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KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS  

                    

2012 m.  

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAM Ų  

SĄRAŠAS  

Vadybinės programos 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

1 Mokyklos vadybos pagrindai. 
Nacionalinio lygio programa 

200 val.  Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, 
skyrių vedėjai 

30 

2 Mokyklos strateginio plano rengimas ir 
įgyvendinimas. 
Institucinio lygio programa 

18 val.  Ugdymo įstaigų vadovai, mokyklų 
komandos 

30 

3 Mokyklos strateginio plano rengimas ir 
įgyvendinimas. 

8 val.  Ugdymo įstaigų vadovai, mokyklų 
komandos 

30 

4 Ugdymo proceso valdymas. 6 val.  Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai 30 
5 Ugdomosios veiklos priežiūros sąsaja su pamokos 

vadyba. 
6 val.  Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai 30 

6 Ugdančiojo vadovavimo kultūros vystymas 
mokykloje, kaip besimokančioje organizacijoje. 

8 val. Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, 
skyrių vedėjai 

30 

7 Darbo sutartis: sudarymas, vykdymas, 
nutraukimas. 

6 val.  Ugdymo įstaigų vadovai  30 

8 Darbo sutartys: esminiai sutačių sudarymo, 
vykdymo ir nutraukimo teoriniai aspektai ir 
praktin ės rekomendacijos. 

6 val.  Ugdymo įstaigų vadovai  30 

9 Darbo ir poilsio laikas: esminiai darbo ir poilsio 
reglamentavimo įstaigos lygmenyje ypatumai, 
atskirų laikotarpi ų teorinis vertinimas ir 
praktin ės rekomendacijos.  

6 val.  Ugdymo įstaigų vadovai 30 

10 Įstaigos lygmens dokumentai, kuriuose 
reglamentuojami darbo teisiniai santykiai: 
rengimo tikslai, principai ir eiga, praktin ė 
dokumentų pavyzdžių analizė. 

6 val.  Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, 
personalo specialistai 

30 

11 Švietimo įstaigų vadovų teisinio raštingumo 
tobulinimas. 

8 val. Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, 
skyrių vedėjai 

30 

12 Naujovės viešųjų pirkim ų organizavime. 6 val. Ugdymo įstaigų vadovai, viešųjų 
pirkimų komisijų nariai 

30 

13 Mokyklos savęs įsivertinimo ir išor ės vertinimo 
dermė. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, 
pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo 
įvairių dalykų, pradinio ugdymo 
mokytojai, mokyklų bendruomenių 
komandos 

30 

14 Mokytojų ir mokyklos veiklos vertinimas ir 
įsivertinimas.  
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

6 val. Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, 
pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo 
įvairių dalykų mokytojai 

30 

15 Mokyklos metodinės veiklos valdymas.  
 

6 val. 
 

Metodinių grupių, tarybų, būrelių 
pirmininkai, pavaduotojai ugdymui 

30 

16 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų įsivertinimo 
metodika. 
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61, 
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

6 val.  Ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovai, 
mokyklų komandos 

25-30 

Koordinator ė – Aurelija Mak ūnienė, tel. 32 40 43, el. p.: metodinis@kpkc.lt  
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Pedagoginės – psichologinės programos 

Progr. 
Nr. Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 

Dalyvių 
skaičius 

17 Kūnas ir psichika: išmokime pažinti save. 8 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai, specialistai 

25-30 

18 Konfliktin ės situacijos – ugdymo(si) proceso 
kasdienybė. 

12 val. Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo mokytojai, specialistai 

25-30 

19 Asmenybės lygių įtaka bendravimo su mokiniais 
rezultatams. 

8 val.  Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

20 Asmenybės lygių įtaka bendravimo su mokiniais 
rezultatams. Institucinio lygio programa 

18 val. Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

21 Stresas mokytojo darbe – kaip sau padėti. 12 val. Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo mokytojai, specialistai  

25-30 

22 Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocinio intelekto 
ugdymas taikant žaidimų terapiją. 

