KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

2014 m.
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ
SĄRAŠAS
Vadybinės programos
Progr.
Nr.
1

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Mokyklos vadybos pagrindai.
Nacionalinio lygio programa
Mokyklos strateginio plano rengimas ir
įgyvendinimas.
Institucinio lygio programa
Mokyklos strateginio plano rengimas ir
įgyvendinimas.
Praktinė vadybinė veikla kuriant ir įgyvendinant
mokyklos strategiją.
Mokinio teisių, pareigų ir atsakomybės teisiniai
aspektai. Įstaigos ir jos darbuotojų pareigos
užtikrinti saugią ir sveiką ugdomąją aplinką
ribos. Probleminis vaikas mokymo įstaigoje:
prevencija ir kontrolė.
Ugdomosios priežiūros sąsaja su šiuolaikinės
pamokos vadyba.
Ugdančiojo vadovavimo kultūros vystymas
mokykloje, kaip besimokančioje organizacijoje.
Darbo sutartis: sudarymas, vykdymas,
nutraukimas.
Darbo sutartys: esminiai sutarčių sudarymo,
vykdymo ir nutraukimo teoriniai aspektai ir
praktinės rekomendacijos.
Darbo ir poilsio laikas: esminiai darbo ir poilsio
reglamentavimo įstaigos lygmenyje ypatumai,
atskirų laikotarpių teorinis vertinimas ir
praktinės rekomendacijos.
Įstaigos lygmens dokumentai, kuriuose
reglamentuojami darbo teisiniai santykiai:
rengimo tikslai, principai ir eiga, praktinė
dokumentų pavyzdžių analizė.
Švietimo įstaigų vadovų teisinio raštingumo
tobulinimas.
Mokyklos metodinės veiklos valdymas.

200 val.

18 val.

18

Mokyklos metodinės veiklos valdymas.
Institucinio lygio programa
Švietimo įstaigos viešieji ryšiai.
Institucinio lygio programa
Pedagogo karjeros ir mokyklos tikslų dermė:
kada 1+1>2?
Institucinio lygio programa
Darbuotojų motyvacijos modeliai ir jų efektyvus
taikymas.
Sėkmingos mokyklos samprata.

19

Moderni mokyklos vadyba.

6 val.

2
3
4
5

6
7
8
9
10

11

12
13
14
15
16
17

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

Dalyvių tikslinė grupė
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai
Ugdymo įstaigų vadovai, mokyklų
komandos
Ugdymo įstaigų vadovai, mokyklų
komandos
Vadovai, jų pavaduotojai, įvairių dalykų
mokytojai
Vadovai, jų pavaduotojai, įvairių dalykų
mokytojai

Dalyvių
skaičius
30
30
30
30
30

6 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai

30

8 val.

30

6 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai
Ugdymo įstaigų vadovai

6 val.

Ugdymo įstaigų vadovai

30

6 val.

Ugdymo įstaigų vadovai

30

6 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
personalo specialistai

30

8 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai
Metodinių grupių, tarybų, būrelių
pirmininkai, pavaduotojai ugdymui
Metodinių grupių, tarybų, būrelių
pirmininkai, pavaduotojai ugdymui
Vadovai, jų pavaduotojai, įvairių dalykų
mokytojai
Vadovai, jų pavaduotojai, įvairių dalykų
mokytojai

30

Vadovai, jų pavaduotojai, įvairių dalykų
mokytojai
Naujai paskirtiems ar 1-3 metus
dirbantiems mokyklų vadovams, jų
pavaduotojams ugdymui, ugdymą
organizuojantiems skyrių vedėjams
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai

30

6 val.

18 val.
18 val.
8 val.
12 val.

1

30

30
30
30
30

30

30

20

21
22

23

24
25

6 val.
Ugdymo įstaigų vadovai, jų
Švietimo įstaigų įvaizdžio formavimas,
pavaduotojai, įvairių dalykų mokytojai
bendravimas su žiniasklaida ir bendradarbiavimo
galimybės.
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
6 val.
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
Naujovės viešųjų pirkimų organizavime.
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,
viešųjų pirkimų komisijų nariai
el.p.: informacinis@kpkc.lt
18 val. Mokyklų bendruomenės
Mokyklos strateginio plano projekto rengimas.
Institucinio lygio programa
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
6 val.
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
Dokumentų rengimas, tvarkymas ir apskaita
skyrių vedėjai
švietimo įstaigose.
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 40 43,
el.p.: projektai@kpkc.lt
6 val.
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
Bendravimo etiketas.
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 40 43,
skyrių vedėjai
el.p.: projektai@kpkc.lt
6 val.
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
Švietimo įstaigų finansų valdymas.
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 40 43,
skyrių vedėjai, buhalteriai
el.p.: projektai@kpkc.lt
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61, el. p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

20-40

30
30-50

30

30
30-50

Pedagoginės – psichologinės programos
Progr.
Nr.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Vaikų pozityvaus auklėjimo galimybės ir
sunkumai.
Institucinio lygio programa
Mokinio pažinimas – sėkmingo ugdymo pagrindas.
Institucinio lygio programa
Streso valdymas ugdymo įstaigoje.
Institucinio lygio programa
Kaip išlaikyti ramią energiją (psichosomatinės
problemos).
Paauglio raida ir subkultūros.
Institucinio lygio programa
Konfliktinės situacijos – ugdymo(si) proceso
kasdienybė.
Asmenybės lygių įtaka bendravimo su mokiniais
rezultatams.
Asmenybės lygių įtaka bendravimo su mokiniais
rezultatams.
Institucinio lygio programa
Stresas mokytojo darbe – kaip sau padėti.

18 val.

Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, specialistai

18 val.

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

18 val.
12 val.
18 val.
6 val.
6 val.
18 val.
6 val.

38

Pasitikėjimas savimi sudėtingose bendravimo
situacijose.
Pasitikėjimas savimi sudėtingose bendravimo
situacijose.
Institucinio lygio programa
Pagalbos galimybės elgesio sunkumų turintiems
vaikams.
Mokymosi motyvacija: pagalbos galimybės.

39

Mokymosi motyvacija: pagalbos galimybės.

12 val.

40

Savęs valdymas: pasitikėjimo savimi stiprinimas.

6 val.

41

Vaikų streso šaltiniai ir įveikimo būdai.

8 val.

42

Pozityvioji psichologija: padėkime sau ir vaikams
gerai jaustis.

8 val.

36
37

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

2

Dalyvių tikslinė grupė

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

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

43

Auklėjimo būdai ir jų įtaka vaiko
psichosocialiniam asmenybės vystymuisi.
Efektyvi komunikacija.

6 val.

6 val.

48

Savivertės, savigarbos ir pasitikėjimo savimi
svarba ugdymo(si) procese.
Efektyvus bendravimas – ugdymo(si) proceso
dalis.
Kaip padėti mokiniams neprarasti mokymosi
motyvacijos.
Mokytojo psichologinė saviugda.

6 val.

49

Savigarbos stiprinimas klasėje.

6 val.

50

Paauglių krizė: psichosocialinis aspektas.
Institucinio lygio programa
Mokytojo ir mokinio asmenybės pažinimo būdai
ir galimybės.
Mokinių psichoemocinės sveikatos stiprinimas.

18 val.

6 val.

54

Kaip dirbti su paauglių ir jaunuolių
psichologinėmis problemomis.
Vidinis mokytojo kritikas – kovoti ar pasiduoti.

55

Psichoemocinė savireguliacija pedagogo darbe.

6 val.

56

Psichologinės krizės ir jų įveika.

6 val.

57

18 val.
Mokytojo psichologinė saviugda.
Institucinio lygio programa
18 val.
Emocinio vaikų intelekto ugdymas ir raiškos
galimybės.
Institucinio lygio programa
18 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai,
Probleminių situacijų valdymas ikimokyklinėje
ugdymo įstaigoje. Institucinio lygio programa
specialistai, vadovai
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, el. p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt

44
45
46
47

51
52
53

58
59

6 val.

6 val.
6 val.

6 val.
6 val.

6 val.

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

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

Prevencinės – socialinės programos
Progr.
Nr.
60

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Kaip sudrausminti vaiką jo neskriaudžiant.

6 val.

61

Socialinės aplinkos žalingos įtakos jaunuomenei.

6 val.

62

6 val.

63

Savižudybių ir destruktyvaus elgesio prevencija
mokykloje.
Paauglių subkultūra.

64

Paauglių krizės.

8 val.

65

Padėkime vaikams pakeisti netinkamą elgesį.

6 val.

66

Atsparumo veiksnių stiprinimas, siekiant
apsaugoti vaikus ir jaunuolius nuo psichiką
veikiančių medžiagų vartojimo.
Mokymo(si) motyvacijos stokos ir iškritimo iš
mokyklos prevencija: problemos ir galimybės.
Mokymo(si) motyvacijos stokos ir iškritimo iš
mokyklos prevencija: problemos ir galimybės.
Institucinio lygio programa
Informacinių sistemų (IS) naudojimo galimybės
socialinio pedagogo darbe.
Institucinio lygio programa

6 val.

67
68
69

8 val.

6 val.
18 val.
18 val.

3

Dalyvių tikslinė grupė
Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, specialistai, klasių
vadovai
Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai,
specialistai
Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai,
specialistai
Vidurinio ugdymo mokytojai,
specialistai, vadovai
Vidurinio ugdymo mokytojai,
specialistai, vadovai
Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai,
specialistai
Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai,
specialistai

Dalyvių
skaičius
25-35
25-35
25-30
25-30
25-30
25-30
25-30

Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai,
specialistai
Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai,
specialistai

25-30

Socialiniai pedagogai

20-22

25-30

70

18 val.

Socialiniai pedagogai

20-30

6 val.

73

Minimalios ir vidutinės priežiūros užtikrinimas.

6 val.

74

Komandinis darbas vykdant smurto ir patyčių
prevenciją.
Šeimos vertybių ir nuostatų formavimo galimybės
šiuolaikiniame sociokultūriniame kontekste.

6 val.

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

25-30

72

Socialinio pedagogo profesinių kompetencijų
plėtra tobulinant veiklos planavimo, įgyvendinimo
ir įsivertinimo įgūdžius.
Institucinio lygio programa
Patyčių ir smurto prevencijos sistemos kūrimo
galimybės ugdymo įstaigoje.
Paauglių mergaičių smurtavimo prevencija.

71

75
76
77

6 val.

8 val.

