KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

2017 m.
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ
SĄRAŠAS
Vadybinės programos
Progr.
Nr.
1
2

3
4
5

6

7
8
9

10
11

12

13

14

15

16

17

Programos pavadinimas, lygis
Emocinės ir socialinės atmosferos gerinimas
ugdymo įstaigoje taikant supervizijos metodą.
Mokyklų administracijos vadovų mokymai
taikant supervizijos metodą: „Emocinės ir
socialinės atmosferos gerinimas mokykloje“.
Institucinio lygio programa
Administracinių nusižengimų kodeksas: naujovės.
Mokyklos vadybos pagrindai.
Nacionalinio lygio programa
Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus
kompetencijų ugdymasis.
Institucinio lygio programa
Vadovų kompetencijų ugdymasis mokinių
mokymosi pažangai.
Institucinio lygio programa
Kūrybinių koučingo metodų taikymas vadovo
praktikoje.
LEAN vadybos taikymo galimybės ir reikalingos
sąlygos švietimo įstaigoje.
Pasidalytoji lyderystė mokykloje, kaip
šiuolaikinės organziacijos kultūros dalis:
galimybės ir reikalingos sąlygos.
Strateginio planavimo mokykloje specifika
šiuolaikinės vadybos kontekste.
Mokyklos bendruomenės telkimas: esminiai
komandinio darbo ir bendradarbiavimo
principai.
Naujovės viešųjų pirkimų organizavime.
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Mažos vertės pirkimai.
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Praktinis seminaras dėl viešųjų pirkimų:
ataskaitų teikimo, planų rengimo bei kitos
skelbiamos informacijos.
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Praktinės rekomendacijos įstaigoms,
organizuojančioms vaikų maitinimą ir/ar
vykdančioms viešuosius pirkimus.
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Vadovo saviugda. Per save į kitus. (Asmeninio
tobulėjimo kursai).
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Komunikacija ir santykių kūrimas.

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.

Ugdymo įstaigų vadovai ir kiti švietimo
vadybininkai
Ugdymo įstaigų vadovai ir kiti švietimo
vadybininkai

40 val.

Dalyvių
skaičius
30
12

Ugdymo įstaigų vadovai ir kiti švietimo
vadybininkai
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai

30

40 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
kyrių vedėjai

30

8 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai

30

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai

30

6 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, viešųjų
pirkimų komisijų nariai

30

6 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, viešųjų
pirkimų komisijų nariai

30

6 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, viešųjų
pirkimų komisijų nariai

30

8 val.

Perkančiųjų organizacijų atstovai,
vykdantys viešųjų pirkimų konkursus
vaikų maitinimui

30 val.

Ugdymo įstaigų vadovai

15

8 val.

Ugdymo įstaigų vadovai

25

6 val.
200 val.
40 val.

8 val.
8 val.

8 val.
8 val.

1

30
30

30
30

30

20–100

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
6 val.
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
Dokumentų rengimas, tvarkymas ir apskaita
švietimo įstaigose.
skyrių vedėjai, raštvedžiai
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11,
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt
6 val.
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
Elektroninių dokumentų valdymo praktiniai
aspektai.
skyrių vedėjai, raštvedžiai
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11,
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt
Švietimo įstaigų finansų valdymas.
6 val.
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11,
skyrių vedėjai, buhalteriai
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt
6 val.
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
Mokinio krepšelio lėšų planavimas ir
panaudojimas švietimo įstaigose.
skyrių vedėjai, buhalteriai
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11,
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt
Ilgalaikio turto apskaita viešajame sektoriuje.
6 val.
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11,
skyrių vedėjai, buhalteriai
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt
6 val.
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
Darbo sutartys: esminiai sutarčių sudarymo,
skyrių vedėjai
vykdymo ir nutraukimo teoriniai aspektai ir
praktinės rekomendacijos.
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11,
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt
6 val.
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
Psichologinis klimatas organizacijoje ir jo
gerinimo būdai.
skyrių vedėjai
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11,
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt
6 val.
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
Veiksmingas personalo atrankos organizavimas
mokyklose.
skyrių vedėjai
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11,
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt
6 val.
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
Teisiniai aspektai ugdymo procese: mokytojų ir
mokinių teisės ir pareigos bei civilinė atsakomybė.
skyrių vedėjai, mokytojai
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11,
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt
6 val.
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
Finansinės atskaitomybės pagal VSAFAS
parengimas, įkėlimas į VSAKIS.
skyrių vedėjai, buhalteriai
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11,
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61, el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Pedagoginės – psichologinės programos
Progr.
Nr.
28

Programos pavadinimas, lygis
Kaip išvengti profesinio perdegimo.

Apimtis
6 val.

29

Netipiško elgesio vaikai.Esminiai pagalbos būdai.

24 val..

30

Šiuolaikiniai vaiko gyveninmo kokybės ir gerovės
standartai.

12 val.

31

Tėvų susirinkimai: nuo formos iki turinio.

6 val.

32

Tėvų susirinkimai: nuo formos iki turinio.

12 val.

33

Gabūs ir talentingi. Kaip atpažinti ir tinkamai
ugdyti.

6 val.

2

Dalyvių tikslinė grupė
Ikimokyklinio, pradinio , vidurinio
ugdymo mokytojai, pagalbos vaikui
specialistai
Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, pagalbos vaikui
specialistai
Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, pagalbos vaikui
specialistai
Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, pagalbos vaikui
specialistai
Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, pagalbos vaikui
specialistai
Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, pagalbos vaikui
specialistai

Dalyvių
skaičius
30

30

30

30

30

30

34

Efektyvi pagalba vaikams mokymo procese
taikant R. Feurstein metodo principus.

6 val.

35

Pagalbos galimybės mokinių mąstymo raidoje ir
mokymosi procese taikant R.Feurstein praktiką.

24 val.

36

Tarpusavio santykių kūrimas ir konfliktų
valdymas.

6 val.

37

Ugdymo provokacijos. Pasiruošimas susitikimams
su vaikais.

30 val.

38

Kontaktas su vaiku.

6 val.

39

Ikimokyklinio amžiaus vaikų psichinės sveikatos
stiprinimas.
Geri santykiai su savimi ir aplinkiniais:
konfliktinės situacijos ir jų sprendimo būdai bei
streso valdymo galimybės.
Metaforinių-asociatyvinių priemonių OH-cards
naudojimas pagalbos mokiniui ir tėvams
specialistų darbe.
Pasitikėjimas savimi sudėtingose bendravimo
situacijose.
Z karta: - kaip sukurti dialogą.

6 val.

40

41

42
43

44

6 val.

6 val.

Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, pagalbos vaikui
specialistai
Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, pagalbos vaikui
specialistai
Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, pagalbos vaikui
specialistai
Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, pagalbos vaikui
specialistai
Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, pagalbos vaikui
specialistai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
mokytojai, pagalbos vaikui specialistai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
mokytojai, pagalbos vaikui specialistai

30

Pagalbos vaikui specialistai

30

Ikimokyklinio, priešmokyklinio iugdymo
mokytojai, pagalbos vaikui specialistai
6 val.
Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, pagalbos vaikui
specialistai
6 val.
Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
Bendravimo ir bendradarbiavimo su šeima
praktiniai aspektai.
ugdymo mokytojai, pagalbos vaikui
specialistai
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
6 val.

30

30

30

30

30
30

30
30

30

Prevencinės – socialinės programos
Progr.
Nr.
45

46

Programos pavadinimas, lygis
Svaiginančių medžiagų vartojimo ir
priklausomybės ligų prevencija vaikystėje ir
paauglystėje.
Vaikų elgesio problemos ir jų sprendimo būdai.

Apimtis
6 val.

12 val.

47

Mediacijos taikymo mokykloje galimybės ir
ypatumai.

8 val.

48

Mediacijos taikymo mokykloje galimybės ir
ypatumai.

40 val.

49

Priklausomybių ligų atpažinimo, pirminio
kontakto ir motyvacijos gydymuisi mokymo
programa.
Ką reikia žinoti ir ką daryti įvykus savižudybei
mokykloje?

40 val.

51

Saugios mokyklos kūrimas.

6 val.

52

Saugi mokykla.

6 val.