6 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai, specialistai 

25-30 

23 Komunikacinės kompetencijos plėtotė 
ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. 

6 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai, specialistai 

25-30 

24 Pasitikėjimas savimi sudėtingose bendravimo 
situacijose. 

8 val. Ikimokyklinio,  pradinio vidurinio 
ugdymo mokytojai, specialistai 

25-30 

25 Pasitikėjimas savimi sudėtingose bendravimo 
situacijose. Institucinio lygio programa 

18 val. Ikimokyklinio, pradinio vidurinio 
ugdymo mokytojai, specialistai 

25-30 

26 Pagalbos galimybės elgesio sunkumų turintiems 
vaikams. 

6 val. Ikimokyklinio, pradinio vidurinio 
ugdymo mokytojai, specialistai 

25-30 

27 Mokymosi motyvacija: pagalbos galimybės. 6 val. Ikimokyklinio, pradinio vidurinio 
ugdymo mokytojai, specialistai 

25-30 

28 Savęs valdymas: pasitikėjimo savimi stiprinimas. 6 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio, 
vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai, vadovai 

25-30 

29 Vaikų streso šaltiniai ir įveikimo būdai. 
 

6 val. Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo mokytojai, specialistai 

25-30 

30 Jausmų raiška ir emocinio intelekto ugdymas 
mokykloje. 

12 val. Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30  

31 Pozityvioji psichologija: padėkime sau ir vaikams 
gerai jaustis. 

6 val. Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo mokytojai, specialistai 

25-30 

32 Auklėjimo būdai ir j ų įtaka vaiko 
psichosocialiniam asmenybės vystymuisi. 

6 val. Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo mokytojai, specialistai 

25-30 

33 Efektyvi komunikacija. 6 val. Ikimokyklinio,  pradinio vidurinio 
ugdymo mokytojai, specialistai 

25-30 

34 Savivertės, savigarbos ir pasitikėjimo savimi 
svarba ugdymo(si) procese. 

6 val. Ikimokyklinio,  pradinio vidurinio 
ugdymo mokytojai, specialistai 

25-30 

35 Efektyvus bendravimas – ugdymo(si) proceso 
dalis. 

6 val. Ikimokyklinio,  pradinio vidurinio 
ugdymo mokytojai, specialistai 

25-30 

36 Konfrontuok, bet nekonfliktuok. 6val. Ikimokyklinio, pradinio vidurinio 
ugdymo mokytojai, specialistai 

25-30 

37 Kaip padėti mokiniams neprarasti mokymosi 
motyvacijos. 

6 val. Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

38 Mokytojo psichologinė saviugda. 
 

6 val. Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

39 Savigarbos stiprinimas klasėje. 6 val. Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

40 Paauglių kriz ė: psichosocialinis aspektas. 
Institucinio lygio programa 

18 val. Vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

41 Mokytojo ir mokinio asmenybės pažinimo būdai 
ir galimyb ės. 

6 val. Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

42 Grupinė žaidimų terapija.  
Institucinio lygio programa 

18 val. Psichologai 15-20 

Koordinator ė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, el. p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt  
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Prevencinės - socialinės programos 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis  Dalyvių tikslin ė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

43 Socialinės kompetencijos ir vertybinių nuostatų 
ugdymas, taikant aktyviuosius ugdymo metodus 
ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme. 

6 val. Ikimokyklinio, pradinio ugdymo 
mokytojai, specialistai 

25-30 

44 Socialinių projektų rengimas ir valdymas. 6 val. Socialiniai pedagogai, klasių vadovai, 
psichologai 

25-30 

45 Socialinių tyrim ų dizainas: struktūra ir 
strategijos. 

6 val. Socialiniai pedagogai. klasių vadovai, 
psichologai 

25-30 

46 Mokinių mokymosi iki 16 m. užtikrinimas bei 
kurso kartojimo ir „nubyr ėjimo“ iš mokyklos 
prevencija. 

6 val. Vadovai, klasių vadovai, socialiniai 
pedagogai,  psichologai, mokytojai 

25-30 

47 Socalinio pedagogo profesinių kompetencijų 
plėtra tobulinant veiklos planavimo, įgyvendinimo 
ir įsivertinimo įgūdžius. 

18 val. Socialiniai pedagogai 25 

48 Informacinių sistemų (IS) naudojimo galimybės 
socialinio pedagogo darbe. 

22 val. Socialiniai pedagogai 15-20 

49 Atsparumo veiksnių stiprinimas, siekiant 
apsaugoti vaikus ir jaunuolius nuo psichiką 
veikiančių medžiagų vartojimo. 

6 val. Vadovai, klasių vadovai, socialiniai 
pedagogai,  psichologai, mokytojai 

25-30 

50 Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų gyvenimo 
įgūdžių ugdymas. 

