

6 val.

18 val.

20-25

25-30

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

Lietuvos Respublikos Prezidento Aleksandro
Stulginskio tarnyst÷s valstybei pavyzdys mokinių
pilietiniam-tautiniam ugdymui.
Koordinator÷ – Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61,
el. p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Mokinių kompetencijų ugdymas įvairių dalykų
pamokose.
Koordinator÷ – Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61,
el. p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Projektų rengimas ir valdymas.
Institucinio lygio programa
Koordinator÷ – V.Barzdziuvien÷, tel. 32 40 61,
el. p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Ugdantysis vadovavimas klasei.
Koordinator÷ – V.Segalovičien÷, tel. 20 01 27,
el. p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
IKT klas÷s aukl÷tojo darbe.
Koordinator÷ – V.Segalovičien÷, tel. 20 01 27,
el. p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Profesin÷s etikos klausimų sprendimo metodai.
Koordinator÷ – V.Segalovičien÷, tel. 20 01 27,
el. p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Laiko valdymo įtaka ugdymo(si) proceso efektyvumui.
Koordinator÷ – V.Segalovičien÷, tel. 20 01 27,
el. p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Sąveika mokykla-šeima.
Koordinator÷ – V.Segalovičien÷, tel. 20 01 27,
el. p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Prekybos žmon÷mis prevencija.
Koordinator÷ – V.Segalovičien÷, tel. 20 01 27,
el. p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Stresas organizacijoje ir jo įveikimo būdai.
Koordinator÷ – V.Segalovičien÷, tel. 20 01 27,
el. p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
IT panaudojimas ugdymo turinio individualizavimui,
diferencijavimui, integracijai.
Koordinator÷ – V.Segalovičien÷, tel. 20 01 27,
el. p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Mokinių kūrybiškumo ugdymo formų ir metodų
įvairov÷.
Koordinator÷ – V.Segalovičien÷, tel. 20 01 27,
el. p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Darbo su gabiais vaikais bendrojo lavinimo mokyklose
ir gimnazijose problematika.
Koordinator÷ – V.Segalovičien÷, tel. 20 01 27,
el. p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos steb÷sena ir
vertinimas.
Koordinator÷ – V.Segalovičien÷, tel. 20 01 27,
el. p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Pokyčių valdymo technologijos.
Koordinator÷ – V.Segalovičien÷, tel. 20 01 27,
el. p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Šiuolaikin÷s pamokos vadyba: teoriniai ir praktiniai
aspektai.
Koordinator÷ – V.Segalovičien÷, tel. 20 01 27,
el. p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Motyvacijos ir ugdymo kokyb÷s skatinimas taikant
aktyviuosius ugdymo(si) metodus.
Institucinio lygio programa
Koordinator÷ – V.Segalovičien÷, tel. 20 01 27,
el. p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Komandinio darbo skatinimas, dirbant su mažai

10

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų bendruomen÷s
komandos

25-30

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų bendruomen÷s
komandos

25-30

18 val.

Įvairių dalykų mokytojai

25-30

6 val.

Klasių vadovai, įvairių dalykų
mokytojai

30

6 val.

Klasių vadovai, įvairių dalykų
mokytojai

30

6 val.

Ikimokyklinio, pradinio,
vidurinio ugdymo mokytojai,
vadovai, specialistai
Ikimokyklinio, pradinio,
vidurinio ugdymo mokytojai,
vadovai, specialistai
Vidurinio ugdymo mokytojai,
specialistai, klasių vadovai

30

Ikimokyklinio, pradinio,
vidurinio ugdymo mokytojai,
vadovai, specialistai
Ikimokyklinio, pradinio,
vidurinio ugdymo mokytojai,
vadovai, specialistai
Pradinio, vidurinio ugdymo
mokytojai, specialistai

30

6 val.

Vidurinio ugdymo mokytojai,
specialistai, vadovai

30

6 val.

Vidurinio ugdymo mokytojai,
specialistai, vadovai

30

6 val.

Vidurinio ugdymo mokytojai,
specialistai, vadovai

30

6 val.

Ikimokyklinio, pradinio,
vidurinio ugdymo mokytojai,
vadovai, specialistai
Vidurinio ugdymo mokytojai,
specialistai, vadovai

30

6 val.
arba
18 val.

Pradinio, vidurinio ugdymo
mokytojai, specialistai

30

6 val.

Pradinio, vidurinio ugdymo

30

6 val.

6 val.

6 val.

6 val.

6 val.

6 val.