53

Atsparumo veiksnių stiprinimas siekiant
apsaugoti vaikus ir jaunuolius nuo psichoaktyvių
medžiagų vartojimo.
Emocijų ir pykčio valdymas: problemų

6 val.

50

54

6 val.

6 val.

3

Dalyvių tikslinė grupė
Pagalbos mokiniui specialistai,
ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai
Pagalbos mokiniui specialistai,
ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai
Pagalbos mokiniui specialistai,
ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai
Pagalbos mokiniui specialistai,
ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai
Pagalbos mokiniui specialistai, NVO
nariai, religinių bendruomenių nariai
Pagalbos mokiniui specialistai,
ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai
Pagalbos mokiniui specialistai,
ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai
Pagalbos mokiniui specialistai,
ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai
Pagalbos mokiniui specialistai,
ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai
Įvairių dalykų mokytojai, pedagoginė

Dalyvių
skaičius
30

30

30

30

20

30

30

30

30

30

55

56

atpažinimas, sprendimų modeliavimas.
bendruomenė
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
6 val.
Įvairių dalykų mokytojai, pedagoginė
Priklausomybės ligų profilaktika. Vartojančiųjų
narkotines medžiagas atpažinimo būdai.
bendruomenė
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
6 val.
Įvairių dalykų mokytojai, pedagoginė
Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo antrinė
prevencija.
bendruomenė
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt

30

30

Specialiojo ugdymo programos
Progr.
Nr.
57

58
59

60

61
62
63
64
65
66

Dalyvių tikslinė grupė

Dalyvių
skaičius
20–30

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Interaktyvios lentos panaudojimo specialiųjų
poreikių mokinių ugdymo(si) proceso tobulinimui
pristatymas.
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų
elgesio modeliavimas ir korekcija.
4-7 m.vaikų fonologinio suvokimo tyrimas ir
lavinimas.

8 val.

Pradinio, vidurinio ugdymo, įvairių
dalykų mokytojai, klasių vadovai,
specialieji pedagogai

6 val.

Dirbantys su SUP vaikais

30

6 val.

Logpedai, specialieji pedagogai,
dirdantys su ikimokyklinio amžiaus
vaikais
Dirbantys su SUP vaikais

30

40 val.
Holistiniu požiūriu grįstų paslaugų šeimoms,
auginančioms raidos ypatumų ar negalią turinčius
vaikus, plėtros galimybės.
6 val.
Asmenys, dirbantys su sutrikusios
Specialiosios pagalbos organizavimas sutrikusios
klausos vaikais
klausos vaikams.
Sulėtėjusios raidos vaikų ugdymo metodai.
6 val.
Dirbantys su SUP vaikais
6
val.
Dirbantys su SUP vaikais
Animuotų mokymo prtiemonių kūrimas
irnaudojimas SUP mokinių ugdyme.
30 val. Asmenys, dirbantys su ASS vaikais
Aplinka ASS vaiko ugdyme. Efektyvaus ugdymo
praktika.
24 val
Dirbantys su SUP vaikais
Specialiųjų poreikių vaikų įtraukiojo ugdymo
praktiniai aspektai.
6 val.
Asmenys, dirbantys su ASS vaikais
Autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų
komunikacijos ir socialinių įgūdžių lavinimas
žaidimu.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt

20

30
30
30
20–25
30
30

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos
Progr.
Nr.
67

68

69

70

71

Programos pavadinimas, lygis
Kai pramoga tampa pamoka.
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Vertinimas ir planavimas ugdant šiuolaikinėje
ikimokyklinėje įstaigoje.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Lauko pedagogika: samprata, patirtis ir sklaida.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Ugdomojo proceso planavimas ir įgyvendinimas
ikimokyklinėje įstaigoje.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Auklėtojas kaip lyderis.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p: valerija.segaloviciene@kpkc.lt

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

Dalyvių
skaičius
25

6 val.

Pradinio ugdymo mokytojai, mokyklų
bendruomenės komandos

6 val.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

30

18 val.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
mokytojai

30

6 val.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

30

6 val.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
mokytojai

30

4

72

73

Kūrybiškumo ugdymas pasitelkiant vaizduotę.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Auklėtojų padėjėjų profesinių bei specialiųjų
kompetencijų raiška.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Pedagogo profesinis tobulėjimas.

6 val.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio,pradinio
ugdymo mokytojai

30

40 val.

Auklėtojų padėjėjos

30

6 val.

25–30

40 val.
40 val.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

25–30

6 val.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

25–30

8 val.

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

25–30

93

Problemiškas vaikas grupėje: kaip jį ugdyti.

6 val.

94

Nuodugnus žinių perteikimas vaizdumo
priemonėmis.
Auklėtojų ir auklėtojų padėjėjų sąveika ugdant
ikimokyklinio amžiaus vaikus.
Auklėtojos padėjėjos vaidmuo ikimokyklinio
amžiaus vaikų ugdymo/si procese.
Pasaka, kaip ugdymo metodas ikimokykliniame ir
priešmokykliniame amžiuje.
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų žingsnių
atpažinimas ir veiklos planavimas.
5-7 metų vaikų kūrybiškumo ugdymas
panaudojant komunikavimo ir meninės raiškos
priemones.

6 val.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
mokytojai, specialistai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
mokytojai, specialistai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
mokytojai, specialistai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
mokytojai, specialistai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
mokytojai, specialistai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
mokytojai, specialistai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
mokytojai, specialistai
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai, jų
padėjėjai
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai, jų
padėjėjai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
mokytojai, specialistai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
mokytojai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
mokytojai, specialistai

25–30

92

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas: teorija ir
praktika.
Ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų
pedagogo pasirengimas sėkmingam darbui
ikimokyklinėje įstaigoje šiuolaikinio ugdymo/si
bei mokymos/si kontekste.
Pedagogo vaidmuo ankstyvojo bei ikimokyklinio
amžiaus vaiko žaidime kaip pagrindinėje veikloje.
Mažų vaikų grupės mikroklimato gerinimas
teatrinės raiškos priemonėmis.
Kūrybiškumo įgalinimas
ikimokyklinėje/priešmokyklinėje įstaigoje,
naudojant L. Navickienės emocinio imitavimo
metodą.
Žaidimo paskirtis ir vaikų žaidimo gebėjimų
ugdymas ikimokykliniame amžiuje.
Lauko pedagogika – naujas požiūris į vaikų
ugdymosi galimybes.
Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos
tobulinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.
Vaiko piešinys – psichologinės informacijos
šaltinis pedagogui.
Kaip padėti vaikui įveikti stresą ir baimes.

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

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

85
86
87

88
89
90
91

95
96
97
98
99

Pedagogo savianalizės rengimas: teorija ir
praktika.
Kaip kryptingai organizuoti vaiko ugdymą(si)?
Kaip sėkmingai pasirengti atestacijai, siekiant
įgyti kvalifikacinę kategoriją.
Ugdymo planavimas ir vertinimas.
Kaip organizuoti kokybišką ankstyvojo amžiaus
vaikų ugdymą.
Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo/si proceso
planavimas ir organizavimas.
Ugdomasis žaidimas ankstyvojo amžiaus vaiko
veikloje.
Ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos ugdymas.

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

6 val.

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

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

5

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

100
101

102

103
104
105

106
107
108

109
110
111
112
113
114

115
116
117
118
119

120

121

Priešmokyklinio amžiaus vaikų skaitymo
gebėjimų ugdymas.
Priešmokyklinio amžiaus vaikų bendrųjų
gebėjimų ugdymo(si) galimybės, taikant
šiuolaikines informacines technologijas.

8 val.

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai

25–30

8 val.