6 val.
Komandinio darbo efektyvumo stiprinimas
teikiant pagalbą vaikui ir šeimai ikimokyklinėje
įstaigoje.
6 val.
Pradinio, vidurinio ugdymo įvairių
Rizikos grupės vaikų pozityvios socioedukacinės
dalykų mokytojai, klasių auklėtojai,
raiškos galimybės mokykloje.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
mokyklų bendruomenių komandos
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, el. p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt

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

Specialiojo ugdymo programos
Progr.
Nr.
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Apimtis

Mokinių, turinčių SUP, ugdymas bendrojo
lavinimo mokykloje.
Institucinio lygio programa
Gramatinės kalbos sandaros formavimo
galimybės ikimokyklinėje įstaigoje: naujų metodų
paieška ir jų taikymas.
SUP vaikų ugdymas taikant kūrybiškus darbo
metodus.
Vaikų, turinčių SUP, integruoto ugdymo patirtis
ir galimybės.
Inovatyvių ugdymo(si) metodų taikymas dirbant
su bendrojo bei SUP ugdymo(si) vaikais.
Institucinio lygio programa
Ikimokyklinio amžiaus SUP vaikų ugdymo(si)
ypatumai.
Institucinio lygio programa
Ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų,
turinčių SUP, orientavimosi erdvėje ir laike
ugdymas.
Autistiškų vaikų ugdymo bendrojo lavinimo
įstaigoje aspektai.
Mokinių, turinčių klausos sutrikimą, esminių
kompetencijų ugdymas.
Lietuvių gestų kalbos kursų programa.
Institucinio lygio programa
Techninių interaktyviųjų priemonių bei
animacijos panaudojimo galimybės, ugdant SUP
turinčių vaikų kalbą.
Švietimo pagalbos vaikui, turinčiam SUP,
organizavimas ugdymo įstaigoje.
Vaikai, turintys emocijų ir elgesio sutrikimų:
pagalbos kryptys ir metodai.
Institucinio lygio programa
Vaikai, turintys emocijų ir elgesio sutrikimų:
pagalbos kryptys ir metodai.

18 val.

Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai,
specialistai

6 val.

Ikimokyklinio, pradinio ugdymo
mokytojai, specialistai

25-30

6 val.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai,
specialistai
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai,
specialistai
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai,
specialistai

25-30

6 val.
18 val.

Dalyvių tikslinė grupė

Dalyvių
skaičius
25-30

Programos pavadinimas, lygis

25-30
25-30

18 val.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai,
specialistai

25-30

12 val.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai,
specialistai

25-30

12 val.

Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, specialistai
Dirbantys su kurčiaisiais ir
neprgirdinčiaisiais
Dirbantys su kurčiaisiais ir
neprgirdinčiaisiais
Ikimokyklinio, pradinio ugdymo
mokytojai, specialistai

25-30

8 val.
60 val.
6 val.
16 val.

20-25
20-25
12-24
20-30

18 val.

Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai,
specialistai
Dirbantys su SUP vaikais

6 val.

Dirbantys su SUP vaikais

20-30

4

20-30

92
93
94

95
96
97
98
99
100

101

6 val.
Dirbantys su SUP vaikais
Logopedinė pagalba ikimokyklinio amžiaus
vaikams. Tėvų-vaiko interakcijos metodas.
6 val.
Dirbantys su SUP vaikais
Mokomųjų priemonių specialiųjų poreikių
mokiniams rengimo galimybės MS Office ir
Google Docs programomis.
18 val. Dirbantys su SUP vaikais
Inovatyvių mokymo metodų ir informacinių
komunikacinių technologijų (IKT) taikymas
specialiajame ir pradiniame ugdyme.
Institucinio lygio programa
8 val.
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai,
Ugdymo metodų bei formų įvairovė
specialistai
modernizuojant specialųjį ugdymą ikimokyklinėje
įstaigoje.
8 val.
Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
Komandinio darbo ypatumai tenkinant
ugdymo mokytojai, specialistai
specialiuosius ugdymosi poreikius.
6
val.
Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų motyvacijos
ugdymo mokytojai, specialistai
skatinimas panaudojant IKT.
6 val.
Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
Mokymo priemonės ir rengimas specialiųjų
ugdymo mokytojai, specialistai
poreikių vaikams.
6 val.
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai,
Saugios ir sveikos aplinkos kūrimas vaikams,
specialistai
turintiems lėtinių somatinių sutrikimų.
6 val.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
Informacinių ir komunikacinių technologijų
ugdymo vadovai, mokytojai, specialistai
panaudojimas ugdant specialiųjų ugdymo(si)
poreikių vaikus.
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
8 val.
Pradinio, vidurinio ugdymo, įvairių
Interaktyvios lentos panaudojimo specialiųjų
dalykų mokytojai, klasių vadovai,
poreikių mokinių ugdymo(si) proceso tobulinimui
specialieji pedagogai
pristatymas.
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, el. p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt

20-30
12-24
12-24

25-30
25-30
20-24
20-25
25-30
25

20-30

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos
Progr.
Nr.
102

103

104
105

106

107

108
109

Apimtis

Sveikos gyvensenos pagrindų formavimas
ikimokyklinėje įstaigoje.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Stebėjimo ir refleksijos metodas ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugymo procese.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Mitybos ypatumai ikimokykliniame amžiuje.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Auklėtojos padėjėjos kompetencijų raiška dirbant
M.Montesori metodu bei tradicinio ugdymo
grupėje.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė,
tel. 20 01 27, el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Ugdymo turinio modeliavimas priešmokyklinėje
grupėje.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Sisteminis požiūris įgyvendinant vaikų
sveikatinimo programą ikimokyklinėje įstaigoje.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Mažo vaiko stresų ir baimių, įvertinant
psichosocialinę aplinką, įveikimo strategijos.
Judraus ankstyvojo amžiaus vaiko ugdymas.

8 val.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai,
specialistai

6 val.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai,
specialistai

25-30

12 val.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai,
specialistai

25-30

12 val.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
mokytojai, specialistai

25-30

40 val.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai,
specialistai

25-30

8 val.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai,
specialistai

25-30

12 val.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai,
specialistai
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai,
specialistai

25-30

6 val.

5

Dalyvių tikslinė grupė

Dalyvių
skaičius
25-30

Programos pavadinimas, lygis

25-30

110

Motyvuojantis grupės mikroklimatas.

6 val.

111

Ankstyvojo amžiaus vaikų muzikinio ugdymo
ypatumai.
Etninė muzika ir vaikų muzikalumo puoselėjimas.

6 val.

112
113

25-30

8 val.
8 val.
6 val.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai,
specialistai
Ikimokyklinio ugdymo, muzikos
mokytojai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo,
muzikos, pradinių klasių mokytojai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo,
muzikos mokytojai
Ikimokyklinio ugdymo muzikos
mokytojai
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai,
specialistai
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai,
specialistai
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai,
specialistai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
mokytojai, specialistai
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai,
specialistai
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai,
specialistai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo,
pradinių klasių mokytojai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo,
pradinių klasių mokytojai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo,
pradinių klasių mokytojai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo,
pradinių klasių mokytojai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo,
muzikos, pradinių klasių mokytojai
Pradinio ugdymo mokytojai, specialistai
Pradinio ugdymo mokytojai, specialistai
Pradinio ugdymo mokytojai, specialistai

6 val.

Pradinio ugdymo mokytojai, specialistai

25-30

6 val.

Pradinio ugdymo mokytojai, specialistai

25-30

6 val.

Pradinio ugdymo mokytojai, specialistai

25-30

6 val.

Pradinio ugdymo mokytojai, specialistai

25-30

6 val.
6 val.

Pradinio ugdymo mokytojai, specialistai
Pradinio ugdymo mokytojai, specialistai

25-30
25-30

6 val.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo,
pradinių klasių mokytojai

25-30

6 val.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo,
pradinių klasių mokytojai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo,
pradinių klasių mokytojai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo,
pradinių klasių mokytojai
Ikimokyklinių, priešmokyklinio ugdymo
įstaigų sveikatos priežiūros specialistai

25-30

6 val.

116
117

Inovacinės muzikinės kultūros ugdymo
ikimokyklinėje įstaigoje.
Muzikos pedagogo ikimokyklinėje įstaigoje
mokymasis mokytis visą gyvenime kontekste.
Mažų vaikų grupės mikroklimato gerinimas
teatrinės raiškos priemonėmis.
Skirtingų gebėjimų vaikų kūrybiškumo lavinimas.
Aplinka, skatinanti vaiko iniciatyvą ir saviraišką.

118

Popierinė pasaka vaikų lėlių teatre.

6 val.

119

Šokio ir dailės integravimas ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikų meninėje veikloje.
Vaikų vaidybinės improvizacijos ugdymo procese.

6 val.

114
115

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

Kūrybinių idėjų įgyvendinimas aplinkoje,
skatinančioje vaiko iniciatyvą ir saviraišką.
Probleminio elgesio vaikų ugdymo teoriniai ir
praktiniai aspektai.
Pedagogų ir ugdytinių tėvų bendrdarbiavimo
galimybės, siekiant visapusiškos vaiko gerovės.
Vaikų konfliktų sprendimo įgūdžių lavinimas.
Nuo idėjos iki šventės realizavimo ugdymo
įstaigoje.
Mokytojo pavyzdys vaiko ugdymo(si) procese:
asmenybė ir bendrosios kompetencijos.
Pradinio ugdymo turinio aktualijos.
Skaitymo ir rašymo mokymo technologijos.
Pradinukų muzikinis ugdymas, kūrybiškai
panaudojant koplektą „Mano muzika“ 1-4 kl.
Diferencijuotų užduočių kūrimas pagal mokymosi
stilius.
Kūrybiškumo ugdymas pradinėse klasėse
panaudojant Mąstymo kultūros ugdymo mokyklų
patirtį.
Šiuolaikinės dalyko mokymo(si) technologijos
pradinėje mokykloje
Naujos kartos mokinių probleminis elgesys
šiuolaikinėje mokykloje. Problemų sprendimo
būdai ir galimybės.
Fizinio aktyvumo galimybės pradinėse klasėse.
Specialiųjų poreikių vaikai pradinėse klasėse ir jų
ugdymo(si) problemų sprendimų galimybės.
Tautiškumo kompetencijos ugdymas: baltiški
simboliai lietuvių liaudies mene ir jų
panaudojimas.
Vaikų sveikos mitybos įgūdžių formavimas: nuo
kalorijos iki dietos sudarymo.
Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas darželyje
ir namuose.
Vilnos įvėlimo į audinius technika. Rūbų
dekoravimas, paveikslų kūrimas.
Skanus ir sveikas maistas vaikams: maisto
gaminimas taikant naujausias žaliavas ir
technologijas.
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 40 43,
el.p.: projektai@kpkc.lt

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

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

6 val.
6 val.
6 val.