30

30

30

30

30

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

mokytojai, specialistai

motyvuotais mokiniais.
Koordinator÷ – V.Segalovičien÷, tel. 20 01 27,
el. p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Žmogaus ir vaiko teisių samprata ir įgyvendinimas.
Institucinio lygio programa
Koordinator÷ – V.Segalovičien÷, tel. 20 01 27,
el. p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Gyvenimo įgūdžių ugdymas formuojant harmoningą
asmenybę.
Koordinator÷ – V.Segalovičien÷, tel. 20 01 27,
el. p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Vertybinių nuostatų ugdymo galimyb÷s mokykloje.
Koordinator÷ – Z.Verbickien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Pasaulio religijos, krikščionyb÷ ir šiuolaikin÷s
pasaul÷žiūros.
Koordinator÷ – Z.Verbickien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Smurto apraiškų mažinimas viešojoje erdv÷je.
Koordinator÷ – Z.Verbickien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Krikščioniškas požiūris į pasaulio atsiradimą ir blogio
kilmę.
Koordinator÷ – Z.Verbickien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Mokinių mokymosi motyvacijos edukacinis ir
prevencinis aspektai.
Koordinator÷ – Z.Verbickien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Rizikos grup÷s vaikų pozityvios socioedukacin÷s raiškos
galimyb÷s mokykloje.
Koordinator÷ – Z.Verbickien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Tariamos partneryst÷s pavojai – kliūtis s÷kmingam
bendradarbiavimui.
Koordinator÷ – Z.Verbickien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Paauglių užimtumas laisvalaikiu ir jų vertybin÷s
nuostatos.
Koordinator÷ – Z.Verbickien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Psichosocialiniai probleminio elgesio vaikų mokymosi
motyvacijos ypatumai.
Koordinator÷ – Z.Verbickien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Konfliktų sprendimas – bendravimo problemų
mažinimo pagrindas.
Koordinator÷ – Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
S÷km÷s technologijos mokykloje.
Institucinio lygio programa
Koordinator÷ – Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Lygios galimyb÷s švietimo srityje: situacija, įstatymai,
problemos, perspektyvos.
Koordinator÷ – Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Streso valdymas.
Koordinator÷ – Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Kūrybiško mąstymo ugdymosi metodai.
Koordinator÷ – Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58,

11

6 val.
arba
18 val.

Ikimokyklinio, pradinio,
vidurinio ugdymo mokytojai,
vadovai, specialistai

30

12 val.

Pradinio, vidurinio ugdymo
mokytojai, specialistai

30

Pagrindinių, vidurinių mokyklų,
gimnazijų mokytojai, mokyklų
vadovai, klasių aukl÷tojai

25

Ikimokyklinio, pradinio,
pagrindinio, vidurinio ugdymo
mokytojai, vadovai, specialistai

30

Ikimokyklinio, pradinio,
vidurinio ugdymo mokytojai,
vadovai, specialistai
Ikimokyklinio, pradinio,
pagrindinio, vidurinio ugdymo
mokytojai, vadovai, specialistai

30

6 val.

Pradinio, vidurinio ugdymo
mokytojai, vadovai, specialistai

30

6 val.

Pradinio, vidurinio ugdymo
mokytojai, vadovai, specialistai

30

6 val.

Ikimokyklinio, pradinio ,
vidurinio ugdymo mokytojai,
vadovai, specialistai

30

6 val.

Pradinio, pagrindinio, vidurinio
ugdymo, gimnazijų mokytojai,
klasių aukl÷tojai, mokyklų
bendruomenių komandos
Pradinio, pagrindinio, vidurinio
ugdymo, gimnazijų mokytojai,
klasių aukl÷tojai, mokyklų
bendruomenių komandos
Įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų komandos

30

36 val.
arba dvi
dalys po
18 val.
6 val.

6 val.

6 val.

6 val.

6 val.

30

30

25-30

18 val.

Įvairių dalykų mokytojai,
mokyklos komandos

25-30

8 val.

Ugdymo įstaigų vadovai,
pavaduotojai, įvairių dalykų
mokytojai, mokyklų komandos

30-40

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų komandos

25 - 30

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai,
mokyklos komandos

30

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

el. p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Nuotolinio mokymosi kursų kūrimas ir teikimas Moodle
sistemoje.
Institucinio lygio programa
Koordinator÷ – Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11,
el. p.: informacinis@kpkc.lt
Virtualios mokymosi aplimkos MOODLE galimyb÷s.
Koordinator÷ – Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11,
el. p.: informacinis@kpkc.lt
Ugdymo proceso modernizavimas taikant interaktyvias
lentas.
Institucinio lygio programa
Koordinator÷ – Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11,
el. p.: informacinis@kpkc.lt
Interaktyvios lentos panaudojimo galimyb÷s ugdymo
proceso modernizavimui.
Koordinator÷ – Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11,
el. p.: informacinis@kpkc.lt
Interaktyvios lentos „SMART Board“ panaudojimo
šiuolaikin÷je pamokoje pristatymas.
Koordinator÷ – Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11,
el. p.: informacinis@kpkc.lt
Pedagogų profesin÷s kompetencijos pl÷tot÷ taikant IKT.
Koordinator÷ – Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11,
el. p.: informacinis@kpkc.lt
Interaktyvios lentos „SMART Board“ panaudojimo
šiuolaikin÷je pamokoje pristatymas.
Koordinator÷ – Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11,
el. p.: informacinis@kpkc.lt
Interaktyvios lentos „SMART Board“ panaudojimas
šiuolaikin÷je pamokoje.
Institucinio lygio programa
Koordinator÷ – Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11,
el. p.: informacinis@kpkc.lt
Aktyvaus mokymosi organizavimas naudojant socialin÷s
tinklaveikos priemones.
Koordinator÷ – Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11,
el. p.: informacinis@kpkc.lt
Elektroninio dienyno naudojimas ugdymo proceso
modernizavimui.
Koordinator÷ – Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11,
el. p.: informacinis@kpkc.lt
Mokymosi priemonių rengimas taikant IKT.
Institucinio lygio programa
Koordinator÷ – Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11,
el. p.: informacinis@kpkc.lt

24 val.

Įvairių dalykų mokytojai

10-15

8 val.

Įvairių dalykų mokytojai

20-30

40 val.

Įvairių dalykų mokytojai

20-30

8 val.

Įvairių dalykų mokytojai,
vadovai, jų pavaduotojai

20-30

8 val.

Įvairių dalykų mokytojai,
vadovai, jų pavaduotojai

20-30

8 val.

Įvairių dalykų mokytojai

20-30

8 val.

Įvairių dalykų mokytojai

20-30

36 val.