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai

25–30

6 val.
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų
mokytojai, specialistai
vaizduotės lavinimas integruojant dailės ir žodinę
raišką.
6 val.
Priešmokyklinio ugdymo mokytojai,
Turiningas, kūrybiškas ir įdomus pasirengimas
mokyklai.
specialistai
6 val.
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo,
Tautinių tradicijų integravimas į ugdymo
procesą.
pradinių klasių mokytojai, specialistai
6 val.
Ikimokyklinio, priešmokyklinio,
Patirtinio ugdymo(si) svarba ir galimybės vaiko
gyvenime.
pradinio ugdymo mokytojai
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
40 val. Pradinių klasių mokytojai
Šiuolaikinė pradinio ugdymo lietuvių kalbos
didaktika.
6 val.
Pradinių klasių mokytojai, specialistai
Kūrybinių projektų integracija pradinėje
mokykloje.
6 val.
Pradinių klasių mokytojai, specialistai
Pradinių klasių mokinių kalbinių gebėjimų
ugdymas pagal atnaujintą lietuvių kalbos
programą.
6 val.
Pradinių klasių mokytojai, specialistai
Lietuvių kalbos ugdymo kokybės gerinimas
pradinėje mokykloje.
18 val. Pradinių klasių mokytojai, specialistai
Skaitymo ir rašymo strategijų taikymas lietuvių
kalbos pamokose.
6 val.
Pradinių klasių mokytojai
Diktanto rašymas pradinėse klasėse. Kaip tai
daryti kokybiškai?
12 val. Pradinių klasių mokytojai
Integruotas lietuvių kalbos gebėjimų ugdymas
pradinėse klasėse.
6 val.
Pradinių klasių mokytojai
Pradinių klasių mokinių pasaulio pažinimo
pasiekimų gerinimo galimybės.
6 val.
Pradinių klasių mokytojai
Standartizuotų testų rezultatų panaudojimo
galimybės pradinių klasių mokinių pasiekimų
gerinimui.
6 val.
Pradinių klasių mokytojai
Mokymosi motyvacijos skatinimo būdai. Kaip
padėti mokiniui patirti mokymosi sėkmę.
Mokymosi motyvacijos skatinimas.
6 val.
Pradinių klasių mokytojai
6 val.
Pradinių klasių mokytojai
Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas
pradžios mokykloje.
8 val.
Pradinių klasių mokytojai
Mokymosi motyvacijos skatinimo būdai. Kaip
padėti mokiniui patirti mokymosi sėkmę.
Ikimokyklinių, priešmokyklinio ugdymo
6 val.
Nauji reikalavimai ir sveikatai palankaus
įstaigų sveikatos priežiūros specialistai
maitinimo organizavimas švietimo įstaigose.
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11,
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt
Ikimokyklinių, priešmokyklinio ugdymo
Maitinimo organizavimo praktiniai aspektai.
6 val.
įstaigų sveikatos priežiūros specialistai
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11,
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt
Ikimokyklinių, priešmokyklinio ugdymo
6 val.
Ikimokyklinio amžiaus vaikų imunoprofilaktikos
įstaigų sveikatos priežiūros specialistai
ir užkrečiamųjų ligų aktualijos.
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11,
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt
Koordinatorė – Audronė Antanavičienė, tel. 20 01 27, el.p.: audrone.antanaviciene@kpkc.lt

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

Bendros programos
Progr.
Nr.
122

Programos pavadinimas, lygis
El. portfelis mokytojui, mokiniui (One Note for
classroom).
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el.p.: informacinis@kpkc.lt

Apimtis
8 val.

6

Dalyvių tikslinė grupė
Įvairių dalykų, pradinio, ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai,
vadovai, pavaduotojai

Dalyvių
skaičius
12–24

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

Debesų kompiuterijos sprendimai ugdyme.
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Vaizdo pamokų kūrimas: pateikčių įgarsinimas,
ekrano vaizdo įrašymas, mokomųjų filmų
gaminimas panaudojant pateiktis.
Institucinio lygio programa
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Mokausi bendradarbiaudamas. Įrankiai
šiuolaikiniam mokytojui (MS Sway).
Nuotolinė institucinio lygio programas
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Interaktyvūs mokymosi pažangos į(si)vertinimo
įrankiai.
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Mokytojo kūrybiškumas ugdant mokinio
lyderystę.
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Novatoriško mokymo dirbtuvės, taikant
informacine komunikacines technologijas.
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Interaktyvios lentos „SMART Board“
panaudojimo galimybės ugdymo
individualizavimui ir diferencijavimui.
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Vertinimo galimybės naudojant nuotolinio
mokymo įrankius.
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Interaktyvios mokymo(si) aplinkos poveikis
šiuolaikinės pamokos vadybai.
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Būk modernus, pristatymams naudok Prezi.com!
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Dalykinės svetainės ugdymo procese (Impress
Page).
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Interneto svetainės atnaujinimas (su TVS Joomla,
Wordpress, Drupal).
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
E – resursų naudojimo inovatyviame ugdyme
galimybės.
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Svetainių kūrimas ir priežiūra naudojant turinio
valdymo sistemas (TVS).
Institucinio lygio programa
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Nuotolinio mokymosi kursų kūrimas ir teikimas
Moodle sistemoje.
Institucinio lygio programa
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Virtualios mokymosi aplinkos MOODLE

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai

12–24

30 val.

Įvairių dalykų mokytojai

20–100

18 val.

Įvairių dalykų mokytojai

20–100

8 val.

Įvairių dalykų mokytojai

15–25

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai

25

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai

25

8 val.

Įvairių dalykų, pradinio ugdymo
mokytojai, vadovai, pavaduotojai

25

8 val.

Įvairių dalykų mokytojai

25

8 val.

Įvairių dalykų mokytojai

20–25

8 val.

Įvairių dalykų mokytojai

12–15

18 val.

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

12 val.

6 val.

13

13

12–24

40 val.

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

13

24 val.

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

10–15

8 val.

Įvairių dalykų, pradinio ugdymo

20–30

7

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

galimybės.
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Interaktyvių mokymosi priemonių kūrimas
naudojant interaktyvią lentą „SMART Board“ ir
programinę įrangą „SMART Notebook“.
Institucinio lygio programa
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Interaktyvių mokymosi priemonių kūrimo
galimybės su interaktyvia lenta „SMART Board“
ir jos programine įranga „SMART Notebook“
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Darbas su statistinėmis programomis.
Institucinio lygio programa
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Aktyvaus mokymosi organizavimas naudojant
socialinės tinklaveikos priemones.
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Nuotolinių konferencijų organizavimas, mokyklos
socialinio tinklo sukūrimas, laiko planavimas el.
kalendoriaus pagalba.
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Mokymai kalbų dienai paminėti. Naujoji
mokymosi paradigma – mokomės iš įvairių
šaltinių.
Institucinio lygio programa
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Dokumentų ir kito skaitmeninio turinio valdymas,
dalinimas, saugojimas.
Nuotolinė institucinio lygio programas
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Humanistinis ugdymas menine veikla
kūrybiškumo ugdymas.
Koordinatorė – Leta Dubinskienė,tel. 32 39 41,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Planšetinių kompiuterių naudojimo galimybės
mokytojo darbe.
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Inovatyvaus mokymo(si) metodai.
Nuotolinis seminaras
Koordinatorė – Leta Dubinskienė,tel. 32 39 41,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Inovatyvių mokymo(si) priemonių rengimas ir
taikymas ugdymo kokybei gerinti.
Koordinatorė – Leta Dubinskienė,tel. 32 39 41,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų
stiprinimas ugdyme.
Nacionalinio lygio programa
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,
el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt
Pedagogo kūrybinio potencialo aktyvinimas.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,
el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt
25NLP(Neurolingvistinio programavimo)
metodai. Praktinis taikymas ugdymo įstaigoje.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,

mokytojai ir kt.

36 val.

Įvairių dalykų, pradinio ugdymo
mokytojai, vadovai, pavaduotojai ir kt.

12–24

8 val.

Įvairių dalykų, pradinio ugdymo
mokytojai, vadovai, pavaduotojai ir kt.

20–30

40 val.

Įvairių dalykų mokytojai ir kt.

12–15

12 val.

Įvairių dalykų, pradinio ugdymo
mokytojai ir kt.

15–25

18 val.

Mokyklų bendruomenės komandos.
Įvairių dalykų mokytojai

20–100

40 val.

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

20–300

18 val.

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

20–200

6 val.

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

30

8 val.

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

20

12 val.

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

20–200

8 val.

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

15–20

92 val.

Formaliojo ir neformaliojo ugdymo
mokytojai, švietimo administratoriai

50

8 val.

Įvairių dalykų, pradinio ugdymo
mokytojai, klasių auklėtojai

25

6val.