6

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

25-30
25-30
30-40

141
142

143

6 val.
Ikimokyklinių, priešmokyklinio ugdymo
Maitinimo organizavimo praktiniai aspektai.
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 40 43,
įstaigų sveikatos priežiūros specialistai
el.p.: projektai@kpkc.lt
6 val.
Pradinio ugdymo mokytojai, vadovai,
Aktyvus mokymasis naudojant planšetinius
pavaduotojai, mokyklų bendruomenės
kompiuterius Samsung Note.
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,
komandos.
el.p.: informacinis@kpkc.lt
6 val.
Pradinio ugdymo mokytojai, mokyklų
Kai pamoka tampa pramoga.
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,
bendruomenės komandos
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Koordinatorė – Audronė Antanavičienė, tel. 20 01 27, el. p.: audrone.antanaviciene@kpkc.lt

25-30
15-25

25

Bendros programos
Progr.
Nr.
144

145

146
147
148

149
150

151

152

153
154
155

156

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

ES SF projekto „Bendrojo lavinimo mokyklos
įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas“
metu sukurtųjų instrumentų panaudojimas.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,
el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt
Mokytojo teisės ir pareigos.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,
el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt

6 val.

Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos
kokybės įsivertinimo vykdymo grupių
nariai, mokyklų vadovai, metodinių
grupių vadovai

6 val.

Kultūros ir meno vieta šiuolaikiniame pasaulyje.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,
el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt
Mokymasis bendradarbiaujančiose grupėse.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel.20 01 27,
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Mokyklos ir tėvų bendravimas ir
bendradarbiavimas.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Ugdymo įstaigos įvaizdžio formavimas.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Kaip atrasti pusiausvyrą tarp pedagoginės veiklos
ir asmeninio gyvenimo.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Gabių mokinių atpažinimo būdai ir darbo su jais
metodai.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Klasės vadovo paskirtis: nuo draugiškos klasės iki
darnios mokyklos.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Saugios mokyklos kūrimas.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Kaip tobulinti mokyklą šiuolaikiškai.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Kaip efektyviai lavinti kūrybinį mąstymą
pamokos metu.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
„LEGAMASTER PROFESSIONAL“ lentos
„eBeam Scrapbook“ programinės įrangos
naudojimas įstaigoje.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt

6 val.

Švietimo įstaigų vadovai, jų
pavaduotojai ugdymui, ugdymą
organizuojančių skyrių vedėjai, mokyklų
bendruomenių komandos
Ikimokyklinio, pradinio ugdymo, įvairių
dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenių komandos
Mokyklų bendruomenių komandos,
pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai

6 val.

Dalyvių
skaičius
25-30

25-30

25-30
25-35

6 val.

Mokyklų bendruomenių komandos,
pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai,
klasių vadovai

25-35

6 val.

Mokyklų bendruomenių komandos,
pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai

25-35

6 val.

Ugdymo įstaigų komandos,
ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai

25-35

6 val.

Mokyklų bendruomenių komandos,
pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai,
klasių vadovai

25-35

6 val.

Mokyklų bendruomenių komandos,
klasių vadovai

25-35

6 val.

Ugdymo įstaigų komandos,
ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai
Ugdymo įstaigų komandos,
ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai
Mokyklų bendruomenių komandos,
pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai

25-35

6 val.
6 val.

12 val.

7

Ugdymo įstaigų komandos,
ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai

25-35
25-35

12-24

157
158
159

160

161

162

163
164
165
166
167

168
169

170

171
172
173

174
175

Dokumentų tvarkymo efektyvinimas naudojant
IKT. Koordinatorė – Valerija Segalovičienė,
tel. 20 01 27, el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Sveikos gyvensenos ugdymas.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Kompleksinė pagalba mažai motyvuotiems
mokiniams.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
IT panaudojimas ugdymo turinio
individualizavimui, diferencijavimui, integracijai.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Kompiuterinių mokomųjų programų taikymo
galimybės ugdomajame procese.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Laiko valdymo įtaka ugdymo(si) proceso
efektyvumui.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Stresas organizacijoje ir jo įveikimo būdai.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Pokyčių valdymo technologijos.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Ugdantysis vadovavimas klasei.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Grupės dinamika ir socialiniai įgūdžiai klasėje.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Pedagogo prestižo stiprinimas, tobulinat savęs
pažinimą.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Sėkminga tėvystė – laiminga vaikystė.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Dvasingumo ugdymas(is) pasitelkiant veiksmingas
priemones ir metodus.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Ugdymo kokybės gerinimas pasitelkiant IKT
(Prezi).
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Coachingo metodų taikymas mokymo procese.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Kaip pasiekti pripažinimo savo darbe.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Ugdymo kokybės gerinimas kuriant edukacinę
aplinką.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Mokytojas: nuo savigarbos iki įvaizdžio.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Pamokos kokybė: teorija ir praktika.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt

12 val.
8 val.
8 val.

Ugdymo įstaigų komandos,
ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai
Ugdymo įstaigų komandos,
ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, specialistai
Mokyklų bendruomenių komandos,
klasių vadovai

12-24
25-35
25-35

12 val.

Mokyklų bendruomenių komandos,
pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai

25-35

6 val.

Ugdymo įstaigų komandos,
ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai

12-24

6 val.

Ugdymo įstaigų komandos,
ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, specialistai

25-35

6 val.

25-35

6 val.

Ugdymo įstaigų komandos,
ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, specialistai
Ugdymo įstaigų komandos,
ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, specialistai
Klasių vadovai

20-30

12 val.

Klasių vadovai

20-30

6 val.

Ugdymo įstaigų komandos,
ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, specialistai

25-30

6 val.

Ikimokyklinio, pradinio ugdymo
mokytojai, bendruomenių komandos

25-30

12 val.

Ikimokyklinio, pradinio ugdymo
mokytojai, mokyklų bendruomenių
komandos

25-30

12 val.

Ikimokyklinio, pradinio ugdymo, įvairių
dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenių komandos

25-30

8 val.

Ikimokyklinio, pradinio ugdymo, įvairių
dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenių komandos
Ikimokyklinio, pradinio ugdymo, įvairių
dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenių komandos
Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenių komandos

25-30

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenių komandos

25-30

8 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
vadovai, mokyklų bendruomenės

25-40

6 val.

8val.
12val.

8

25-35

25-30
25-30

176

177

178
179

180

181

182

183

184

185

186

187
188

189

190

191

Mokinių kompetencijų ugdymas pamokose
(pagrindinis ir vidurinis ugdymas).
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Mokinių pažinimo taikymas mokymui
diferencijuoti.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Pagalba mokiniui pamokoje.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Pamokos kokybės tobulinimas ir mokymosi
motyvacijos žadinimas.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Bendradarbiavimu grįstas mokymas(is)
pamokoje.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Kūrybiškumo kompetencijos ugdymas ir
vertinimas pamokoje.
Programa su nuotolinio mokymosi elementais.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Išmokimo stebėjimas – mokymosi pažangą
skatinantis veiksnys.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Logotipo (ženklo) ir padėkos rašto projektavimas
kompiuterine Corel Draw programa.
Institucinio lygio programa
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Visuminis ugdymas pagal metodą „Pamoka
pamokoje“.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Projektinės veiklos organizavimas.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt

15 val.

5-12 klasių įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų vadovai, mokyklų
bendruomenės

25-40

8 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
vadovai, mokyklų bendruomenės

20-30

8 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
vadovai, mokyklų bendruomenės

25-30

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
vadovai, mokyklų bendruomenės

25-30

8 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
vadovai, mokyklų bendruomenės

20-30

10 val.

Pradinio ugdymo ir 5-6 klasių įvairių
dalykų mokytojai, mokyklų vadovai,
mokyklų bendruomenės
(Būtini darbo kompiuteriu įgūdžiai)

20-24

8 val.

Mokyklų bendruomenės

30-40

20 val.

Formaliojo ir neformaliojo švietimo
specialistai, įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų vadovai, gebantys dirbti
kompiuteriu.

10-12

6 val.

Mokyklų bendruomenės, įvairių dalykų
mokytojai, besidomintys dvasiniu
mokinių ugdymu.

25-40

6 val.

20-40

Interneto svetainės ir kitų IKT mokomųjų
vaizdinių priemonių kūrimas ir demonstravimas,
siekiant efektyvinti besimokančiųjų ugdymosi
procesą.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Mokinių pasiekimų ir pažangos įvertinimas.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Šiuolaikiška pamoka ir jos vadyba mokytojo
praktiko požiūriu.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Ugdomųjų projektų vieta šiuolaikinėje pamokoje:
planavimas, organizavimas ir vertinimas BP
kontekste.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Mokinių pažangos ir pasiekimų matavimo
sistemos diegimo mokyklose patirtis.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Mokomosios veiklos pamokoje organizavimas.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,

12 val.

Mokyklų bendruomenės, ikimokyklinio,
pradinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo visų dalykų mokytojai,
specialistai, mokyklų vadovai.
Mokyklų bendruomenės, mokyklų
vadovai, įvairių dalykų mokytojai
(Būtini darbo kompiuteriu įgūdžiai)

15-20

6 val.

Pagrindinių (progimnazijų) ir vidurinių
(gimnazijų) mokyklų bendruomenės

30-40

8 val.

Mokyklų bendruomenės

30-40

8 val.

5-12 klasių įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų bendruomenės

25-30

8 val.

Mokyklų bendruomenės

30-40

8 val.

Mokyklų bendruomenės, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo įvairių dalykų

25-30

9
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el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Refleksyvusis mokymas(is) – mokytojo ir mokinių
savęs pažinimo ir tobulinimo įrankis.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Vertinimo sistemos kūrimas mokykloje.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Mokymas(is) bendradarbiaujant ir mokinių
pasiekimų bei pažangos vertinimas.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Efektyvus pamokos planavimas ir organizavimas:
klasės valdymas, aktyvūs metodai, įsivertinimas ir
refleksija.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Partnerystė ugdymo procese, arba trečiasis kelias
tarp bizūno ir pyrago.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Mokinių pažangos matavimo ir fiksavimo būdų
bei formų taikymo patirtis mokykloje.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Mokymas(is) bendradarbiaujančiose grupėse.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Mokinių esminių kompetencijų ugdymas,
edukacinių aplinkų kūrimas ir panaudojimas
ugdymo procese.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Mokytojo vadybininko vaidmuo šiuolaikinėje
pamokoje.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Kaip suplanuoti pamoką, kad mokiniai dirbtų, o
mokytojas nepavargtų.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Virtualios aplinkos mokymui ir mokymuisi.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Planšetinių kompiuterių panaudojimo ugdyme
perspektyvos.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Interaktyvus visos klasės mokymas.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Koliažų kūrimas kompiuterine programa
„AutoCollage“.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Grafinių objektų projektavimas Adobe Photo
Shop porgrama.
Institucinio lygio programa
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Pagrindinių kompiuterinės grafikos programos
Corel Draw funkcijų taikymas mokytojo
profesinėje veikloje.
Institucinio lygio programa

8 val.

mokytojai
Įvairių dalykų ir pradinio ugdymo
mokytojai, mokyklų bendruomenės

25-30

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

25-30

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

25-30

8 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

25-40

6 val.