Įvairių dalykų mokytojai

20-30

12 val.

Įvairių dalykų mokytojai

20-30

8 val.

Įvairių dalykų mokytojai

15-30

18 val.

Įvairių dalykų mokytojai

20-30

Integruotos programos
Progr.
Nr.
221

222

223

Apimtis

Kaip efektyviai naudoti „SmartBoar“ interaktyvią lentą
lietuvių kalbos ir istorijos pamokose.
Institucinio lygio programa.
Koordinator÷ – Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61,
el. p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Microsoft IKT mokymai.
Koordinator÷ – I.Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Filmų analiz÷s taikymas ugdant moksleivių socialinę
kompetenciją
Koordinator÷ – I.Teresien÷, tel. 32 41 58,

18 val.

Lietuvių kalbos, istorijos
mokytojai

25-30

18 val.
arba
6 val.
6 val.

Tiksliųjų mokslų, gamtos
mokslų, pradinių klasių, įvairių
dalykų mokytojai
Istorijos, geografijos,
piletiškumo, dorinio ugdymo
mokytojai, klasių aukl÷tojai

10-12

12

Dalyvių tikslin÷ grup÷

Dalyvių
skaičius

Programos pavadinimas, lygis

25-30

224

el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Darbas su statistin÷mis programomis.
Institucinio lygio programa
Koordinator÷ – Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11,
el. p.: informacinis@kpkc.lt

40 val.

Ugdymo įstaigų visuomen÷s
sveikatos priežiūros specialistai,
visuomen÷s sveikatos
steb÷senos, skatinimo, vaikų ir
jaunimo priežiūros specialistai

12-15

Kompiuterinio raštingumo programos
Progr.
Nr.
225
226

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslin÷ grup÷

Microsoft Visio (vaizdinių priemonių kūrimas).
Lentelių kūrimas su Word ir Excel programomis.
Formul÷s ir skaičiavimai.
Institucinio lygio programa
Tekstų rengykl÷ MS Word (įgūdžių tobulinimas).
Institucinio lygio programa

12 val.
18 val.

228

Skaičiuokl÷ MS Excel – mokytojo pagalbinink÷.
Institucinio lygio programa

18 val.

229

Internetas. Elektroninis paštas.
Institucinio lygio programa
Darbas kompiuteriu pažengusiems (WORD, EXCEL,
POWERPOINT).

18 val.

231

Tekstų ir pateikčių rengimas.
Institucinio lygio programa

30 val.

232

Informacinių geb÷jimų ugdymas dirbant su MS Word ir
MS PowerPoint programomis.

30 val.

233

48 val.
Kompiuterių vartotojo kursas pagal ECDL Start
programą (M1, M2, M3, M7 moduliai).
Institucinio lygio programa
Koordinator÷ – Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11, el. p.: informacinis@kpkc.lt

227

230

18 val.

30 val.

Įvairių dalykų mokytojai
Įvairių dalykų mokytojai,
turintys pradinius darbo
kompiuteriu įgūdžius
Įvairių dalykų mokytojai,
turintys pradinius darbo
kompiuteriu įgūdžius
Įvairių dalykų mokytojai,
turintys pradinius darbo
kompiuteriu įgūdžius
Įvairių dalykų mokytojai
Įvairių dalykų mokytojai,
turintys pradinius darbo
kompiuteriu įgūdžius
Įvairių dalykų mokytojai,
turintys pradinius darbo
kompiuteriu įgūdžius
Įvairių dalykų mokytojai,
turintys pradinius darbo
kompiuteriu įgūdžius
Įvairių dalykų mokytojai

Dalyvių
skaičius
10-15
10-15

10-15

10-15

10-15
10-15

10-15

10-15

10-15

Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto
rengimosi atestacijai programos
Progr.
Nr.
234

235

236

237

Dalyvių
skaičius
25-30

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslin÷ grup÷

Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui
bei skyrių ved÷jų lietuvių kalbos kultūros mokymo
programa.
Institucinio lygio programa
Koordinator÷ – Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61,
el. p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos
kursų programa.
Nacionalinio lygio programa
Koordinator÷ – Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61,
el. p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Kompiuterinis raštingumas pagal „Pedagogų
kompiuterinio raštingumo standarto“ technologinę dalį.
Institucinio lygio programa
Koordinator÷ – Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11,
el. p.: informacinis@kpkc.lt
Kompiuterinis raštingumas pagal „Pedagogų
kompiuterinio raštingumo standarto“ technologinę dalį
(nuotoliniu būdu).
Institucinio lygio programa

22 val.

Mokytojai, mokyklų vadovai, jų
pavaduotojai ugdymui bei skyrių
ved÷jai

60 val.

Įvairių dalykų mokytojai

25-30

40 val.

Įvairių dalykų mokytojai

10-15

40 val.

Įvairių dalykų mokytojai,
turintys pradinius darbo
kompiuteriu įgūdžius

15-25

13

238

Koordinator÷ – Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11,
el. p.: informacinis@kpkc.lt
Nuotoliniai mokymai mokytojų edukacinei IKT
kompetencijai tobulinti „Mokytojų kompiuterinio
raštingumo programos edukacin÷ dalis“.
Institucinio lygio programa.
Koordinator÷ – Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11,
el. p.: informacinis@kpkc.lt

40 val.

Įvairių dalykų mokytojai,
turintys pradinius darbo
kompiuteriu įgūdžius

15-25

Pedagoginių-psichologinių žinių kursas
Progr.
Nr.
239

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslin÷ grup÷

120

Asmenys, besirengiantys dirbti ir
dirbantys pirminio profesinio
mokymo profesijos mokytoju
arba neformaliojo vaikų švietimo
(išskyrus ikimokyklinį ir
priešmokyklinį ugdymą)
mokytoju ir neišklausę šio kurso
Koordinator÷ – Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61, el. p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

Pedagoginių-psichologinių žinių kursas.