Ikimokyklnio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, pagalbos vaikui
specialistai

30

8

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

el.p: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Mokymasis bendradarbiaujant.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
IKT įrankiai ir programos pedagogo darbe.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
IKT įrankiai ir programos pdagogo darbe.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Charakteris iš arti.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Kaip pasirūpinti kūnu ir siela. Moko ir pataria
gydytoja ir psichologė.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Kaip pasirūpinti kūnu ir siela. Moko ir pataria
gydytoja ir psichologė.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
NLP (neurolingvistinio programavimo) metodų ir
technikų taikymas vadyboje, pedagogikoje,
tarpasmeniniame bendravime.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Kaip išmokyti, o ne mokyti pamokos metu.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Mokytojo autoritetas.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Asmeninio ugdymo bei organizacinės plėtros
iššūkiai ir sprendimai.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Mokyklos veiklos kokybės užtikrinimas
įgyvendinant vidurinio ugdymo programą.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Kompleksinės pagalbos mokiniui organizavimas
mokykloje: ko reikia šiuolaikiniam vaikui?
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Sveikas požiūris į sveikatą.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Ugdymo karjerai integravimas į atskirų dalykų
turinį ir į neformaliojo švietimo bei prevencines
programas.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,
el.p: valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Grafinės vizualizacijos mokymo(si) ir
į(si)vertinimo metodai.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Mokymo(si) metodų taikymo ypatumai
profesiniame mokyme.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Dalykų integracijos teikiamos galimybės ugdant
bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Mokytojo vidinės parengties užtikrinimas: esmė,

6 val.

Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai,
pagalbos vaikui specialistai

30

6 val.

Ikimokyklnio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, pagalbos vaikui
specialistai
Ikimokyklnio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, pagalbos vaikui
specialistai
Ikimokyklnio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, pagalbos vaikui
specialistai
Ikimokyklnio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, pagalbos vaikui
specialistai

20

24 val.

Ikimokyklnio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, pagalbos vaikui
specialistai

30

8 val.

Ikimokyklnio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, pagalbos vaikui
specialistai

25

6val.

Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai,
pagalbos vaikui specialistai

30

6 val.

Ikimokyklnio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, pagalbos vaikui
specialistai
Ikimokyklinio ugdymo, pradinio
ugdymo, vidurinio ugdymo
bendruomenės

30

6 val.

Bendrojo ugdymoįstaigų bendruomenės

30

6 val.

Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai,
pagalbos vaikui specialistai

30

6 val.

Ikimokyklnio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, pagalbos vaikui
specialistai
Klasių vadovai, vidurinio ugdymo
mokytojai, ugdymo karjerai mokytojai –
konsultantai

30

8 val.

Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo
įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

25–30

8 val.

Profesijos mokytojai, profesinių
mokyklų mokyklų bendruomenės

25–30

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, dirbantys
jaunimo klasėse

25–30

6 val.

Ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio

20–25

24 val.

6 val.

8 val.

6 val.

6 val.

9

20

30

30

30

30

171

172

173

174

175

176

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

prasmė ir iššūkiai (motyvacijos kėlimas).
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Renginių organizavimo ypatumai.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Anapus facebook: bendravimas ir
bendradarbiavimas – nematoma riba tarp AŠ ir
MES.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Emocinio intelekto pagrindai: kaip galiu padėti
sau ir kitiems.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Vaikų ir jaunimo kultūrinis ugdymas.
Institucinio lygio programa
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Veiklos tyrimas pedagogo profesinėje veikloje.
Institucinio lygio programa
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Tiriamoji veikla pedagogų veikloje – profesinės
veiklos tobulinimo prielaida.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Savęs kaip lyderio suvokimas.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Kūrybiškumas ir iniciatyvumas kasdieniniame
gyvenime.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Mokinių karjeros kompetencijų ugdymas ir
vertinimas.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Gabių mokinių ugdymas pamokoje.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Refleksyviojo mokymo(si) taikymas mokykloje.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Kitoniškumas ir tolerancija.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Bendravimas su elgesio sutrikimų turinčiais
mokiniais.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Savęs pažinimas. Kas aš?
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Mokinių lyderystės ugdymas ir raiška mokykloje.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Problemų sprendimu grįsto mokymo(si)
organizavimas Z kartai:teoriniai ir praktiniai
aspektai.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Ugdymo diferencijavimas, atsižvelgiant į
skirtingus mokinių ugdymosi poreikius.

ugdymo įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų bendruomenės
Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai,
įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės
Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai,
įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

20–30

8 val.

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai,
įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

20–25

42 val.

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai,
įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

25–30

18 val.

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai,
įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

25–30

6 val.

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai,
įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

30

8 val.

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai,
įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės
Įvairių dalykų ir pradinio ugdymo
mokytojai, klasių auklėtojai

20–25

6 val.

Ugdymo karjerai mokytojai
(specialistai), mokyklų, klasių vadovai,
įvairių dalykų mokytojai

20–25

8 val.

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai,
įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės
Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai,
įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės
Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai,
ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio
ugdymo įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų bendruomenės
Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai,
įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

25–30

8 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

25–30

6 val.

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai,
įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės
Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai,
įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

25–30

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

25–30

8 val.

6 val.

6 val.

6 val.

8 val.

6 val.

6 val.

8 val.

10

20–25

30

25–30

25–30

25–30

25–30

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Laimingas mokytojas – gyva mokyklos
bendruomenė.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Profesinis mokytojo nuovargis ir jo įveikimo
galimybės (taikant POINT OF VIEW žaidimo
metodiką).
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Mokinių motyvavimas, skatinant
bendradarbiavimą ir paramą jiems.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Gabūs vaikai ir jų ugdymas: iššūkiai ir galimybės
šiandienos mokykloje.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Pažangos matavimo ir fiksavimo pamokoje būdai
ir formos.
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
Mokymąsi kuriančios strategijos.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Mokymosi pagalbos teikimas pamokose.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Mokinių pasiekimų vertinimas ir pažangos
matavimas.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Mokytojo praktinės veiklos patirtis: mokymo
individualizavimas, diferencijavimas ir mokinio
asmeninės pažangos matavimas.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Pilietiškumo ugdymas mokykloje: praktinė
patirtis.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Robotika: praktinė pažintis ir taikymo galimybės
mokykloje.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Bendravimo etiketas.
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11,
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt
Tarpdalykinė integracija mokinių bendrųjų
kompetencijų ugdymui.
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11,
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt
Projektinis metodas integruojant ugdymo turinį.
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11,
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt
Mokytojas – koučingo specialistas.
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11,
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt
Oficialus svečių priėmimas.
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11,

6 val.

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai,
įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

20–30

8 val.

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai,
įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

20–30

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

25–30

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

25–30

6 val.

Mokyklų bendruomenės

25–30

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

25–30

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

25–30

6 val.

Mokyklų bendruomenės

30–40

6 val.

Mokyklų bendruomenės

25–30

6 val.

Mokyklų bendruomenės

30–40

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai

20–30

6 val.

Pradinio ugdymo, technologijų
mokytojai, neformaliojo švietimo
mokytojai

20

6 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai

30

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

30

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokykla
bendruomenės

30

64 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai

30

6 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai

30

11

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt
Viešasis kalbėjimas: oratorystės menas.
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11,
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt
Mokyklų patirtys siekiant mokinių mokymosi
pažangos.
Institucinio lygio programa
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11,
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt
Mokyklų patirtys siekiant mokinių mokymosi
pažangos.
Institucinio lygio programa
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11,
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt
Emocinio intelekto lavinimas mokykloje:
socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas
naudojant limbinio mokymo(si) sistemą.
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11,
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt
Emocinio intelekto lavinimas mokykloje:
socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas
naudojant limbinio mokymo(si) sistemą.
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11,
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt
„Emocinio intelekto lavinimas
mokykloje:socialinių ir emocinių kompetencijų
ugdymas naudojant limbinio mokymo(si) sistemą.
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11,
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt
„Emocinio intelekto lavinimas mokykloje:
socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas
naudojant limbinio mokymo(si) sistemą.
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11,
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt
Brandos darbo rengimo metodologiniai
reikalavimai ir vertinimo kriterijai.
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11,
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt
Inovatyvūs mokymo metodai.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Motyvacija ir savivertė: problemų atpažinimas ir
sprendimų modeliavimas.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Lavinti mokant inovatyviai. Įvairių šalių patirtys.
Nuotolinis seminaras
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Motyvuojantis bendravimas ir
bendradarbiavimas šiuolaikinėje organizacijoje.
Kartų teorijos idėjų pritaikymas efektyviai
komunikacijai mokykloje kurti.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Ugdymo proceso ir pamokos vadyba bei
vertinimas.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Problemų sprendimu grįstas mokymasis Z kartai.
Kaip jį organizuoti?
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.l t
Pažangos siekiantis mokymasis.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,