Mokyklų bendruomenės

25-40

8 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

20-30

6 val.

Mokyklų bendruomenės, įvairių dalykų
ir pradinio ugdymo mokytojai

25-30

6 val.

Mokyklų bendruomenės

25-30

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

25-30

8 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

25-30

8 val.

Įvairių dalykų mokytojai

10-20

8 val.

Pradinio ugdymo, įvairių dalykų
mokytojai

15-24

8 val.

Pradinio ugdymo, įvairių dalykų
mokytojai, mokyklų bendruomenės

25-30

8 val.

Formaliojo ir neformaliojo švietimo
specialistai, įvairių dalykų ir pradinių
klasių mokytojai, būrelių vadovai,
ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai
(Būtini darbo kompiuteriu įgūdžiai)
Mokyklų vadovai, neformaliojo ir
formaliojo švietimo specialistai, įvairių
dalykų mokytojai, gebantys dirbti
kompiuteriu.

10-12

20 val.

24 val.

10

Mokyklų vadovai, neformaliojo ir
formaliojo švietimo specialistai, įvairių
dalykų mokytojai, gebantys dirbti
kompiuteriu.

12-13

12-13
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208Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p209.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Šiuolaikinės pamokos virsmas: pamokos
modeliavimo, mokinių kompetencijų, pasiekimų ir
pažangos vertinimo patirtis.
Institucinio lygio programa
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Kūrybiškumo ir verslumo ugdymas ateities
visuomenei.
Institucinio lygio programa
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Streso prevencija ir valdymo technikos mokytojo
darbe. Koordinatorė – Audronė Antanavičienė,
tel. 20 01 27, el.p.: audrone.antanaviciene@kpkc.lt
Konfliktų sprendimas komunikacijoje su
mokiniais ir tėvais: strategijos, principai, įrankiai.
Koordinatorė – Audronė Antanavičienė,
tel. 20 01 27, el.p.: audrone.antanaviciene@kpkc.lt
Tėvų efektyvumo ugdymas. Pozityvi
komunikacija su tėvais.
Koordinatorė – Audronė Antanavičienė,
tel. 20 01 27, el.p.: audrone.antanaviciene@kpkc.lt
Ugdytojas - komandinio darbo iniciatorius
bendruomenėje.
Koordinatorė – Audronė Antanavičienė,
tel. 20 01 27, el.p.: audrone.antanaviciene@kpkc.lt
Ugdymo įstaigos mikroklimatą iliustruojantys
kriterijai. Konstruktyvios abipusę vertę
kuriančios komunikacijos kultūra organizacijoje.
Koordinatorė – Audronė Antanavičienė,
tel. 20 01 27, el.p.: audrone.antanaviciene@kpkc.lt
Mokytojo kūrybiškumas ugdant mokinio
lyderystę.
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Novatoriško mokymo dirbtuvės, taikant
informacines komunikacines technologijas.
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Interaktyvios lentos „SMART Board“
panaudojimo galimybės ugdymo
individualizavimui ir diferencijavimui.
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Vertinimo galimybės naudojant nuotolinio
mokymo įrankius.
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Dalykinės svetainės ugdymo procese (Impress
Page).
Institucinio lygio programa
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Interneto svetainės atnaujinimas (su TVS Joomla,
Wordpress, Drupal).
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
E-resursų naudojimo inovatyviame ugdyme
galimybės.
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Svetainių kūrimas ir priežiūra naudojant turinio
valdymo sistemas (TVS).

18 val.

Mokyklų bendruomenės, įvairių dalykų
mokytojai

25-40

60 val.

Pradinio ugdymo ir 5-6 klasių įvairių
dalykų mokytojai

20-30

8 val.

Ikimokyklinio, pradinio ugdymo, įvairių
dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenių komandos
Ikimokyklinio, pradinio ugdymo, įvairių
dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenių komandos

25-30

6 val.

Ikimokyklinio, pradinio ugdymo, įvairių
dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenių komandos

25-30

8 val.

Ikimokyklinio, pradinio ugdymo, įvairių
dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenių komandos

25-30

12 val.

Ikimokyklinio, pradinio ugdymo, įvairių
dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenių komandos

25-30

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenių komandos

25-30

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenių komandos

25

8 val.

Įvairių dalykų, pradinio ugdymo
mokytojai, vadovai, pavaduotojai,
mokyklų bendruomenių komandos

25-30

8 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenių komandos

25-30

18 val.

Įvairių dalykų, pradinio, ikimokyklinio,
priešmokyklinio ugdymo mokytojai ir
kt. turintys pradinius darbo kompiuteriu
įgūdžius

13

12 val.

Įvairių dalykų, pradinio, ikimokyklinio,
priešmokyklinio ugdymo mokytojai ir
kt. turintys pradinius darbo kompiuteriu
įgūdžius
Įvairių dalykų, pradinio ugdymo
mokytojai, mokyklų bendruomenių
komandos

13

12 val.

6 val.

40 val.

11

Įvairių dalykų, pradinio, ikimokyklinio,
priešmokyklinio ugdymo mokytojai ir

25-30

12-24
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Institucinio lygio programa
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Nuotolinio mokymosi kursų kūrimas ir teikimas
Moodle sistemoje.
Institucinio lygio programa
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Virtualios mokymosi aplinkos Moodle galimybės.
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Interaktyvių mokymosi priemonių kūrimas
naudojant interaktyvią lentą „SMART Board“ ir
programinę įrangą „SMART Notebook“.
Institucinio lygio programa
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Interaktyvių mokymosi priemonių kūrimo
galimybės su interaktyvia lenta „SMART
Board“ ir jos programine įranga „SMART
Notebook“.
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Darbas su statistinėmis programomis.
Institucinio lygio programa
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Aktyvaus mokymosi organizavimas naudojant
socialinės tinklaveikos priemones.
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Elektroninio dienyno naudojimas ugdymo proceso
modernizavimui.
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Informacinių komunikacinių technologijų
(e.dienyno TAMO sistemoje) diegimas ugdymo
organizavime.
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Epilepsija sergantis vaikas mokykloje.
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. 32 42 11,
el.p.: laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
Asmenybinė krizė – dažniausia nesėkmių
priežastis.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Mokinio gebėjimų pažinimas.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Produktyvusis mokymasis – naujausias kelias į
sėkmę.
Koordinatorė – Zita Verbickienė,
tel. 32 41 58, el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Naratyvinių technikų naudojimas šiuolaikinėje
pamokoje ir popamokinėje veikloje.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Sėkmės technologijos mokykloje.
Institucinio lygio programa
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Meilės pamokos.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt

kt. turintys pradinius darbo kompiuteriu
įgūdžius
24 val.

Įvairių dalykų, pradinio ugdymo
mokytojai ir kt. turintys pradinius darbo
kompiuteriu įgūdžius

10-15

8 val.

Įvairių dalykų, pradinio ugdymo
mokytojai, vadovai, pavaduotojai,
mokyklų bendruomenių komandos
Įvairių dalykų, pradinio ugdymo
mokytojai, vadovai, pavaduotojai ir kt.
turintys pradinius darbo kompiuteriu
įgūdžius

20-30

8 val.

Įvairių dalykų, pradinio ugdymo
mokytojai, mokyklų bendruomenių
komandos

20-30

40 val.

Įvairių dalykų mokytojai ir kt.

12-15

12 val.

Įvairių dalykų, pradinio ugdymo
mokytojai, mokyklų bendruomenių
komandos

15-25

8 val.

Įvairių dalykų, pradinio ugdymo
mokytojai, vadovai, pavaduotojai,
mokyklų bendruomenių komandos

15-30

6 val.

Įvairių dalykų, pradinio ugdymo
mokytojai, vadovai, pavaduotojai,
mokyklų bendruomenių komandos

15-30

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai

15-25

6 val.

Pradinio, vidurinio ugdymo įvairių
dalykų mokytojai, klasių vadovai,
mokyklų bendruomenių komandos

25 - 30

6 val.

Pradinio, vidurinio ugdymo įvairių
dalykų mokytojai, klasių vadovai,
mokyklų bendruomenių komandos
Vidurinio ugdymo įvairių dalykų
mokytojai, klasių vadovai, mokyklų
bendruomenių komandos

25 - 30

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, klasių
auklėtojai, mokyklų komandos

25-30

18 val.

Įvairių dalykų mokytojai

25-30

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai

25-30

36 val.

6 val.

12

12-24

25-30
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Moderni švietimo įstaiga: nuo organizacijos
kultūros puoselėjimo iki įvaizdžio kūrimo.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Asmenybės savęs pažinimas – sėkmingos veiklos
pamatas. Asmenybės savižinos būdai: kartų
teorija ir psichogeometrija.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Mokomės įdomiai ir lengvai.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Mokydami mokomės (Mokymo nuostatos ir
būdai. Išmokimo stebėjimas).
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Kaip motyvuoti būti motyvuotais.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Konfliktų sprendimas – bendravimo problemų
mažinimo pagrindas.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Jaunimo meilės suvokimo ir lytiškumo ugdymo
galimybės šiuolaikinėje mokykloje.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Šiuolaikinė pamoka, jos priežiūra ir vertinimas.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Mokyklų patirtys siekiant mokinių mokymosi
pažangos. Institucinio lygio programa
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 40 43,
el.p.: projektai@kpkc.lt
Mokyklų patirtys siekiant mokinių mokymosi
pažangos.
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 40 43,
el.p.: projektai@kpkc.lt
Mokyklų patirtys siekiant mokinių mokymosi
pažangos.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Patyriminiai komandos formavimo metodai.
Koordinatorė – Birutė Pukelienė, tel. 32 39 41,
el.p.: rfz.kaunas@takas.lt
Interaktyvių mokymo priemonių panaudojimas
dalykų pamokose.
Koordinatorė – Birutė Pukelienė, tel. 32 39 41,
el.p.: rfz.kaunas@takas.lt

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, vadovai,
pavaduotojai

25-30

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, vadovai,
pavaduotojai

25-30

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, vadovai,
pavaduotojai

25-30

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, vadovai,
pavaduotojai

25-30

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, vadovai,
pavaduotojai

25-30

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, vadovai,
pavaduotojai

25-30

6 val.

Vidurinio ugdymo mokytojai,
specialistai, vadovai, klasių vadovai

25-30

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, vadovai,
pavaduotojai

25-30

24 val.

Įvairių dalykų mokytojai, vadovai,
pavaduotojai

25-30

16 val.

Įvairių dalykų mokytojai, vadovai,
pavaduotojai

25-30

8 val.

Įvairių dalykų mokytojai, vadovai,
pavaduotojai

25-30

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai

25-30

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai

20-25

Integruotos programos
Progr.
Nr.
251

252

253

Programos pavadinimas, lygis
Lietuvos pilietinė visuomenė ir elektorinė
geografija.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Filmų analizės taikymas ugdant moksleivių
socialinę kompetenciją.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas.
Koordinatorė – Birutė Pukelienė, tel. 32 39 41,

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

Dalyvių
skaičius

6 val.