Dalyvių
skaičius
20-25

Kompleksinis socialin÷s pedagogikos teorijos ir metodikos žinių kursas
Progr.
Nr.
240

Programos pavadinimas, lygis
Kompleksinis socialin÷s pedagogikos teorijos ir
metodikos žinių kursas.

Apimtis

Dalyvių tikslin÷ grup÷

120

Socialiniai pedagogai, neturintys
socialinio pedagogo ar socialinio
darbuotojo ir pedagogo
kvalifikacijų

Dalyvių
skaičius
20-25

Koordinator÷ – Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61, el. p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

Dorinio ugdymo (tikybos ir etikos) programos
Progr.
Nr.
241

242

243
244

245

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslin÷ grup÷

18 val.

Tikybos, etikos, socialinių
mokslų ir visi mokytojai,
besidomintys dvasiniu ugdymu
6 val.
Tikybos, etikos, neformaliojo
Lytinio aukl÷jimo paauglyst÷s amžiaus tarpsnyje
religinio ugdymo mokytojai,
metodologija ir metodai.
klasių aukl÷tojai
6 val.
Tikybos, etikos, biologijos
Paauglių meil÷s sampratos ir seksualinio elgesio
mokytojai, klasių aukl÷tojai
ypatumai.
6 val.
Tikybos, etikos, kitų dalykų,
Krikščioniški atsakymai filmams „Laiko dvasia“,
neformaliojo religinio ugdymo
„Dingęs J÷zaus kapas“, „Didžioji vandens paslaptis“.
mokytojai, klasių aukl÷tojai
26 val. Tikybos, etikos, kitų dalykų,
Katalikiškos pasaul÷žiūros brandinimas mokyklos
neformaliojo religinio ugdymo
vertybių kaitoje.
mokytojai, klasių aukl÷tojai
Institucinio lygio programa
Koordinator÷ - Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58, el. p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Meditacija: maldingumo ugdymas.
Institucinio lygio programa

Dalyvių
skaičius
30

30

30-40
30

30

Programos lietuvių kalbos mokytojams
Progr.
Nr.
246
247

Programos pavadinimas, lygis

6 val.

Lietuvių kalbos mokytojai

Dalyvių
skaičius
25-30

18 val.

Lietuvių kalbos mokytojai

20-25

Apimtis

Kūrybiškumo skatinimo galimyb÷s lietuvių kalbos
pamokose.
Šiuolaikin÷s (lietuvių kalbos) pamokos organizavimas:
planavimas ir vertinimas.
Institucinio lygio programa

14

Dalyvių tikslin÷ grup÷

248

18 val. Lietuvių kalbos mokytojai
Įdomių užduočių pateikimo formos lietuvių kalbos
pamokose.
Institucinio lygio programa
Koordinator÷ – Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61, el. p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

20-25

Programos lietuvių (valstybin÷s) kalbos mokytojams
Progr.
Nr.
249

250

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis
6 val.

Pagrindinio ugdymo ( 5-10 kl. ) mokinių bendrųjų
kompetencijų ugdymas lietuvių (valstybin÷s) kalbos
pamokose.
Tautin÷s mokyklos mokinių savimon÷s ugdymo būdai.

Dalyvių tikslin÷ grup÷
Lietuvių (valstybin÷s) kalbos
mokytojai

6 val.

Lietuvių (valstybin÷s) kalbos
mokytojai
Koordinator÷ - Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61, el. p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
15

15

Programos anglų kalbos mokytojams
Progr.
Nr.
251

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslin÷ grup÷

6 val.
Anglų kalbos mokytojai
Socialin÷s kaitos suvokimo ir kritinio refleksyviojo
mąstymo ugdymas užsienio kalbos pamokose.
Koordinator÷ - Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58, el. p.: zita.verbickiene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
30

Programos rusų kalbos mokytojams
Progr.
Nr.
252
253

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslin÷ grup÷

6 val.
Rusų (užsienio) kalbos
S÷kmingos rusų (užsienio) kalbos pamokos receptas su
mokytojai
vadov÷lių serija „V dobryj put“.
6 val.
Rusų (gimtosios ir užsienio)
IT panaudojimas vidurinio bei pradinio ugdymo rusų
kalbos mokytojai
kalbos (gimtoji ir užsienio) pamokose mokinių mokymosi
motyvacijai skatinti.
Koordinator÷ – Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58, el. p.: zita.verbickiene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
30-40
30-40

Programos matematikos mokytojams
Progr.
Nr.
254

255

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslin÷ grup÷

6 val.
Matematikos mokytojai
Ugdymo turinio integravimo bei mokinių kompetencijų
vertinimo praktika atnaujintų bendrųjų programų
kontekste.
6 val.
Matematikos mokytojai
Kaip sudominti mokinį matematika ir stiprinti jo
mokymosi motyvaciją. Darbas su matematikos vadov÷liu
„Formul÷“ – patogu mokytojui, įdomu mokiniui.
Koordinator÷ – IlonaTeresien÷, tel. 32 41 58, el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
30

30

Programos informacinių technologijų mokytojams
Progr.
Nr.
256
257
258

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis
6 val.