6 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai

30

24 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai

30

16 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai

30

48 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai

30

32 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai

30

24 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai

30

6 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai

30

6 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai

30

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokykla
bendruomenės

30

6 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai

30

40 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokykla
bendruomenės

30

6 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai

30

8 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai

30

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokykla
bendruomenės

30

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokykla
bendruomenės

30
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el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Socialinis ir emocinis ugdymas bendrojo ugdymo
mokykloje.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Mokyklos vidaus įsivertinimas ir jo duomenų
panaudojimas veiklos tobulinimui.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Mokinių pasiekimų vertinimas ir grįžtamojo ryšio
teikimas tobulinant ugdymo turinį.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Psichologiškai sveikų ir laimingų vaikų ugdymas.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Dalykų mokytojų mokymai taikant supervizijos
metodą „Emocinės ir socialinės atmosferos
gerinimas mokykloje“.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Mokymai ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo pedagogams taikant supervizijos metodą:
„Emocinės ir socialinės atmosferos gerinimas
ugdymo įstaigoje“.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Mokymai pradinių klasių mokytojams taikant
supervizijos metodą: „Emocinės ir socialinės
atmosferos gerinimas mokykloje“.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Socialinių pedagogų mokymai taikant supervizijos
metodą: „Emocinės ir socialinės atmosferos
gerinimas mokykloje“.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Mokymai klasių auklėtojams taikant supervizijos
metodą: „Emocinės ir socialinės atmosferos
gerinimas mokykloje“.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Mokyklų komandų mokymai taikant supervizijos
metodą: „Emocinės ir socialinės atmosferos
gerinimas mokykloje“.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Sėkmės link per dialogišką, tyrinėjantį, integralų,
paremiantį mokymąsi ugdymą“.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Mokinių individualaus projekto rengimo ir
pristatymo metodika.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Mąstymo mokykla. Kritinio ir kūrybinio mąstymo
ugdymas.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Mąstymo mokykla. Kritinio ir kūrybinio mąstymo
ugdymas.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Emocinio intelekto svarba siekiant individualios
pažangos.

6 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų bendruomenės

30

6 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų bendruomenės

30

6 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų bendruomenės

30

6 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų bendruomenės
Įvairių dalykų mokytojai

30

40 val.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

12

40 val.

Pradinių klasių mokytojai

12

40 val.

Socialiniai pedagogai

12

40 val.

Klasių auklėtojai

12

40 val.

Mokyklų bendruomenės

12

40 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų bendruomenės

30

6 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų bendruomenės

30

8 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų bendruomenės

30

16 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų bendruomenės

30

6 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai,

30

40 val.
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Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Skaitymo gebėjimų ugdymas dalykų pamokose.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Kritinio ir kūrybinio mąstymo ugdymas.
Mąstymo žemėlapiai (II dalis).
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Mokinių pasiekimų ir pagalbos gerinimas
bendrojo ugdymo mokykloje. Kovo 11-osios
gimnazijos patirtis.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Padedantis vertinimas.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Koučingo principai motyvacijai stiprinti.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Kaip formuoti mokyklos išskirtinumą.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Mąstymo įpročiai. Efektyvaus elgesio strategijos.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Personalizacija ugdymo procese: pamokoje ir
ikimokyklinio ugdymo grupių veikloje.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Duomenų panaudojimas siekiant geresnės
ugdymosi.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Viešojo kalbėjimo reikalavimai.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
„Ugdymo(si) aplinkos kūrimas SUP mokiniams
bendrojo ugdymo mokykloje“.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Pamokos kaip mokinių ir mokytojo edukacinės
sąveikos vertinimas.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Emocinis intelektas – tai kas skiria „šefą“ nuo
„lyderio“.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Sėkmingo darbo perspektyva – darbo kultūros ir
tarpusavio santykių gerinimas.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Virtualių bendravimo ir bendradarbiavimo
aplinkų naudojimas mokinio individualios
pažangos stebėsenai.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas
lavinant Emocinį intelektą (EQ) (keturi moduliai).
Institucinio lygio programa
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

mokyklų bendruomenės
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų bendruomenės
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų bendruomenės

30

6 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų bendruomenės

30

6 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų bendruomenės
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų bendruomenės
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų bendruomenės
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų bendruomenės
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų bendruomenės

30

6 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų bendruomenės

30

6 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų bendruomenės
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų bendruomenės

30

6 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų bendruomenės

30

6 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų bendruomenės

30

6 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų bendruomenės

30

6 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų bendruomenės

30

108 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų bendruomenės

30

6 val.

8 val.

8 val.

6 val.

8 val.

12 val.

6 val.

14

30

30

30

30

30

30

Integruotos programos
Progr.
Nr.
252

253

Dalyvių tikslinė grupė

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Tarpdalykinės integracijos efektyvinimas
ugdymosi procese panaudojant interaktyvią lentą
„SMART Board“ ir programinę įrangą „SMART
Notebook“.
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Integruotas mokymas: integravimo galimybės
lietuvių kalbos ir matematikos pamokose.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt

8 val.

Įvairių dalykų mokytojai

6 val.

Lietuvių klabos, matematikos mokytojai

Dalyvių
skaičius
25-30

25–30

Kompiuterinio raštingumo programos
Progr.
Nr.
254
255
256
257

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

12 val. Įvairių dalykų mokytojai
Skaičiuoklės „MS Excel“ panaudojimas mokytojo
veiklos tobulinimui. (Pradedantiesiems)
12 val. Įvairių dalykų mokytojai
Skaičiuoklės „MS Excel“ panaudojimas mokytojo
veiklos tobulinimui. (Pažengusiems)
6 val.
Įvairių dalykų mokytojai
Neišnaudotos MS PowerPoint galimybės rengiant
mokymo(-si) programas.
6 val.
Įvairių dalykų mokytojai
Samsung School“ išmaniosios klasės taikymo
galimybės ugdymo procese.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41, el.p.: informacinis@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
12–15
12–15
12–15
15–20

Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto rengimosi atestacijai programos
Progr.
Nr.
258

259

260

261

262

Dalyvių
skaičius
25–30

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų
ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos
kultūros mokymo programa.
Institucinio lygio programa
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. 32 39 41,
el.p.: laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
Specialiosios pedagogikos ir specialiosios
psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų
programa.
Nacionalinio lygio programa
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. 32 39 41,
el.p.: laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
Kompiuterinis raštingumas pagal „Pedagogų
kompiuterinio raštingumo standarto“
technologinę dalį. Institucinio lygio programa
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Kompiuterinis raštingumas pagal „Pedagogų
kompiuterinio raštingumo standarto“
technologinę dalį (nuotoliniu būdu).
Institucinio lygio programa
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
Nuotoliniai mokymai mokytojų edukacinei IKT
kompetencijai tobulinti „Mokytojų kompiuterinio
raštingumo programos edukacinė dalis“.
Institucinio lygio programa
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el.p.: informacinis@kpkc.lt

22 val.

Mokytojai, mokyklų vadovai, jų
pavaduotojai ugdymui bei skyrių vedėjai

60 val.

Įvairių dalykų mokytojai

25–30

40 val.

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

10–15

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

15

Pedagoginių - psichologinių žinių kursas
Progr.
Nr.
263

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

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

Profesijos ar neformaliojo švietimo
(išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį
ugdymą) mokytojai, neturintys pedagogo
kvalifikacijos
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. 32 39 41, el.p.: laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
120 val.