Geografijos, istorijos ir pilietiškumo
pagrindų mokytojai

25-30

6 val.

Istorijos ir pilietiškumo pagrindų,
geografijos, dorinio ugdymo ir kitų
dalykų mokytojai, klasių vadovai,
mokyklų vadovai.
Įvairių dalykų mokytojai

25-30

6 val.

13

25-30

254

255

256
257

el.p.: rfz.kaunas@takas.lt
Tarpdalykinės integracijos efektyvinimas
ugdymosi procese panaudojant interaktyvią lentą
„SMART Board“ ir programinę įrangą „SMART
Notebook“.
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Praktiniai patarimai kuriant istorijos, etikos,
vokiečių kalbos užduotis ir mokomąsias
priemones su interaktyvia lenta SMART Board ir
programine įranga SMART Notebook.
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Olimpinio ugdymo integracinės galimybės.
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. 32 42 11,
el.p.: laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
Praktiniai patarimai mokinių motyvacijos
skatinimui integruotose pamokose ir netradicinėje
aplinkoje.
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. 32 42 11,
el.p.: laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

8 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenių komandos

25-30

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai

25-30

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai

20-25

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai

20-25

Kompiuterinio raštingumo programos
Progr.
Nr.
258

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

48 val. Įvairių dalykų mokytojai ir kt.
Kompiuterių vartotojo kursas pagal ECDL Start
programą (M1, M2, M3, M7 moduliai).
Institucinio lygio programa
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11, el. p.: informacinis@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
10-15

Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto rengimosi atestacijai programos
Progr.
Nr.
259

260

261

262

263

Apimtis

Kompiuterinis raštingumas pagal „Pedagogų
kompiuterinio raštingumo standarto“
technologinę dalį.
Institucinio lygio programa
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Kompiuterinis raštingumas pagal „Pedagogų
kompiuterinio raštingumo standarto“
technologinę dalį (nuotoliniu būdu).
Institucinio lygio programa
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Nuotoliniai mokymai mokytojų edukacinei IKT
kompetencijai tobulinti „Mokytojų kompiuterinio
raštingumo programos edukacinė dalis“.
Institucinio lygio programa
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų
ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos
kultūros mokymo programa.
Institucinio lygio programa
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. 32 42 11,
el.p.: laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
Specialiosios pedagogikos ir specialiosios
psichologijos kursų programa.
Nacionalinio lygio programa
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. 32 42 11,
el.p.: laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

40 val.

Įvairių dalykų, pradinio, ikimokyklinio
ugdymo mokytojai, vadovai, jų
pavaduotojai ir kt. ugdymo įstaigų
darbuotojai

40 val.

Įvairių dalykų, pradinio, ikimokyklinio
ugdymo mokytojai, vadovai, jų
pavaduotojai ir kt., turintys pradinius
darbo kompiuteriu įgūdžius

15-25

40 val.

Įvairių dalykų, pradinio, ikimokyklinio
ugdymo mokytojai, vadovai, jų
pavaduotojai ir kt., turintys pradinius
darbo kompiuteriu įgūdžius

15-25

22 val.

Mokytojai, mokyklų vadovai, jų
pavaduotojai ugdymui bei skyrių vedėjai

25-30

60 val.

Įvairių dalykų mokytojai

25-30

14

Dalyvių tikslinė grupė

Dalyvių
skaičius
10-15

Programos pavadinimas, lygis

Pedagoginių-psichologinių žinių kursas
Progr.
Nr.
264

Programos pavadinimas, lygis
Pedagoginių - psichologinių žinių kursas.
Institucinio lygio programa

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

120 val.

Profesijos ar neformaliojo švietimo
(išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį
ugdymą) mokytojai, neturintys pedagogo
kvalifikacijos
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. 32 42 11, el. p.: laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
15-25

Kompleksinis socialinės pedagogikos teorijos ir metodikos žinių kursas
Progr.
Nr.
265

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

120 val. Socialiniai pedagogai, neturintys soc.
Kompleksinis socialinės pedagogikos teorijos ir
pedagogo kvalifikacijos ar socialinio
metodikos žinių kursas.
Institucinio lygio programa
darbuotojo ir pedagogo kvalifikacijų
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. 32 42 11, el. p.: laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
10-15

Kursai dėl ankstyvojo užsienio kalbos mokymo įgyvendinimo
Progr.
Nr.
266

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

48 val. Anglų kalbos mokytojai, ketinantys
Dėl privalomo ankstyvojo užsienio kalbos
dirbti pradinėse klasėse
mokymo įgyvendinimo.
Nacionalinio lygio programa
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58, el. p.: zita.verbickiene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
20-25

Dorinio ugdymo (tikybos ir etikos) programos
Progr.
Nr.
267
268
269
270

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.
Dorinio ugdymo (etikos, filosofijos )
Darbo metodika su mokomąja e.knyga
mokytojai
„Filosofijos link-ėjimai“.
6
val.
Dorinio
ugdymo (etikos, tikybos )
Mokinių motyvacijos skatinimas dorinio ugdymo
mokytojai
pamokose.
6 val.
Dorinio ugdymo (tikybos ) mokytojai
Šiuolaikinė dorinio ugdymo (tikybos) pamoka.
Mokomės mokyti(s).
6 val.
Dorinio ugdymo (tikybos ) mokytojai
Aktyvūs mokymo metodai tikybos pamokose.
Bendravimas ir bendradarbiavimas.
Koordinatorė - Zita Verbickienė, tel. 32 41 58, el. p.: zita.verbickiene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
20
25-30
25-30
25-30

Programos lietuvių kalbos mokytojams
Progr.
Nr.
271

272

273

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.
Lietuvių k. ir kitų dalykų mkytojai
Mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymas
lietuvių kalbos pamokose taikant aktyvius
ugdymo metodus, vertinimo ir įsivertinimo
kriterijus.
8 val.
Lietuvių kalbos ir literatūros brandos
Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino
egzamino vertintojai
vertintojų mokymai.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
6 val.
Lietuvių k. ir kitų dalykų mokytojai
Diferencijavimo ir individualizavimo galimybės
taikant bendradarbiavimo metodus.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58, el. p.: zita.verbickiene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
25-30

15-25

20-25

Programos lietuvių (valstybinės) kalbos mokytojams
Progr.
Nr.
274

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.
Lietuvių (valstybinės) kalbos mokytojai
Literatūrinio lavinimo problemos kitakalbių
mokykloje.
Koordinatorė - Zita Verbickienė, tel. 32 41 58, el. p.: zita.verbickiene@kpkc.lt

15

Dalyvių
skaičius
15-20

Programos anglų kalbos mokytojams
Progr.
Nr.
275
276
277
278
279
280

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

8 val.
Užsienio kalbos (anglų k.) mokytojai
Anglų kalbos tartis: teorija ir praktika.
16 val. Užsienio kalbos (anglų k.) mokytojai
Akademinis rašymas anglų kalba.
6 val.
Ankstyvojo užsienio kalbos (anglų k.)
Kūrybiško ir interaktyvaus pristatymo kūrimas su
mokytojai
prezi.com. Praktinis pritaikymas ugdymo procese.
12 val. Užsienio kalbos mokytojai
Kūrybiškas IKT panaudojimas anglų kalbos
pamokose, dirbant su 2-6 klasių mokiniais.
12 val. Užsienio kalbos mokytojai
Modernių technologijų taikymas anglų kalbos
pamokose 8-10 klasėse: Tiudorų laikų Anglija.
6 val.
Ankstyvojo užsienio (anglų) kalbos
Komunikaciniai žaidimai ankstyvojo užsienio
mokytojai
(anglų) kalbos pamokose.
Koordinatorė - Zita Verbickienė, tel. 32 41 58, el. p.: zita.verbickiene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
20-25
20-25
12-24
12-24
12-24
25-30

Programos vokiečių kalbos mokytojams
Progr.
Nr.
281
282
283
284
285
286
287
288
289

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.
Vokiečių kalbos mokytojai
Praktinių gebėjimų ugdymas stebint ir aptariant
pamokas.
6 val.
Vokiečių kalbos mokytojai
Komandinis darbas ir Baltijos jūros tema
vokiečių kalbos pamokose.
6 val.
Vokiečių kalbos mokytojai
Vokiečių kalbos pamokos su kiškiu Hansu.
6
val.
Užsienio
kalbų mokytojai
Netradicinių aplinkų kūrimas užsienio kalbos
pamokose.
6 val.
Vokiečių kalbos mokytojai
Nauja medžiaga ankstyvajam vokiečių kalbos
mokymui.
6 val.
Vokiečių kalbos mokytojai
Kalbinių gebėjimų ugdymas vokiečių kalbos
pamokose.
12 val. Vokiečių kalbos mokytojai
Vokiečių kalba Lietuvoje šiandien ir rytoj.
6 val.
Vokiečių kalbos mokytojai
Komunikacinių gebėjimų ugdymas vokiečių
kalbos pamokoje.
6 val.
Vokiečių kalbos mokytojai
Pamokos stebėjimas ir aptarimas.
Koordinatorė – Birutė Pulelienė, tel. 32 39 41, el. p.: rfz.kaunas@takas.lt

Dalyvių
skaičius
10-15
10-15
10-15
20-25
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15

Programos matematikos mokytojams
Progr.
Nr.
290

291
292
293
294
295
296

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

8 val.
Matematikos brandos egzamino
Matematikos valstybinio brandos egzamino
vertintojai
vertintojų mokymai.
Koordinatorė – V.Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
18 val. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo
Matematikos pamoka: ugdome ir vertiname
matematikos mokytojai
aukštesniuosius mąstymo gebėjimus.
Institucinio lygio programa
6 val.
Matematikos mokytojai
Matematinio mąstymo ugdymas elementariąja
aritmetika.
6 val.
Matematikos mokytojai
Standartizuotas testas – mokinių matematikos
pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankis.
6 val.
Matematikos mokytojai
Matematika V-VI klasėse pagal naująsias
programas ir naujuosius (2013-2014 m.)
vadovėlius „Matematika Tau plius“.
6 val.
Miesto(-ų) matematikos mokytojų
Matematikos mokytojų metodinio būrelio veiklos
metodinio būrelio(-ų) nariai
patirtis, vadyba ir perspektyvos.
8 val.
Matematikos mokytojai
Interaktyvios lentos panaudojimo galimybių
šiuolaikinėje matematikos pamokoje pristatymas.
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Koordinatorė – IlonaTeresienė, tel. 32 41 58, el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt

16

Dalyvių
skaičius
15-25

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

Programos informacinių technologijų mokytojams
Progr.
Nr.
297
298
399
300

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.
IT mokytojai
Modeliavimas, taikant programavimo aplinkas
Scratch ir Imagine Logo.
8 val.
IT mokytojai, svetainių administratoriai
TVS J1.5 migravimas į J2.5 LITNET serveryje.
Mokymasis nuotoliniu būdu. Svetainės su Joomla!
50 val. IT mokytojai, svetainių administratoriai,
išlaikę testą
kūrimas LITNET serveryje.
Institucinio lygio programa
Mokymasis nuotoliniu būdu. Interneto svetainė su
50 val. IT mokytojai, svetainių administratoriai,
išlaikę testą
TVS LITNET serveryje.
Institucinio lygio programa
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58, el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
20-30
20
50
50

Programos gamtos mokslų mokytojams
Progr.
Nr.
301
302
303
304
305
306
307

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.
Biologijos mokytojai
Biologijos neformalus ugdymas Lietuvos švietimo
istorijos muziejuje.
8 val.
Biologijos mokytojai
Vidurinio ugdymo bendrųjų programų ir
biologijos brandos egzamino programos dermė.
6 val.
Biologijos, chemijos mokytojai
Šiuolaikinė gamtos mokslų pamoka.
6 val.
Chemijos mokytojai
Mokymo individualizavimas ir diferencijavimas
chemijos pamokose.
6 val.
Fizikos mokytojai
IKT panaudojimo ir aktyvių mokymo(si) metodų
taikymo galimybės fizikos pamokoje.
6 val.
Gamta ir žmogus, chemijos, fizikos,
Praktinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų
biologijos mokytojai
pamokose.
8 val.
Gamta ir žmogus, chemijos, fizikos,
Informacinių ir mokymosi technologijų taikymas,
biologijos mokytojai
mokant gamtos mokslų.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58, el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
25-30
25-30
25-30
20-30
15-25
20-30
12-24

Programos geografijos mokytojams
Progr.
Nr.
308
309

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.
Geografijos mokytojai
8 klasės mokinių esminių (dalykinių)
kompetencijų ugdymas mokant geografijos.
6 val.
Geografijos mokytojai
Geografinių informacinių sistemų taikymas
geografijos pamokose.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58, el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
20-30
12-24

Programos ekonomikos mokytojams
Progr.
Nr.
310

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

15 val. Ekonomikos mokytojai
Aktyvių mokymo(si) metodų taikymas
ekonomikos pamokose (9-10 klasėse).
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58, el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
25-30

Programos istorijos ir politologijos mokytojams
Progr.
Nr.
311
312
313

Programos pavadinimas, lygis
Muziejų edukacinė veikla - istorija, samprata,
praktika - ugdymo procese.
XXI a. Lietuvos užsienio politikos formavimosi
bruožai, jų raiškos aspektai istorijos ir pilietinio
ugdymo kontekste.
Testamentas jaunimui. Lietuvos Laisvės kovas
prisimenant.

6 val.

Istorijos mokytojai

Dalyvių
skaičius
20

6 val.

Istorijos mokytojai

20

6 val.

Istorijos mokytojai

20

Apimtis

17

Dalyvių tikslinė grupė

314
315

6 val.
Istorijos mokytojai
Karikatūrų ir video panaudojimas istorijos
pamokose 10-12 klasėse.
8 val.
Istorijos mokytojai
Seminaras apie būdus įdomiai mokyti apie
Europos Sąjungą.
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. 32 42 11, el. p.: laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

20
25

Programos dailės mokytojams
Progr.
Nr.
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Šiuolaikinio meno kontekstai ir dailės mokymo(si)
idėjos.
Projektinė veikla dailės ugdyme.

6 val.

Dailės mokytojai

Dalyvių
skaičius
25-30

6 val.

Dailės mokytojai

25-30

Darbas su moderniu vadovėlių komplektu „Dailės
studija“ 5-6 klasėms ir USB atmintine
mokytojams „Šaltinių knyga“.
Veltinio tradicijos ir kūrimo būdai:
pritaikomumas meninei edukacijai.
Grupinės veiklos modelio taikymas grafinės
raiškos pamokose.
Vertinimas dailės pamokoje.
Institucinio lygio programa
Japonų tradicinės meno rūšys: SUMI-E (tapyba
tušu) ir SHOHO (kaligrafija).
Institucinio lygio programa
Naujųjų medijų menas.
Pokadrinės animacijos pradmenys.

6 val.

Dailės mokytojai

25-30

6 val.

25-30

6 val.

Dailės, technologijų, pradinio ugdymo
mokytojai
Dailės mokytojai

18 val.

Dailės mokytojai

25-30

18 val.

Dailės mokytojai

25-30

12 val.
12 val.

Dailės, technologijų mokytojai
Dailės, technologijų, pradinio ugdymo
mokytojai
Dailės, technologijų mokytojai

25-30
25-30

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.
Šenilo ir monotipijos technikų sintezė ir
netradicinės praktinės galimybės dailės technologijų pamokose.
6 val.
Dailės, technologijų mokytojai
Pamokos planavimas ir organizavimas.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el. p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt

25-30

25-30
25-30

Programos muzikos mokytojams
Progr.
Nr.
327

328

329
330
331
332
333
334
335
336
337

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

Šiuolaikiniai dainavimo mokymo metodikos
principai.

6 val.

IKT panaudojimas muzikiniame ugdyme.
Kompiuterinė programa SIBIELIUS
pradedantiesiems.
Institucinio lygio programa
Garso režisūros pagrindai. MIDI-AUDIO.
Institucinio lygio programa
Berniukų muzikinis ugdymas: unikalumas,
tradicijos, ypatumai, tendencijos.
Naujo fortepijoninio repertuaro pristatymas.
Tembrinių, spalvinių ir stilistinių priemonių
tobulėjimas mokinių mokymosi akompanuoti
procese.
Muzika ir pasaulio suvokimas.
Kompiuterinių technologijų panaudojimas
muzikinio ugdymo turinyje.
Muzikinio ugdymo aktualijos pagrindinėje
mokykloje: vadovėliai, metodinės priemonės ir
kita pagalba mokytojui.
Pasaulio kultūrų muzika.
Dirigavimo technikos ir darbo su LNOBT choru
patirtis bei naujovės.

18 val.

Muzikos mokyklų dainavimo mokytojai,
bendrojo lavinimo mokyklų muzikos
mokytojai, vaikų ir moksleivių chorų
vadovai
Muzikos mokytojai

18 val.

Muzikos mokytojai

12 val.

Muzikos, pradinio ugdymo mokytojai,
chorų vadovai
Fortepijono mokytojai
Fortepijono, styginių, pučiamųjų
instrumentų, vokalo mokytojai

6 val.
6 val.

Dalyvių
skaičius
25-30

13

13
25-30
25-30
25-30

8 val.
6 val.

Styginių instrumentų mokytojai
Muzikos mokytojai

25-30
25-30

6 val.

Muzikos mokytojai

25-30

6 val.
6 val.

Muzikos mokytojai
Muzikos mokytojai, chorų vadovai

25-30
25-30

18

338

339

340

Meno saviraiška – unikalus ugdymo būdas proto
negalią turintiems vaikams.

6 val.

Muzikos, pradinio ugdymo mokytojai,
specialieji, socialiniai pedagogai, menų,
ergo terapeutai, dirbantys su specialiųjų
poreikių vaikais, mokinių tėvai
12 val. Chorų, vokalinių ansamblių vadovai,
Choro vadovo edukacinė veikla chore.
chormeisteriai, muzikos pedagogai,
muzikos ir meno mokyklų vadovai bei
pavaduotojai ugdymui, muzikinį
ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai
18 val. Chorų, vokalinių ansamblių vadovai,
Muzikos organizacija kaip besimokanti
organizacija.
chormeisteriai, muzikos pedagogai,
Institucinio lygio programa
muzikos ir meno mokyklų vadovai bei
pavaduotojai ugdymui, muzikinį
ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el. p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt

25-30

25-30

25-30

Programos etninės kultūros mokytojams
Progr.
Nr.
341

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Gyvoji tradicija – etninės kalendorinės pavasario
šventės.

6 val.

342

Baltų kultūros reliktai tautodailėje, kalboje,
muzikoje.

6 val

343

Tarmės ir regioniniai skirtumai lietuvių
tradicinėje muzikoje.

6 val.

344

Vaikai – liaudies kūrybos atlikėjai. Respublikinis
vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos
atlikėjų – konkursas „Tramtatulis“. Repertuaro
analizė.
Tautinis kostiumas vaikams ir jaunimui.
Dėvėjimo ir detalių gamybos ypatumai.

6 val.

345
346
347
348

Dalyvių tikslinė grupė
Etninės kultūros, pradinio ugdymo
mokytojai, kraštotyros būrelių vadovai,
klasių auklėtojai
Etninės kultūros, etikos, dailės,
technologijų, istorijos, lietuvių kalbos,
ikimokyklinio ir pradinio ugdymo
mokytojai, folkloro ansamblių vadovai
Muzikos, etninės kultūros,
ikimokyklinio bei pradinio ugdymo
mokytojai, folkloro ansamblių vadovai
Etninės kultūros, ikimokyklinio bei
pradinio ugdymo mokytojai, folkloro
ansamblių vadovai

6 val

Etninės kultūros, ikimokyklinio bei
pradinio ugdymo mokytojai,
neformaliojo švietimo būrelių vadovai
6 val
Etninės kultūros, muzikos,
Lietuvių etnochoreografija.
choreografijos, pradinio ugdymo
mokytojai, folkloro ansamblių vadovai
6 val
Muzikos, etninės kultūros mokytojai,
Lietuvių folkloras muzikos pamokose.
folkloro ansamblių vadovai
6 val
Etninės kultūros, ikimokyklinio ir
Smulkiųjų amatų mokymai.
pradinio ugdymo mokytojai, folkloro
ansamblių vadovai
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
25-30
25-30
25-30

Programos teatro mokytojams
Progr.
Nr.
349
350

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.
Teatro, muzikos mokytojai, teatro ir
Meninio skaitymo raiškos galimybės mokykloje:
literatūros būrelių vadovai
poetinių kompozicijų spektakliai.
6 val.
Teatro mokytojai, teatro būrelių vadovai
Improvizacija – kūrybinė mankšta.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el. p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
25-30
25-30

Programos choreografijos mokytojams
Progr.
Nr.
351
352
353

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Šokio ugdymo proceso planavimas ir vertinimas.

6 val.

Šiuolaikinis šokis – tradicijos ir radikalumai.
Lietuviški pramoginiai šokiai.

6 val.
6 val.

19

Dalyvių tikslinė grupė
Choreografijos, pradinio ugdymo
mokytojai
Choreografijos mokytojai
Choreografijos, pradinio ugdymo

Dalyvių
skaičius
25-30
25-30
25-30

354
355
356
357

Šokio žanrų įvairovė (šiuolaikinis, klasikinis,
istorinis, charakterinis šokiai) ir jų mokymo
metodika.
Pilates metodo integracija bei metodologija šokio
mene.
Institucinio lygio programa
Euritmija choreografijos pamokoje.