Dalyvių tikslin÷ grup÷

Informacinių technologijų
mokytojai
6 val.
Informacinių technologijų
Elektronin÷s leidybos pagrindai.
mokytojai
50 val. Informacinių technologijų
Internetinis projektas su TVS (turinio valdymo sistema)
Nuotolinių kursų programa
mokytojai
Koordinator÷ – Ilona Teresien÷, tel. 32 41 58, el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Skaitmeninis garsas ir vaizdas multimedijos terp÷je.

15

Dalyvių
skaičius
12-24
12-24
50

Programos gamtos mokslų mokytojams
Progr.
Nr.
259
260
261
262
263
264
265

Programos pavadinimas, lygis

6 val.

Chemijos mokytojai

Dalyvių
skaičius
20-30

6 val.

Chemijos mokytojai

25-30

6 val.
6 val.
6 val.

Biologijos mokytojai
Fizikos mokytojai
Fizikos mokytojai

20-30
20-30
20

Apimtis

Į kompetencijas orientuoto vertinimo ir įsivertinimo
kūrimas ir taikymas chemijos pamokose.
Elektrochemija atnaujintose vidurinio ugdymo chemijos
programose.
Gyvūnų globa kaip smurto prevencijos priemon÷.
Inovatyvūs mokymo metodai fizikos pamokose.
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo būdai fizikos
pamokose naudojant IKT.
Esminių kompetencijų ugdymas gamtos mokslų
pamokose.
Jaunųjų tyr÷jų ugdymas.

Dalyvių tikslin÷ grup÷

6 val.

Fizikos, chemijos, biologijos
mokytojai
6 val.
Fizikos, chemijos, biologijos
mokytojai
Koordinator÷ – Ilona Teresien÷, tel. 32 41 58, el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt

25-30
25-30

Programos geografijos mokytojams
Progr.
Nr.
266

267
268
269

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslin÷ grup÷

6 val.
Geografijos mokytojai
Inovatyvūs mokymosi metodai ir geografijos pamokos
organizavimas, naudojant ŠOK serijos vadov÷lių
komplektus.
6 val.
Geografijos mokytojai
Testo, kaip aktyvaus mokymosi ir vertinimo metodo,
rengimas.
6 val.
Geografijos mokytojai
Praktin÷s geografijos užduotys gamtoje.
6 val.
Geografijos mokytojai
Kultūrų ir religijų geografija. Azijos žemyno kultūrinis
rajonavimas.
Koordinator÷ – Ilona Teresien÷, tel. 32 41 58, el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
25-30

25-30
25-30
25-30

Programos istorijos ir politologijos mokytojams
Progr.
Nr.
270
271
272

273

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslin÷ grup÷

12 val. Istorijos mokytojai
Suvalkijos istorinio kultūrinio paveldo panaudojimo
galimyb÷s ir integracija šiuolaikin÷je pamokoje.
6 val.
Istorijos mokytojai
Kolega kolegai: praktinis BP įgyvendinimas istorijos
pamokose 5-6 kl.
6 val.
Istorijos mokytojai
Efektyvus istorijos mokymas(is) pagal atnaujintas
bendrąsias programas iš leidyklos „Baltos lankos“
vadov÷lių (VII-XII kl.).
6 val.
Istorijos mokytojai
Dabarties ir istorinių šaltinių panaudojimo lyginamasis
metodas istorijos pamokose, panaudojant muziejų ir
archyvų medžiagą.
Koordinator÷ – Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61, el. p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
25-30
25-30
25-30

20-25

Programos dail÷s mokytojams
Progr.
Nr.
274

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslin÷ grup÷

Šriftas ir plakatas.

6 val.

275

Popieriaus plastika mokykloje.

6 val.

276

Šiuolaikinio meno kontekstai ir dail÷s mokymo(si) id÷jos.

6 val.

277

18 val. Dail÷s mokytojai
Grafinio dizaino programos taikymas sprendžiant
mokymosi pasirinkimo galimybių didinimo uždavinius ir
vidurinio ugdymo turinio planavimo problemas.
Institucinio lygio programa
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el. p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt

16

Dail÷s, pradinio ugdymo
mokytojai
Dail÷s, technologijų, pradinio
ugdymo mokytojai
Dail÷s mokytojai

Dalyvių
skaičius
25-30
25-30
25-30
25-30

Programos muzikos mokytojams
Progr.
Nr.
278
279
280

281

Programos pavadinimas, lygis
Fleitininkų scenin÷ raiška - psichologiniai ir mokymąsi
motyvuojantys aspektai.
Dirigavimo technikos ir darbo su choru patirtis bei
naujov÷s.
J. S. Bacho polifoninių kūrinių analiz÷ fortepijono
pamokoje.

Apimtis

Dalyvių tikslin÷ grup÷

6 val.

Muzikos, meno mokyklų fleitos
mokytojai
Muzikos mokytojai, vaikų ir
moksleivių chorų vadovai
Muzikos, meno mokyklų
fortepijono, muzikos istorijos
mokytojai
Muzikos, meno mokyklų
styginių instrumentų mokytojai
Bendrojo lavinimo mokyklų
muzikos mokytojai
Bendrojo lavinimo mokyklų
muzikos mokytojai, chorų
vadovai
Muzikos mokyklų dainavimo
mokytojai, bendrojo lavinimo
mokyklų muzikos mokytojai,
vaikų ir moksleivių chorų
vadovai
Menų, pradinio ugdymo
mokytojai, specialieji, socialiniai
pedagogai, menų, ergo
terapeutai, dirbantys su
specialiųjų poreikių vaikais,
moksleivių t÷vai
Bendrojo lavinimo mokyklų
muzikos mokytojai

6 val.
6 val.

8 val.