Dalyvių
skaičius
15–25

Tiksliniai kursai priešmokyklinio ugdymo mokytojams
Progr.
Nr.
264

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

40 val. Ikimokyklinio ugdymo arba pradinių
Kvalifikacijos tobulinimo programa
klasių mokytojai, ketinantys dirbti pagal
ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams,
priešmokyklinio ugdymo program.
ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio
ugdymo programą.
Nacionalinio lygio programa
Koordinatorė – Audronė Antanavičienė, tel. 20 01 27, el. p.: audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
30

Kursai dėl ankstyvojo užsienio kalbos mokymo įgyvendinimo
Progr.
Nr.
265

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

40 val. Užsienio kalbų mokytojai, ketinantys
Kvalifikacijos tobulinimo programa užsienio
dirbti pagal pradinio ugdymo programą
kalbos mokytojams, ketinantiems dirbti pagal
pradinio ugdymo programą.
Nacionalinio lygio programa
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58, el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
30

Tiksliniai kursai meninio ugdymo mokytojams
Progr.
Nr.
266

267

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

40 val. Meninio ugdymo mokytojai, ketinantys
Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio
mokyti pagal ikimokyklinio ir (ar)
ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro)
priešmokyklinio ugdymo programas
mokytojams, ketinantiems mokyti pagal
ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo
programas.
Nacionalinio lygio programa
40 val. Meninio ugdymo mokytojai, ketinantys
Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio
dirbti pagal pradinio ugdymo programas
ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro)
mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio
ugdymo programas.
Nacionalinio lygio programa
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
30

30

Dorinio ugdymo (tikybos ir etikos) programos
Progr.
Nr.
268
269
270
271

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

Medijos pamokoje ir popamokinėje veikloje.
6 val.
Tikybos, etikos mokytojai
6 val.
Tikybos mokytojai
Įvairių aktyvių metodų taikymas tikybos
pamokose pradinėse klasėse.
6 val.
Tikybos mokytojai
Kino filmų redagavimas ir panaudojimas tikybos
pamokose.
6 val.
Tikybos mokytojai
Vaidybinių elementų panaudojimas tikybos
pamokose.
Koordinatorė - Zita Verbickienė, tel. 32 41 58, el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt

16

Dalyvių
skaičius
30
30
15
30

Programos lietuvių kalbos mokytojams
Progr.
Nr.
272
273
274

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.
Lietuvių kalbos mokytojai
Rašymo strategijos. Kaip sukurti ir įvertinti
įtaigų rašinį?
6 val.
Lietuvių kalbos mokytojai
Mokinių meninis skaitymas ir vertinimo
kriterijai.
Kūrybingo skaitytojo ugdymas.
6 val.
Lietuvių kalbos mokytojai
Koordinatorė - Zita Verbickienė, tel. 32 41 58, el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
30
30
30

Programos anglų kalbos mokytojams
Progr.
Nr.
275
276

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.
Anglų kalbos mokytojai
Pa(si)ruošimas anglų kalbos brandos egzamino esė
rašymo ir kalbėjimo dalies užduotims.
6 val.
Anglų kalbos mokytojai
Pa(si)ruošimas anglų kalbos baigiamojo egzamino
klausymo ir skaitymo užduotims.
Koordinatorė - Zita Verbickienė, tel. 32 41 58, el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
30
30

Programos rusų kalbos mokytojams
Progr.
Nr.
277

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

Eduka klasė“ rusų kalbos pamokai.
6 val.
Rusų kalbos mokytojai
Koordinatorė - Zita Verbickienė, tel. 32 41 58, el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
15–20

Programos matematikos mokytojams
Progr.
Nr.
278

279

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

8 val.
Matematikos mokytojai
Interaktyvios lentos panaudojimo galimybių
šiuolaikinėje matematikos pamokoje pristatymas.
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el.p.: informacinis@kpkc.lt
6 val.
Matematikos mokytojai
Ar visada teisinga lygybė „Geras mokytojas =
gera mokinių mokymosi kokybė?”
Koordinatorė – IlonaTeresienė, tel. 32 41 58, el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
20

20–30

Programos informacinių technologijų mokytojams
Progr.
Nr.
280

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

12 val. IT mokytojai, ugdymo įstaigų interneto
Švietimo institucijos svetainė – paprastumasir
laisvė LITNET „multisite“ aplinkoje.
svetainių admininstratoriai
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58, el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
12–24

Programos gamtos mokslų mokytojams
Progr.
Nr.
281
282
283

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

Office 365“ įrankiai fizikos mokyme.
6 val.
Fizikos mokytojai
Fizikos bandymai aplink mus – 2017.
6 val.
Fizikos mokytojai
Biologijos pamokos kokybės siekimas.
6 val.
Biologijos mokytojai
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58, el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
20–25
20–50
20–25

Programos geografijos mokytojams
Progr.
Nr.
284

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.
Geografijos mokytojai
Integruoto ugdymo (GIS, IT, tiriamoji veikla)
taikymas geografijos pamokose.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58, el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt

17

Dalyvių
skaičius
20–25

Programos ekonomikos mokytojams
Progr.
Nr.
285

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.
Ekonomikos mokytojai
Ekonominio raštingumo ugdymas bendrojo
ugdymo mokykloje ir kompiuterinės programos
VEMP panaudojimo galimybės.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58, el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
12–24

Programos istorijos ir politologijos mokytojams
Progr.
Nr.
286
287
288
289
290

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.
Istorijos, pilietinio ugdymo,
Lietuvos pilietinės visuomenės raidos-tapsmo temų
integravimas pamokose.
psichologijos mokytojai.
Testas istorijos pamokose.
6 val.
Istorijos mokytojai
Istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojai
Lietuvos Laisvės kovų istorija: sausi faktai ar gyvos 6 val.
istorijos pavyzdys?
6 val.
Istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojai
Šimtmetis prieš tūkstantmetį, arba kas sieja senąją
LDK ir modernią Lietuvą.
LDK civilizacija ir naujosios Lietuvos kultūra.
6 val.
Istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojai
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. 32 39 41, el.p.: laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
10–25
10–25
10–25
10–25
10–25

Programos dailės mokytojams
Progr.
Nr.
291
292

293
294
295
296

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

Naujosios meninio ugdymo strategijos.
6 val.
Dailės mokytojai
Dailės mokytojai
Dailės terapijos metodikos. Praktinės pritaikymo
12 val.
galimybės dailės pamokose ir meninėje
neformaliojo ugdymo veikloje.
Naujųjų medijų meno pagrindai.
40 val. Dailės, technologijų mokytojai
Pokadrinės animacijos pradmenys.
12 val. Dailės, technologijų mokytojai
6 val.
Dailės, technologijų, pradinio ugdymo
Vaizduotės lavinimo svarba skatinant vaikų
kūrybiškumą.
mokytojai
6 val.
Dailės mokytojai
Grafika. Technikų įvairovė ir pritaikymo
galimybės dailės pamokoje.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
25–30
25
25–30
25–30
25–30
25

Programos muzikos mokytojams
Progr.
Nr.
297
298
299
300
301
302
303
304

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.
Muzikos mokytojai
Šiuolaikinė muzikos pamoka mokymo/si
paradigmų kontekste.
Inovatyvūs įgalinimo metodai.
6 val.
Muzikos mokytojai
Muzikos mokyklų fortepijono mokytojai
Stilistiniai klasikinės sonatos (sonatinos) atlikimo
8 val.
bruožai.
6 val.
Muzikos mokytojai
Išmaniosios lentos galimybės muzikos
užsiėmimuose.
6 val.
Muzikos mokyklų mokytojai
Individualių ugdymo planų muzikos/meno
mokykloje rengimas: teorija ir praktika.
8 val.
Muzikos mokytojai
Muzikinių inovacijų diegimas mokykloje:
vadybinis aspektas.
6 val.
Muzikos mokytojai
Muzikos ir spalvų suderinamumas pritaikant
dainose. Kelias į mandala.
Mokinių pasiekimų vertinimo būdai.
6 val.
Muzikos mokytojai
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt

18

Dalyvių
skaičius
25
25
25
25
25
25
25
25

Programos etninės kultūros mokytojams
Progr.
Nr.
305

306
307

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

Etninės kultūros, etikos, dailės,
technologijų, istorijos, lietuvių kalbos,
ikimokyklinio ir pradinio ugdymo
mokytojai, folkloro ansamblių vadovai
Lietuvių etnochoreografija.
6 val.
Etninės kultūros, choreografijos
mokytojai, folkloro ansamblių vadovai
Smulkiųjų amatų mokymai.
6 val.
Neformaliojo švietimo ugdytojai,
folkloro ansamblių vadovai, kultūros
darbuotojai, tautodailininkai,
bendruomenių atstovai
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt
Baltų kultūros reliktai tautodailėje, kalboje,
muzikoje.