12 val.

mokytojai
Choreografijos mokytojai, ikimokyklinio
ir pradinio ugdymo mokytojai

25-30

18 val.

Choreografijos mokytojai

25-30

6 val.

Choreografijos mokytojai, pradinio
ugdymo mokytojai
8 val.
Choreografijos mokytojai, pradinio
Pramoginių šokių figūros, variacijos, dėstymo
ugdymo mokytojai
etapai ir metodai šokių pamokose.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el. p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt

25-30
25-30

Programos kūno kultūros mokytojams, treneriams
Progr.
Nr.
358
359
360
361
362
363
364
365
366

367

368
369
370
371

372

Programos pavadinimas, lygis
Šiaurietiškojo ėjimo pritaikymas kūno kultūros
ir neformalaus ugdymo pamokose.
Kūno kultūros mokytojų edukacinės ir
komunikacinės kompetencijos įtaka visybiniam
mokinių asmenybės ugdymui.
Bendravimas ir bendradarbiavimas kūno
kultūros pamokose: pratimai poromis.
Kūno kultūra ir fizinis aktyvumas. Kamuolių
perkusija.
Netradiciniai jėgos lavinimo metodai kūno
kultūros pamokose.
Kūno kultūra: Lietuva Europos kontekste.
Pratimai ratu.
Neolimpinė sporto šaka – virvės traukimas.
Šiuolaikinė kūno kultūros pamoka: mokinių
pažangos ir pasiekimų vertinimas.
Lietuvos aerobikos federacija: teoriniaipraktiniai aerobinės gimnastikos trenerioinstruktoriaus mokymai.
Institucinio lygio programa
Nugaros mankšta.
Institucinio lygio programa
Lietuvos specialiosios olimpiados komiteto 2012
metų veiklų analizė ir perspektyvos.
Aktyvių mokymo metodų taikymas kūno
kultūros pamokose.
Netradicinių priemonių taikymas kūno kultūros
pamokoje.
Lietuvos aerobikos federacija: kompleksinis
teorinis-praktinis aerobikos trenerioinstruktoriaus žinių kursas.
(vienos sporto šakos mokymo programa)
Sportininkų treniravimo pagrindų modulis.

6 val.

Kūno kultūros mokytojai

Dalyvių
skaičius
20-25

6 val.

Kūno kultūros mokytojai

20-25

8 val.

Kūno kultūros mokytojai

20-25

6 val.

Kūno kultūros mokytojai

20-25

6 val.

Kūno kultūros mokytojai

20-25

6 val.

Kūno kultūros mokytojai

20-25

6 val.
6 val.

Kūno kultūros mokytojai
Kūno kultūros mokytojai

15-25
30-40

18 val.

Kūno kultūros mokytojai

25-30

18 val.

25-30

6 val.

Bendrojo lavinimo mokyklų vadovai,
jų pavaduotojai ugdymui, įvairių
dalykų mokytojai, specialūs pedagogai,
socialiniai pedagogai, psichologai
Kūno kultūros mokytojai, socialiniai
pedagogai
Kūno kultūros mokytojai

6 val.

Kūno kultūros mokytojai

20-25

Kūno kultūros mokytojai, asmenys,
ketinantys tapti aerobikos treneriaisinstruktoriais

15-50

Apimtis

6 val.

701 val.

Dalyvių tikslinė grupė

652 val.

Įvairių sporto šakų treneriai, kuriems
reikia gauti arba pratęsti sporto veiklos
licenciją
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. 32 42 11, el. p.: laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

25-30
20-25

15-50

Programos technologijų mokytojams
Progr.
Nr.
373
374
375

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Odos plastika: galimybės ir patirtys.
Šibori technikos panaudojimas aksesuaruose.

16 val.
6 val.

Pamokos organizavimas: aktyvūs ugdymo
metodai, vertinimas ugdymui ir įsivertinimas.

18 val.

20

Dalyvių tikslinė grupė
Technologijų, dailės mokytojai
Technologijų, pradinio ugdymo
mokytojai
Technologijų mokytojai

Dalyvių
skaičius
25-30
25-30
25-30

376
377
378
379
380

Institucinio lygio programa
Integruotų technologijų, dailės ir IT pamokų
scenarijai. Mokomosios medžiagos rengimas
kompiuterinėmis programomis.
Integruotos technologijų programos, jų rengimo
scenarijai ir integravimo galimybės.
Institucinio lygio programa
Pintinių juostų gamybos technologija ir taikymas.

6 val.

Technologijų, dailės mokytojai

25-30

18 val.

Technologijų mokytojai

25-30

6 val.

Technologijų, pradinio ugdymo
mokytojai
Technologijų, pradinio ugdymo
mokytojai
Technologijų mokytojai

25-30

6 val.
Netradiciniai mezgimo būdai: technologijos ir
improvizacijos.
6 val.
Elektronika mokykloje. Arduino aplinkos
panaudojimas elektronikos mokymui.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el. p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt

25-30
25-30

Programos žmogaus saugos mokytojams
Progr.
Nr.
381
382
383
384

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.
Žmogaus saugos mokytojai
Pirmoji pagalba žmogui ekstremalių situacijų
metu.
6 val.
Žmogaus saugos mokytojai
Ekstremalios situacijos. Gelbėjimo darbai
ekstremalių situacijų metu.
6 val.
Žmogaus saugos mokytojai
Vaiko saugos sampratos ugdymas, taikant
netradicinius metodus ir priemones.
6 val.
Žmogaus saugos mokytojai
Psichologinis pasirengimas ekstremalioms
situacijoms.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el. p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt

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

Neformaliojo ugdymo programos
Progr.
Nr.
385

386
387
388
389
390
391

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Vaikų turizmo renginių vadovų mokymo
programa „Vaikų turizmo renginių
organizavimas“.

8 val.

Netradicinių aplinkų naudojimas neformalaus
ugdymo veikloje.
Inercinių aviamodelių darymas.

6 val.

Neformalusis ugdymas: kūrybiškumo ir verslumo
link.
Jaunųjų šaulių būrelių vadovų mokymas.
Institucinio lygio programa
Jaunųjų šaulių būrelio vadovo II pakopos kursas.
Institucinio lygio programa
Subkultūra: socialinio protesto priežastys ir
išraiškos būdai.

6 val.

Dalyvių
skaičius
25-30

98 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai
ugdymui, įvairių dalykų mokytojai,
ikimokyklinio ir pradinio ugdymo
mokytojai
Neformaliojo, pradinio ugdymo
mokytojai, būrelių vadovai
Neformaliojo ugdymo, technologijų
mokytojai
Neformaliojo, pradinio ugdymo
mokytojai, būrelių vadovai
Jaunųjų šaulių būrelių vadovai

47 val.

Jaunųjų šaulių būrelių vadovai

20-25

6 val.

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai
ugdymui, ugdymą organizuojančių
skyrių vedėjai, neformaliojo ugdymo
mokytojai, pradinio ugdymo, įvairių
dalykų mokytojai, būrelių vadovai,
klasių auklėtojai, socialiniai pedagogai,
moksleivių visuomeninių organizacijų
vadovai
Etninės kultūros, pradinio ugdymo
mokytojai, neformaliojo ugdymo
mokytojai
Neformaliojo ugdymo būrelių vadovai,
pradinio ugdymo mokytojai

25-30

Neformaliojo ugdymo būrelių vadovai,
pradinio ugdymo mokytojai, 5-8 klasių
auklėtojai

25-30

6 val.

392

Etninės kultūros ir kraštotyros ugdomasis
vaidmuo.

6 val

393

Mokytojo vaidmuo taikant informacines ir
komunikacines technologijas neformaliojo
švietimo veikloje.
Neformaliojo švietimo veiklos metodų įvairovė,
ugdant pilnavertę asmenybę.

6 val

394

Dalyvių tikslinė grupė

6 val

21

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

25-30
25-30

395
396

Dinamiški vaikų žaidimai stovykloje ir ne tik.

6 val

Neformaliojo, pradinio ugdymo
mokytojai, klasių vadovai
6 val
Turistų, skautų, aplinkotyros būrelių
Ekologinio ugdymo įvairovė neformaliajame
vadovai, pradinio ugdymo, geografijos
švietime.
mokytojai
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el. p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt

25-30
25-30

Programos valstybės tarnautojams
Progr.
Nr.
397
398
499
400
401
402
403
404
405
406

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

8 val.
Valstybės tarnautojai
Efektyvios iškalbos menas.
8 val.
Valstybės tarnautojai
Konfliktų sprendimo ir jų prevencijos būdai.
8 val.
Valstybės tarnautojai
Viešas pasisakymas.
8 val.
Valstybės tarnautojai
Dalykinės situacijos valdymo įgūdžių formavimas:
konflikto signalų atpažinimas, neigiamų emocijų
valdymas, konstruktyvus minčių reiškimas.
8 val.
Valstybės tarnautojai
Interesantų nepasitenkinimo ir pretenzijų
valdymas.
Valstybės tarnautojai
8 val.
Dalykinio bendravimo įgūdžių formavimas.
Valstybės tarnautojai
8 val.
Darbas komandoje.
Valstybės tarnautojai
8 val.
Socialinės kompetencijos raiškos ypatumai
dalykinėje situacijoje.
8 val.
Valstybės tarnautojai
Bendravimo etiketas.
36 val. Valstybės tarnautojai
Valstybės tarnautojų įvadinio mokymo programa.
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. 32 42 11, el. p.: laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
30-40
30-40
30-40
30-40
30-40
30-40
30-40
30-40
30-40
30-40

Edukacinių kelionių programos
Progr.
Programos pavadinimas, lygis
Nr.
407
Rytų Aukštaitijos gamtos ir kultūros vertybės ir jų
išsaugojimo aktualijos.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,
el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt
408
Žemaitijos regiono etnokultūrinis paveldas ir
tautodailė.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,
el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt
409
Šiaurės ir vidurio Lietuvos dvarų kultūrinis ir
kulinarinis paveldas.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,
el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt
410
Dzūkijos regiono kultūrinio paveldo
panaudojimas ugdymo procese.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,
el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt
411
Mažosios Lietuvos ir Lietuvos pajūrio regiono
tradicijos ir papročiai, jų praktinis pritaikymas
neformalaus ugdymo veikloje.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,
el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt
412
Integruoto mokymo galimybės Lietuvos
saugomose teritorijose.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,
el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt
413
Pažintinio ir ekologinio vaikų ugdymo galimybės
Šakių krašte.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,
el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt
414
Vidurio Lietuvos kultūrinis ir bažnytinis paveldas,
jo panaudojimas ugdymo procese.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,
el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

Dalyvių
skaičius
30

12 val.