283

Jaunojo stygininko specialiųjų geb÷jimų ir muzikinių
kompetencijų ugdymas muzikos mokykloje.
Muzikos mokymas pradin÷je mokykloje: nuo vadov÷lių
iki virtualios mokymosi erdv÷s.
Chorinis menas mokykloje: nuo repeticijos iki koncerto.

12 val.

284

Šiuolaikiniai dainavimo mokymo metodikos principai.

6 val.

285

Meno saviraiška – unikalus ugdymo būdas proto negalią
turintiems vaikams.
Institucinio lygio programa

18 val.

286

6 val.
Muzikinio ugdymo aktualijos pagrindin÷je mokykloje:
vadov÷liai, metodin÷s priemon÷s ir kita pagalba
mokytojui.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el. p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt

282

6 val.

Dalyvių
skaičius
25-30
25-30
25-30

25-30
25-30
25-30

25-30

25-30

25-30

Programos etnin÷s kultūros mokytojams
Progr.
Nr.
287

288

289

290

291

292

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis
6 val.

Dalyvių tikslin÷ grup÷

Muzikos, etnin÷s kultūros
mokytojai, folkloro ansamblių
vadovai
6 val.
Įvairių dalykų , ikimokyklinio ir
Dainuojamoji tautosaka ugdymo procese. Piemenų
pradinio, neformaliojo ugdymo
folkloras.
mokytojai
6 val.
Įvairių dalykų , ikimokyklinio ir
Lietuvių tradicinis šokis.
pradinio ugdymo mokytojai,
folkloro ansamblių vadovai
6 val.
Įvairių dalykų , ikimokyklinio ir
Tradicija vakar ir rytoj.
pradinio ugdymo mokytojai,
folkloro ansamblių vadovai,
renginių organizatoriai,
socialiniai pedagogai
6 val.
Etnin÷s kultūros, muzikos
Vaikai – liaudies kūrybos atlik÷jai. Respublikinis vaikų ir
ikimokyklinio ir pradinio
moksleivių, lietuvių liaudies kūrybos atlik÷jų, konkursas
ugdymo mokytojai, folkloro
„Tramtatulis“. Repertuaro analiz÷.
ansamblių vadovai
6 val.
Etnin÷s kultūros, muzikos,
Lietuvių etnochoreografija.
choreografijos, pradinio ugdymo
mokytojai, folkloro ansamblių
vadovai
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el. p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt
Tradicinis smuikavimas.

17

Dalyvių
skaičius
25-30

25-30

25-30

25-30

25-30

25-30

Programos teatro mokytojams
Progr.
Nr.
293
294

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslin÷ grup÷

6 val.

Teatro, pradinio ugdymo
mokytojai
6 val.
Teatro, muzikos mokytojai,
Meninio skaitymo raiškos galimyb÷s mokykloje: poetinių
teatro ir literatūros būrelių
kompozicijų spektakliai.
vadovai
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el. p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt
Kūrybiškas teatrinio pratimo panaudojimas.

Dalyvių
skaičius
25-30
25-30

Programos choreografijos mokytojams
Progr.
Nr.
295
296
297
298
299

Programos pavadinimas, lygis
Šokio ugdymo proceso planavimas ir vertinimas.

Apimtis

Dalyvių tikslin÷ grup÷

6 val.

Choreografijos, pradinio
ugdymo mokytojai
Choreografijos, dail÷s mokytojai
Choreografijos mokytojai

12 val.
Kūrybiškumas - ne išskirtin÷ savyb÷, o prigimtin÷ teis÷.
6 val.
Choreografin÷s kompozicijos pradinių klasių
mokiniams.
6 val.
Choreografijos, ikimokyklinio ir
Šokio žanrų įvairov÷ (džiazinis, modernus, charakterinis
pradinio ugdymo mokytojai
šokiai) ir jų mokymo metodika.
6 val.
Choreografijos mokytojai
Šiuolaikinis šokis – tradicijos ir radikalumai.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el. p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
25-30
25-30
25-30
25-30
25-30

Programos kūno kultūros mokytojams
Progr.
Nr.
300

301
302
303

304
305
306
307
308

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Stuburą ir laikyseną koreguojančių pratimų pritaikymas
kūno kultūros pamokose. Pilates metodas.

6 val.
arba
18 val.
6 val.
6 val.

Dalyvių tikslin÷ grup÷
Kūno kultūros mokytojai

Kūno kultūros mokytojai
Kūno kultūra: Lietuva Europos kontekste. Pratimai ratu.
Kūno kultūros mokytojai
Bendravimas ir bendradarbiavimas kūno kultūros
pamokose: pratimai poromis.
8 val.
Kūno kultūros mokytojai
Esmin÷s atnaujintos kūno kultūros bendrosios programos
nuostatos, kompetencijų ugdymo galimyb÷s ir
pagrindiniai planavimo aspektai.
6 val.
Kūno kultūros mokytojai
Netradicinio sportinio inventoriaus gamyba ir jo
panaudojimas kūno kultūros pratybose.
8 val.
Kūno kultūros mokytojai
Kūno kultūra ir fizinis aktyvumas. Kamuolių perkusija.
6 val.
Kūno kultūros mokytojai
Netradiciniai j÷gos lavinimo metodai kūno kultūros
pamokoje.
6 val.
Kūno kultūros mokytojai
Šiuolaikin÷ kūno kultūros pamoka.
42 val. Kūno kultūros mokytojai, sporto
Lietuvos aerobikos federacija: teoriniai-praktiniai
mokyklų, sporto klubų treneriai
sportin÷s ir bendrosios aerobikos trenerio-instruktoriaus
mokymai.
Koordinator÷ – Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58, el. p.: zita.verbickiene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
30