6 val.

Dalyvių
skaičius
25

25
25

Programos teatro mokytojams
Progr.
Nr.
308
309

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.
Teatro, pradinio ugdymo mokytojai
Kūrybiškumo ugdymas ir dėmesio valdymas
taikant teatrinius metodus.
teatro būrelių vadovai
Improvizacija – kūrybinė mankšta.
6 val.
Teatro mokytojai, teatro būrelių vadovai
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
25
25

Programos choreografijos mokytojams
Progr.
Nr.
310
311
312

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

Populiarieji Lotynų Amerikos šokiai.
6 val.
Šokio mokytojai
Šokių žanrų įvairovė ir jų mokymo metodai.
6 val.
Šokio, pradinio ugdymo mokytojai
Euritmija choreografijos pamokoje.
6 val.
Šokio, pradinio ugdymo mokytojai
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
25
25
25

Programos kūno kultūros mokytojams, treneriams
Progr.
Nr.
313
314
315

316

317

318
319
320
321

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.
Kūno kultūros ar/ir pradinio ugdymo
Judrieji žaidimai kūno kultūros pamokose su
neįprastom priemonėm.
mokytojai
6 val.
Kūno kultūros mokytojai
Mokinių fizinis pajėgumas: dabartinė situacija,
moksliniai tyrimai ir nustatymo metodika.
6 val.
Kūno kultūros mokytojai
Sveikatinamasis fizinis aktyvumas kūno kultūros
pamokos metu. TRX pakabinamųjų diržų
metodika.
8 val.
Kūno kultūros ar/ir pradinio ugdymo
Jaunimo patriotiškumo skatinimas ir žalingų
mokytojai
įpročių prevencija, vykdant sporto ir
sveikatingumo renginius.
8 val.
Kūno kultūros mokytojai
Europos diena su kamuoliu: kamuolys kaip
universali fizinio ugdymo ir sveikatinimo
priemonė – praktinis ir teorinis aspektai.
6 val.
Kūno kultūros mokytojai
Kūno kultūros mokytojo siekis ugdyti
harmoningą asmenybę.
Kūno kultūros pamoka kitaip.
6 val.
Kūno kultūros mokytojai
8 val.
Kūno kultūros mokytojai, treneriai
Moksleivių fizinis aktyvumas, proto ir fizinių
galių ugdymas ir mityba.
40 val.
Kūno kultūros mokytojai
Taikomosios fizinės veiklos žinių kursas kūno
kultūros mokytojams „Taikomosios fizinės
veiklos teorinių ir praktinių žinių pritaikymo
galimybės kuriant inkliuzinio ugdymo aplinką
kūno kultūros pamokoje“.
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. 32 39 41, el.p.: laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
Programos technologijų mokytojams
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Dalyvių
skaičius
10–25
10–25
10–25

25–30

25–30

10–25
10–25
10–25
10–30

Progr.
Nr.
322

323
324
325
326

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.
Technologijų, informacinių technologijų
Robotika pamokoje – misija įmanoma. Lego
mokytojai
mindstorms EV3 robotų panaudojimas
integruotame technologijų ir informacinių
technologijų mokyme.
6 val.
Technologijų mokytojai
Braižybos dalykui aktualių standartų reikalavimų
taikymas mokymo procese.
40 val. Technologijų mokytojai
Interjero ir baldų projektavimo bei gamybos
technologijų procesai.
6 val.
Technologijų mokytojai
Kūrybiškumo ugdymas naudojant šiuolaikinės
mados kūrimo metodus.
Cianotipijos dirbtuvės: priemonės ir būdai.
6 val.
Technologijų mokytojai
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
25

25
25
25
25

Programos žmogaus saugos mokytojams
Progr.
Nr.
327

328

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.
Žmogaus saugos, pradinio ugdymo
Nacionalinio saugumo, strateginės komunikacijos
mokytojai, klasių auklėtojai
ir pilietinio pasipriešinimo klausimai.
Pasirengimas ir veiksmai esant karo grėsmei.
6 val.
Žmogaus saugos, ikimokyklinio ir
Vaiko saugos sampratos ugdymas, taikant
netradicinius metodus ir priemones.
pradinio ugdymo mokytojai
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
30

30

Neformaliojo ugdymo programos
Progr.
Nr.
329

330
331

332

333
334
335
336
337
338

Programos pavadinimas, lygis
Vaikų turizmo renginių vadovų mokymo
programa „Vaikų turizmo renginių
organizavimas”.

Apimtis
8 val.

Dalyvių tikslinė grupė
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai
ugdymui, įvairių dalykų mokytojai,
ikimokyklinio, pradinio, neformaliojo
ugdymo mokytojai
Neformaliojo ugdymo mokytojai

6 val.
Neformaliojo ugdymo proceso organizavimas ir
užsiėmimų kokybė.
6 val.
Neformaliojo ugdymo mokytojai
Vaikų ir jaunimo tautinės savimonės bei
vertybinių nuostatų ugdymas neformaliojo
švietimo veikloje, dalyvaujant pilietiškumo
projektuose.
6 val.
Neformaliojo ugdymo mokytojai
Kryptingas vaikų užimtumas neformaliojo
švietimo veikloje, bendravimo ir
bendradarbiavimo kompetencijų ugdymas
veikiant komandoje.
6 val.
Neformaliojo ugdymo mokytojai
Gimtojo miesto pažintinių kompetencijų ugdymas
neformaliojo švietimo veikloje.
Jaunųjų šaulių būrelių vadovų mokymas.
98 val. Jaunųjų šaulių būrelių vadovai
Institucinio lygio programa.
Jaunųjų šaulių būrelio vadovo II pakopos kursas.
47 val. Jaunųjų šaulių būrelių vadovai
Institucinio lygio programa.
Jaunųjų šaulių būrelio vadovo III pakopos kursas.
34 val. Jaunųjų šaulių būrelių vadovai
Institucinio lygio programa.
Jūrų skautų mokytojų mokymas. Pradžiamokslis.
12 val. Jūrų skautų mokytojai
6 val.
Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai
Mokinių interesus žadinantys metodai, metodinės
įvairovės ir naujovės neformaliojo vaikų švietimo
veikloje.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt
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Dalyvių
skaičius
25

25
25

25

25
25
25
25
25
25

Programos valstybės tarnautojams
(Programos patvirtintos Valstybės tarnybos departamento)
Progr.
Nr.
339
340
341
342

343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

Valstybės tarnautojų įvadinio mokymo programa.
36 val. Valstybės tarnautojai
Konfliktų sprendimo ir jų prevencijos būdai.
8 val.
Valstybės tarnautojai
Efektyvios iškalbos menas.
8 val.
Valstybės tarnautojai
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.
8 val.
Valstybės tarnautojai
Dalykinio bendravimo įgūdžių formavimas.
Darbas komandoje.
8 val.
Valstybės tarnautojai
8 val.
Valstybės tarnautojai
Socialinės kompetencijos raiškos ypatumai
dalykinėje situacijoje.
Bendravimo etiketas.
8 val.
Valstybės tarnautojai
Oficialus svečių priėmimas.
8 val.
Valstybės tarnautojai
8
val.
Valstybės tarnautojai
Bendravimas ir bendradarbiavimas su
žiniasklaida. Interviu.
Tarnautojų kalbos kultūra ir etiketas.
8 val.
Valstybės tarnautojai
8 val.
Valstybės tarnautojai
Bendravimo menas: kaip bendrauti su sudėtingo
būdo klientais.
8 val.
Valstybės tarnautojai
Viešieji pirkimai: naujausi Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai.
8 val.
Valstybės tarnautojai
Lyderystės ir bendradarbiavimo stiprinimas
efektyviai organizacijos plėtrai.
8 val.
Valstybės tarnautojai
Kokybės vadybos sistemos procesų modelio
taikymas viešajame sektoriuje.
Viešasis pasisakymas.
8 val.
Valstybės tarnautojai
Efektyvus vadovavimas.
8 val.
Valstybės tarnautojai
Pozityvus mąstymas.
8 val.
Valstybės tarnautojai
8 val.
Valstybės tarnautojai
Tarptautinio protokolo ir tarnybinio etiketo
mokymai.
8 val.
Valstybės tarnautojai
Paslaugų kokybės tobulinimas viešajame
sektoriuje.
8 val.
Valstybės tarnautojai
Darbo santykiai valstybės ir savivaldybės įmonėse
pereinamuoju laikotarpiu.
8 val.
Valstybės tarnautojai
Naujojo pasaulio etiketas. Elgesio, kaip
komunikacinės priemonės, svarba.
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. 32 39 41, 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
30–40
30–40
30–40
30–40
30–40
30–40
30–40
30–40
30–40
30–40
30–40
30–40
30–40

Programos sporto treneriams
(Patvirtintos LR Kūno kultūros ir sporto departamente)
Progr.
Nr.
362

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Kūno kultūros mokymo programa.