Įvairių dalykų mokytojai, kraštotyros,
turizmo, etnokultūros būrelių, mokyklų
muziejų vadovai

8 val.

Įvairių dalykų mokytojai, kraštotyros,
turizmo, etnokultūros, aplinkotyros
būrelių vadovai

30

10 val.

Įvairių dalykų mokytojai, kraštotyros,
turizmo būrelių vadovai

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 auklėtojai, turistų, kraštotyros,
skautų, krašto pažinimo būrelių vadovai,
neformaliojo ugdymo mokytojai

30

8 val.

Įvairių dalykų, pradinio, neformaliojo
ugdymo mokytojai

30

8 val.

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo,
įvairių dalykų, neformaliojo ugdymo
mokytojai, kraštotyros, etnokultūros
būrelių vadovai

30

22

415

Zarasų krašto pažinimo gilinimas.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58, el.p.:
ilona.teresiene@kpkc.lt

8 val.

416

Dieveniškių krašto savitumas.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt

8 val.

417

Šiaurės Aukštaitijos kultūrinės aplinkos pažinimo
gilinimas. (Orientacinis maršrutas: Kaunas –
Pasvalys – Joniškėlis – Pakruojis – Kaunas)
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Senovės lietuvių pasaulėžiūros pėdsakai Rytų
Aukštaitijoje.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Mokinių ugdymo galimybės lankantis Aukštaitijos
nacionaliniame parke.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Bendrakultūrinės kompetencijos plėtotė lankantis
Suvalkijoje.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Mokinių pažintinės veiklos organizavimas,
lankantis kalvotoje Žemaitijoje.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Žemaičių kultūros ir savęs pažinimas keliaujant.
(Rietavo, Plungės dvarai, Energetinių labirintų ir
geometrinių figūrų parkas).
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Vilniaus krašto gamtinės ir kultūrinės aplinkos
tyrimas.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Pažinimo kompetencijos ugdymas, organizuojant
edukacinę ekskursiją „Vilnelės pakrantės perlai“.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Bendrakultūrinės kompetencijos plėtotė lankantis
LR sostinėje.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Edukacinės ekskursijos į Kryžių kalną, Burbiškio
dvarą – viena iš pilietinio ir tautinio ugdymo
formų.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Ekologinis ugdymas pažintinių išvykų ir
mokomųjų ekskursijų metu. (Neries regioninis
parkas; Kernavė)
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Pažinkime gimtąją šalį: Ukmergės rajono istorija,
gamta ir kultūra.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Žuvinto rezervato gamtos turtai ir jų išsaugojimo
galimybės.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt

8 val.

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

8 val.

Ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio,
vidurinio ugdymo įstaigų vadovai,
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
neformaliojo švietimo mokytojai ir kt.
Ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio,
vidurinio ugdymo įstaigų vadovai,
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
neformaliojo švietimo mokytojai ir kt.
Ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio,
vidurinio ugdymo įstaigų vadovai,
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
neformaliojo švietimo mokytojai ir kt.

30-45

30-45

30-45

Ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio,
vidurinio ugdymo įstaigų vadovai,
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
neformaliojo švietimo mokytojai ir kt.
Ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio,
vidurinio ugdymo įstaigų vadovai,
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
neformaliojo švietimo mokytojai ir kt.
Ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio,
vidurinio ugdymo įstaigų vadovai,
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
neformaliojo švietimo mokytojai ir kt.
Ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio,
vidurinio ugdymo įstaigų vadovai,
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
neformaliojo švietimo mokytojai ir kt.
Ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio,
vidurinio ugdymo įstaigų vadovai,
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
neformaliojo švietimo mokytojai ir kt.

30-45

Ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio,
vidurinio ugdymo įstaigų vadovai,
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
neformaliojo švietimo mokytojai ir kt.
Ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio,
vidurinio ugdymo įstaigų vadovai,
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
neformaliojo švietimo mokytojai ir kt.
Ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio,
vidurinio ugdymo įstaigų vadovai,
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
neformaliojo švietimo mokytojai ir kt.
Ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio,
vidurinio ugdymo įstaigų vadovai,
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
neformaliojo švietimo mokytojai ir kt.

30-45

8 val.

Ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio,
vidurinio ugdymo įstaigų vadovai,
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
neformaliojo švietimo mokytojai ir kt.

30-45

8 val.

Ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio,
vidurinio ugdymo įstaigų vadovai,
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
neformaliojo švietimo mokytojai ir kt.
Ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio,
vidurinio ugdymo įstaigų vadovai,
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
neformaliojo švietimo mokytojai ir kt.

30-45

8 val.

8 val.

8 val.

8 val.

8 val.

8 val.

8 val.

8 val.

8 val.
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30-45

30-45

30-45

30-45

30-45

30-45

30-45

30-45

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

Ugdymo turinio integravimo galimybės,
organizuojant mokomąsias ekskursijas
saugomose Lietuvos teritorijose. (Orientacinis
maršrutas: Kaunas – Raudonė – Bitėnai – Rambynas
– Rusnė – Uostadvaris – Minija (Mingė) – Kaunas)
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Dvasingumo ugdymo galimybės edukacinių išvykų
metu. (Orientacinis maršrutas: Kaunas – Mosėdis –
Kretinga – Kaltinėnai – Kaunas)
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Pažinimo ir kūrybingumo kompetencijų ugdymo
galimybės edukacinės išvykos į Panemunės pilis
metu. (Orientacinis maršrutas: Kaunas –
Raudondvaris – Vilkija – Seredžius – Veliuona–
Raudonė – Kaunas)
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Ugdymo turinio integravimo galimybės
organizuojant mokomąją ekskursiją po Dzūkijos
nacionalinį parką. (Orientacinis maršrutas:
Kaunas – Punia – Merkinė – Marcinkonys – Čepkelių
rezervatas – Kaunas)
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Pilietinio ugdymo galimybės, lankantis Dzūkijos
nacionaliniame parke. (Orientacinis maršrutas:
Kaunas – Punia – Merkinė – Liškiava – Druskininkai
– Kaunas)
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Aplinkosaugos problemos Šiaurės Lietuvoje:
karstinio kraštovaizdžio ypatumai. (Orientacinis
maršrutas: Kaunas – Biržų regioninis parkas –
Kaunas)
Institucinio lygio programa
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Aplinkosaugos problemos ir ekologinio ūkio
reikšmė Šiaurės Lietuvos ekosistemai.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Ugdymo turinio integravimo galimybės,
organizuojant mokinių pažintinę veiklą
Žemaitijoje.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Mokinių turizmo ir poilsio organizavimo
galimybės Vištyčio regioniniame parke.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Mokinių kūrybiškumui ugdyti atveriame
Zanavykų krašto paslaptis.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Mokytojo pažintinė-tiriamoji veikla „Tarp
Dangaus ir Žemės“ Rytų Aukštaitijoje.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Dalykinės ir socialinės kompetencijų įtaka
ugdymo kokybei –E. A.Fryko architektūrinio
palikimo pėdsakais nuo Kauno iki Marijampolės.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt

8 val.

Ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio,
vidurinio ugdymo įstaigų vadovai,
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
neformaliojo švietimo mokytojai ir kt.

30-45

8 val.

Ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio,
vidurinio ugdymo įstaigų vadovai,
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
neformaliojo švietimo mokytojai ir kt.

30-45

8 val.

Ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio,
vidurinio ugdymo įstaigų vadovai,
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
neformaliojo švietimo mokytojai ir kt.

30-45

8 val.

Ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio,
vidurinio ugdymo įstaigų vadovai,
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
neformaliojo švietimo mokytojai ir kt.

30-45

8 val.

Ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio,
vidurinio ugdymo įstaigų vadovai,
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
neformaliojo švietimo mokytojai ir kt.

30-45

18 val.

Ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio,
vidurinio ugdymo įstaigų vadovai,
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
neformaliojo švietimo mokytojai ir kt.

30-45

8 val.

Ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio,
vidurinio ugdymo įstaigų vadovai,
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
neformaliojo švietimo mokytojai ir kt.
Ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio,
vidurinio ugdymo įstaigų vadovai,
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
neformaliojo švietimo mokytojai ir kt.

30-45

Ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio,
vidurinio ugdymo įstaigų vadovai,
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
neformaliojo švietimo mokytojai ir kt.
Pradinio, vidurinio ugdymo įvairių
dalykų mokytojai, klasių vadovai,
mokyklų bendruomenių komandos

30-45

8 val.

8 val.

10 val.

12 val.

8 val.

24

Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo įvairių dalykų mokytojai, klasių
vadovai, mokyklų bendruomenių
komandos
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
pedagogai, įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų komandos

30-45

35-40

35-40

442

443

444

445

446

447

448

449

450

Mokinių asmeninių ir kultūrinių kompetencijų
ugdymas Aukštaitijos regione. (Maršrutas: Kaunas
–Jonava – Kavarskas – Anykščiai – Svedasai –
Kamajai – Rokiškis – Kaunas).
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Ledynmečio pėdsakai Kauno apylinkėse:
kraštotyros integracija ugdymo procese.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Karališkuoju vieškeliu Medininkų link plėtojant
mokytojų profesinio tobulinimo kompetenciją.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Kauno senamiestis amžių tėkmėje.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt

12 val.

Pradinio, vidurinio ugdymo įvairių
dalykų mokytojai, klasių vadovai,
mokyklų bendruomenių komandos

35-40

8 val.

35-40

Mokinių kultūrinės kompetencijos plėtotė tarp
Kruojos ir Nevėžio.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Pažintinių, vertybinių kompetencijų ugdymas
Žemaitijos krašte.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Mokytojų bendrakultūrinių kompetencijų plėtotė
sieliais lankant Palemono sūnų Barką.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Sveikos gyvensenos aspektai ugdant mokytojų
bendrąsias kompetencijas Šilutės regione.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Žemaitijos istorinio kultūrinio paveldo
panaudojimo galimybės mokinių pilietiškumui,
tautinei savimonei ugdyti istorijos, pilietinio
ugdymo pamokose ir PU veikloje.
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. 32 42 11,
el.p.: laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

8 val.

Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo, įvairių dalykų mokytojai,
klasių vadovai, mokyklų bendruomenių
komandos
Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo, įvairių dalykų mokytojai,
klasių vadovai, mokyklų bendruomenių
komandos
Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo, įvairių dalykų mokytojai,
klasių vadovai, mokyklų bendruomenių
komandos
Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo, įvairių dalykų mokytojai,
klasių vadovai, specialistai, mokyklų
bendruomenių komandos
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
pedagogai, įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų komandos

8 val.

6 val.

12 val.

35-40

35-40

35-40

35-40

8 val.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
pedagogai, įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų komandos

35-40

10 val.

Ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio,
vidurinio ugdymo įstaigų vadovai,
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
neformaliojo švietimo mokytojai ir kt.
Istorijos, geografijos, lietuvių kalbos,
pilietiškumo mokytojai, klasių auklėtojai
ir kt.

30-45

8 val.

25

30-45