25-30
25-30
25-30

25-30
25-30
25-30
25-30
15-20

Programos technologijų mokytojams
Progr.
Nr.
309
310
311
312

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslin÷ grup÷

6 val.
Technologijų mokytojai
Mokyklinis technologijų brandos egzaminas.
6 val.
Technologijų mokytojai
Dailusis metalų apdirbimas šaltuoju būdu.
6 val.
Technologijų mokytojai
„Turizmo ir mitybos ūkio šakos“ technologijų programos
realizavimo galimyb÷s.
18 val. Technolgijų mokytojai
Integruotos technologijų programos, jų rengimo
scenarijai ir integravimo galimyb÷s.
Institucinio lygio programa
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el. p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt

18

Dalyvių
skaičius
25-30
25-30
25-30
25-30

Programos žmogaus saugos mokytojams
Eil.
Nr.
313
314

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslin÷ grup÷

6 val.
Žmogaus saugos, pradinio
Saugaus eismo mokymo(si) I-VIII klas÷se organizavimo
ugdymo mokytojai
ypatumai: teorija ir praktika.
6 val.
Žmogaus saugos mokytojai,
Saugaus eismo mokymo(si) proceso organizavimas,
saugaus eismo būrelių vadovai
planavimas. Pamokų turinys.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el. p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
25-30
25-30

Neformaliojo ugdymo programos
Progr.
Nr.
315

316

317

318

319

320
321

322

323

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslin÷ grup÷

Mokyklų vadovai, jų
pavaduotojai ugdymui, ugdymą
organizuojančių skyrių ved÷jai,
neformaliojo ugdymo mokytojai
8 val.
Mokyklų vadovai, jų
Neformaliojo ugdymo metodinių principų taikymas,
pavaduotojai ugdymui, ugdymą
organizavimo ypatumai.
organizuojančių skyrių ved÷jai,
neformaliojo ugdymo mokytojai
6 val.
Mokyklų vadovai, jų
Subkultūra: socialinio protesto priežastys ir išraiškos
pavaduotojai ugdymui, ugdymą
būdai.
organizuojančių skyrių ved÷jai,
neformaliojo ugdymo mokytojai,
pradinio ugdymo, įvairių dalykų
mokytojai, būrelių vadovai,
klasių aukl÷tojai, socialiniai
pedagogai, moksleivių
visuomeninių organizacijų
vadovai
6 val.
Neformaliojo ugdymo
Materialinių ir dvasinių kultūros vertybių saugojimas,
mokytojai, kraštotyros būrelių,
eksponavimas bei populiarinimas mokykliniame
mokyklų muziejų vadovai
muziejuje.
6 val.
Gamtos pažinimo, istorijos,
Mokinių tautin÷s ir kultūrin÷s savimon÷s formavimas
geografijos, neformaliojo
etnokultūriniu ir kraštotyriniu principu.
ugdymo mokytojai, kraštotyros,
muziejininkų, etnokultūros
būrelių vadovai, klasių
aukl÷tojai
6 val.
Moksleivių visuomeninių
Demokratin÷s laisv÷s ir teis÷s, ką jos teikia žmogui ir kur
organizacijų vadovai
jos gali nuvesti.
6 val.
Klasių aukl÷tojai, turistų,
Aktyvūs mokymo gamtoje metodai.
kraštotyros, skautų būrelių
vadovai , geografijos, gamtos
pažinimo, neformaliojo, pradinio
ugdymo mokytojai
6 val.
Turizmo ir kraštotyros būrelių
Mityba ir sveikata, fizinis aktyvumas turistinių renginių
vadovai, kūno kultūros
metu.
mokytojai
8 val.
Ugdymo įstaigų vadovai,
Vaikų turizmo renginių vadovų mokymo programa
pavaduotojai ugdymui, įvairių
„Vaikų turizmo renginių organizavimas“.
dalykų mokytojai, ikimokyklinio
ir pradinio ugdymo mokytojai
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el. p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt
Neformaliojo švietimo programų rengimas: planavimas,
vertinimas, efektyvumo rodikliai

6 val.

Dalyvių
skaičius
25-30

25-30

25-30

25-30

25-30

25-30
25-30

25-30

25-30

Programos valstyb÷s tarnautojams
Eil.
Nr.
324

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslin÷ grup÷

8 val.
Valstyb÷s tarnautojai
Efektyvios iškalbos menas.
Koordinator÷ – Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61, el. p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
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Dalyvių
skaičius
25-30

Edukacinių kelionių programos
Progr.
Programos pavadinimas, lygis
Nr.
325
Rytų Aukštaitijos gamtos ir kultūros vertyb÷s ir jų
išsaugojimo aktualijos.
Koordinatorius – A.Bakutis, tel. 32 40 52,
el. p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt
326
Žemaitijos regiono etnokultūrinis paveldas ir tautodail÷.
Koordinatorius – A.Bakutis, tel. 32 40 52,
el. p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt
327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