700 val.

Dalyvių tikslinė grupė
Sporto treneriai

Dalyvių
skaičius
20

Edukacinių kelionių programos
Progr.
Programos pavadinimas, lygis
Nr.
363
Rytų Aukštaitijos gamtos ir kultūros vertybės ir jų
išsaugojimo aktualijos.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,
el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt
364
Žemaitijos regiono etnokultūrinis paveldas ir
tautodailė.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,
el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

12 val.

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

8 val.

Įvairių dalykų mokytojai, kraštotyros,
turizmo, etnokultūros, aplinkotyros
būrelių vadovai
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Dalyvių
skaičius
30

30

365

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

400

401

402

Šiaurės ir vidurio Lietuvos dvarų paveldas.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,
el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt
Dzūkijos regiono kultūrinio paveldo
panaudojimas ugdymo procese.
Koordinatorius – Alvydas 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 –Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,
el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt
Integruoto mokymo galimybės Lietuvos
saugomose teritorijose.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,
el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt
Pažintinio ir ekologinio vaikų ugdymo galimybės
Šakių krašte.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,
el. p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt
Vidurio Lietuvos kultūrinis ir bažnytinis paveldas,
jo panaudojimas ugdymo procese.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,
el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt
Sūduva – valstybingumo lopšys.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,
el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt
Istorija - tapusi realybe: intriguojantis Pakruojo
dvaro gyvenimas, didelė mažos Joniškėlio
respublikos atmintis.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,
el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt
Istorija šalia mūsų.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,
el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt
Žemaitijos paveldas: Nemakščiai, Klaipėda.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Pedagogų kultūrinių kompetencijų plėtotė,
lankantis Vilnojos akmens skulptūrų parke ir
Nacionaliniame operos ir baleto teatre.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Rokiškio krašto pažinimo gilinimas.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Panevėžio krašto gamtinė, kultūrinė aplinka.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Etnokultūrinio ugdymo galimybės, lankantis
Kupiškio apylinkėse.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Grikio kelio paieškos Dzūkijoje.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Mokinių pažintinės – kultūrinės veiklos
organizavimas, lankantis Vilniuje ir jo apylinkėse.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Kultūrinės asmens kompetencijos ugdymo
galimybės, lankantis Vilniuje.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt

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
Įvairių dalykų, pradinio, neformaliojo
ugdymo mokytojai

30

6 val.

Įvairių dalykų, pradinio, neformaliojo
ugdymo mokytojai

30

6 val.

Įvairių dalykų, pradinio, neformaliojo
ugdymo mokytojai

30

8 val.

Formaliojo ir neformaliojo švietimo
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
mokyklų bendruomenės
Formaliojo ir neformaliojo švietimo
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
mokyklų bendruomenės

25–40

Formaliojo ir neformaliojo švietimo
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
mokyklų bendruomenės
Formaliojo ir neformaliojo švietimo
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
mokyklų bendruomenės
Formaliojo ir neformaliojo švietimo
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
mokyklų bendruomenės

25–40

Formaliojo ir neformaliojo švietimo
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
mokyklų bendruomenės
Formaliojo ir neformaliojo švietimo
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
mokyklų bendruomenės

25–40

Formaliojo ir neformaliojo švietimo
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
mokyklų bendruomenės

25–40

8 val.

8 val.

8 val.

8 val.

8 val.

8 val.

8 val.

8 val.
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30

25–40

25–40

25–40

25–40

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

Pilietinis mokinių ugdymas, lankantis Šiaulių
krašte.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Kultūrinio sąmoningumo ugdymas lankantis
pamario krašte.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Pažintinės, kultūrinės veiklos organizavimo
galimybės, lankantis Vilniuje.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Kėdainių krašto kultūrinės aplinkos pažinimo
gilinimas.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Istorinių žinių gilinimas mieste, menančiame
Prūsijos karališkąją porą.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Ekologinio mokinių ugdymo galimybės, lankantis
Suvalkijoje.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Pažintinės mokinių veiklos organizavimas
Anykščių krašte.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Bendruomenės telkimas, lankantis Molėtų rajone.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Gamtinės ir kultūrinės aplinkos tyrimas Trakų
apylinkėse.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Žinių apie Ukmergės rajono kultūrinį paveldą
integravimo galimybės ugdymo procese.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Istorinių ir kultūrinių žinių gilinimas, lankantis
Klaipėdos krašte.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt
Gamtinės, kultūrinės, istorinės aplinkos tyrimas,
lankantis Asvejos regioniniame 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
Pažintinės mokinių veiklos organizavimo
galimybės, lankantis Panevėžyje ir Biržų
apylinkėse.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt

8 val.

Formaliojo ir neformaliojo švietimo
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
mokyklų bendruomenės

25–40

8 val.

Formaliojo ir neformaliojo švietimo
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
mokyklų bendruomenės

25–40

8 val.

Formaliojo ir neformaliojo švietimo
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
mokyklų bendruomenės

25–40

8 val.

Formaliojo ir neformaliojo švietimo
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
mokyklų bendruomenės

25–40

8 val.

Formaliojo ir neformaliojo švietimo
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
mokyklų bendruomenės

25–40

8 val.

Formaliojo ir neformaliojo švietimo
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
mokyklų bendruomenės

25–40

8 val.

Formaliojo ir neformaliojo švietimo
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
mokyklų bendruomenės

25–40

16 val.

Formaliojo ir neformaliojo švietimo
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
mokyklų bendruomenės
Formaliojo ir neformaliojo švietimo
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
mokyklų bendruomenės

25–40

8 val.

Formaliojo ir neformaliojo švietimo
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
mokyklų bendruomenės

25–40

8 val.

Formaliojo ir neformaliojo švietimo
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
mokyklų bendruomenės

25–40

8 val.

Formaliojo ir neformaliojo švietimo
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
mokyklų bendruomenės

25–40

8 val.

Formaliojo ir neformaliojo švietimo
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
mokyklų bendruomenės

25–40

8 val.

Formaliojo ir neformaliojo švietimo
įvairių dalykų mokytojai, specialistai,
mokyklų bendruomenės

25–40

8 val.

25–40

Programos vykdomos ne Lietuvos Respublikos teritorijoje
Progr.
Programos pavadinimas, lygis
Nr.
417
Ugdymo turinio individualizavimas, pažangos ir
pasiekimų vertinimas: Suomijos patirtis.
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11,
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt

Apimtis
30 val.

23

Dalyvių tikslinė grupė
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, formaliojo ir
neformaliojo ugdymo mokytojai,
mokyklų bendruomenės

Dalyvių
skaičius
20–25

418

419

420

Mokymosi aplinkų kūrimas, modernizavimas
mokinių pasiekimų pažangai užtikrinti Latvijos
ugdymo įstaigose.
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11,
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt
Airijos švietimo įstaigų bendruomenių narių
tarpusavio santykiai – kokybiško ugdymo
pagrindas.
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11,
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt
Gabių ir talentingų vaikų ugdymas. Izraelio
patirtis.
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11,
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt

12 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, formaliojo ir
neformaliojo ugdymo mokytojai,
mokyklų bendruomenės

20–25

24 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, formaliojo ir
neformaliojo ugdymo mokytojai,
mokyklų bendruomenės

20–25

24 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, formaliojo ir
neformaliojo ugdymo mokytojai,
mokyklų bendruomenės

20–25

24