Šiaur÷s ir vidurio Lietuvos dvarų kultūrinis ir kulinarinis
paveldas.
Koordinatorius – A.Bakutis, tel. 32 40 52,
el. p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt
Dzūkijos regiono kultūrinio paveldo panaudojimas
ugdymo procese.
Koordinatorius – A.Bakutis, tel. 32 40 52,
el. p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt
Mažosios Lietuvos ir Lietuvos pajūrio regiono tradicijos
ir papročiai, jų praktinis pritaikymas neformalaus
ugdymo veikloje.
Koordinatorius – A.Bakutis, tel. 32 40 52,
el. p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt
Integruoto mokymo galimyb÷s Lietuvos saugomose
teritorijose.
Koordinatorius – A.Bakutis, tel. 32 40 52,
el. p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt
Aplinkosaugos problemos Šiaur÷s Lietuvoje; karstinio
kraštovaizdžio ypatumai.
Institucinio lygio programa.
Koordinator÷ – I.Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Ugdymo turinio integravimo galimyb÷s organizuojant
mokomąją ekskursiją po Dzūkijos nacionalinį parką.
Koordinator÷ – I.Teresien÷ tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Mokinių ugdymo galimyb÷s edukacin÷s išvykos metu
(Baisogalos, Raudondvario, Burbiškio dvarai).
Koordinator÷ – I.Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Edukacinių išvykų organizavimas: pažinkime Kauno
rajoną.
Koordinator÷ – I.Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Ugdymo turinio integravimo galimyb÷s, organizuojant
mokinių pažintinę veiklą Žemaitijoje
Koordinator÷ – I.Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Pilietinio ugdymo galimyb÷s, lankantis Dzūkijos
nacionaliniame parke.
Koordinator÷ – I.Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Dvasingumo ugdymo galimyb÷s edukacinių išvykų metu.
(maršrutas: Kaunas – Mos÷dis – Kretinga – Kaunas)
Koordinator÷ – I.Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Pažinimo ir kūrybingumo kompetencijų ugdymo
galimyb÷s edukacin÷s išvykos į Panemun÷s pilis metu.
Koordinator÷ – I.Teresien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
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Apimtis
12 val.

8 val.

10 val.

Dalyvių tikslin÷ grup÷
Įvairių dalykų mokytojai
kraštotyros, turizmo,
etnokultūros būrelių, mokyklų
muziejų vadovai
Įvairių dalykų mokytojai,
kraštotyros, turizmo,
etnokultūros, aplinkotyros
būrelių vadovai
Įvairių dalykų mokytojai,
kraštotyros, turizmo būrelių
vadovai

Dalyvių
skaičius
30

30

30

10 val.

Įvairių dalykų, pradinio ugdymo
mokytojai, kraštotyros,
etnokultūros būrelių vadovai

30

10 val.

Įvairių dalykų, pradinio ugdymo
mokytojai, kraštotyros,
etnokultūros būrelių vadovai

30

8 val.

Klasių aukl÷tojai, turistų,
kraštotyros, skautų, krašto
pažinimo būrelių vadovai,
neformaliojo ugdymo mokytojai
Įvairių dalykų, pradinio ugdymo
mokytojai, mokyklų
bendruomen÷s komandos

30

18 val.

6 val.

8 val.

8 val.

8 val.

8 val.

12 val.

8 val.

40-45

Etikos, dail÷s, lietuvių kalbos,
geografijos, biologijos, pradinio
ugdymo ir kt. dalykų mokytojai,
mokyklų komandos
Mokyklų bendruomen÷s
komandos, įvairių dalykų,
pradinių klasių mokytojai, klasių
aukl÷tojai, kuratoriai
Mokyklų bendruomen÷s
komandos, įvairių dalykų,
pradinių klasių mokytojai, klasių
aukl÷tojai, kuratoriai
Mokyklų bendruomen÷s
komandos, įvairių dalykų,
pradinių klasių mokytojai

40-45

Mokyklų bendruomen÷s
komandos, įvairių dalykų,
pradinių klasių mokytojai, klasių
aukl÷tojai, kuratoriai
Mokyklų bendruomen÷s
komandos, įvairių dalykų,
pradinių klasių mokytojai, klasių
aukl÷tojai, kuratoriai
Mokyklų bendruomen÷s
komandos, įvairių dalykų,
pradinių klasių mokytojai, klasių
aukl÷tojai, kuratoriai

40-45

40-45

40-45

40-45

40-45

40-45

339

340

341

342

343

Žemaitijos dainuojančių sl÷nių muzikiniai garsai.
Koordinator÷ – Z.Verbickien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
LDK kunigaikštienių keliai: nuo Nemuno iki Str÷vos.
Koordinator÷ – Z.Verbickien÷, tel. 32 41 58,
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Neįprasti Žemaitijos šviesuolių užmoja.
Koordinator÷ – Z.Verbickien÷, tel. 32 41 58,
el. p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Integruotų pamokų - ekskursijų žem÷lapis „Literatūrin÷
Žemaitija“ (9-12 klasių mokiniams).
Institucinio lygio programa.
Koordinator÷ – Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61,
el. p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Integruotų pamokų - ekskursijų žem÷lapis „Rytų
Aukštaitija – poetų kraštas“ (5-12 klasių mokiniams).
Institucinio lygio programa.
Koordinator÷ – Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61,
el. p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
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12 val.

12 val.

12 val.

18 val.

18 val.

Muzikos, istorijos, dorinio,
pradinio ugdymo mokytojai,
klasių aukl÷tojai
Įvairių dalykų mokytojai,
pradinio ugdymo mokytojai,
klasių aukl÷tojai
Įvairių dalykų mokytojai,
pradinio ugdymo mokytojai,
klasių aukl÷tojai
Lietuvių kalbos, dorinio
ugdymo, istorijos, dail÷s,
muzikos, technologijų
mokytojai, klasių aukl÷tojai
Lietuvių kalbos, dorinio
ugdymo, istorijos, dail÷s,
muzikos, technologijų, klasių
aukl÷tojai

40-45

40-45

40-45

25-30

25-30