6 val. Klasių vadovai, pradinių klasių 
mokytojai 

25-30 

51 Mokymo(si) motyvacijos stokos ir iškritimo iš 
mokyklos prevencija: problemos ir galimybės. 

6val. Vadovai, klasių vadovai, socialiniai 
pedagogai,  psichologai, mokytojai 

25-30 

52 Klasės auklėtojo ir t ėvų bendradarbiavimo formų 
naujovės. 

6 val. Klasių vadovai 25-30 

53 Patyčių ir smurto prevencijos sistemos kūrimo 
galimybės ugdymo įstaigoje. 

12 val. Vadovai, klasių vadovai, socialiniai 
pedagogai, psichologai, mokytojai 

25-30 

54 Paauglių mergaičių smurtavimo prevencija. 6 val. Klasių vadovai, socialiniai pedagogai, 
psichologai 

25-30 

55 Sėkminga partnerystė. 6 val. Vadovai, klasių vadovai, socialiniai 
pedagogai, psichologai, mokytojai 

25-30 

56 Rizikos grupės vaikų pozityvios socioedukacinės 
raiškos galimybės mokykloje.  
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58, 
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt  

6 val. Pradinio, vidurinio ugdymo įvairių 
dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, 
mokyklų bendruomenių komandos 

25-30 

Koordinator ė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,  el. p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt  
 

Specialiojo ugdymo programos 

Progr. 
Nr. Programos pavadinimas, lygis Apimtis  Dalyvių tikslin ė grupė 

Dalyvių 
skaičius 

57 Sutrikusio intelekto vaikų pažinimo ypatumai ir 
lavinimas. 

6 val. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, 
specialistai 

25-30 

58 Ikimokyklin ės įstaigos specialistų, pedagogų ir 
šeimos bendradarbiavimas, siekiant užtikrinti 
visavertę pagalbą SUP vaikams. 

6 val. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, 
specialistai  

25-30 

59 Mokymo priemonės ir rengimas specialiųjų 
poreikių vaikams. 

12 val. Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

60 Ugdymo metodų įvairovė, dirbant su SUP vaikais 
ikimokyklin ėje įstaigoje. 

6 val. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, 
specialistai 

25-30 

61 Specialiosios pagalbos teikimas bendrojo ugdymo 
įstaigoje. 

6 val. Specialieji pedagogai, klasių vadovai, 
vadovai 

30 

62 Emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimai ir 
jų šalinimo būdai. 

6 val. Specialieji pedagogai, klasių vadovai, 
vadovai  

30 

63 Inovatyvi užsienio šalių patirtis ugdant SUP 
mokinius. 

6 val. Specialieji pedagogai, logopedai, klasių 
vadovai, vadovai 

30 

64 IKT ir interaktyvi ųjų ugdymosi metodų taikymas 
SUP mokinių ugdyme. 

6 val. Specialieji pedagogai, logopedai, klasių 
vadovai  

30 

65 Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turin čių SUP, 
komunikavimo ir socialinių gebėjimų ugdymas. 

6 val. Specialieji pedagogai, klasių vadovai  30 
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66 Logopedinė pagalba ikimokyklinio amžiaus 
vaikams. Tėvų-vaiko interakcijos metodas. 

6 val. Specialieji pedagogai, klasių vadovai  30 

67 Ugdymo metodų įvairovė dirbant su specialiųjų 
poreikių turin čiais vaikais ikimokyklin ėje 
įstaigoje. 

6 val. Specialieji pedagogai, klasių vadovai  30 

68 Mokomųjų priemonių specialiųjų poreikių 
mokiniams rengimo galimybės MS Office ir 
Google Docs programomis. 

6 val. Specialieji pedagogai, logopedai, klasių 
vadovai  

30 

69 Specialiosios pagalbos teikimas ikimokyklinėje 
įstaigoje. 

6 val. Specialieji pedagogai, klasių vadovai, 
vadovai 

30 

70 Vaikai, turintys emocijų ir elgesio sutrikimų: 
pagalbos kryptys ir metodai. 

6 val. Specialieji pedagogai, klasių vadovai, 
logopedai 

30 

71 Vaikai, turintys emocijų ir elgesio sutrikimų: 
pagalbos kryptys ir metodai. 
Institucinio lygio programa 

18 val. 
 
 

Specialieji pedagogai, klasių vadovai, 
logopedai 

30 

72 A.Strelnikovos mikčiojimo korekcijos metodas 
taikant kv ėpavimo-gimnastikos pratimus. 

6 val. Specialieji pedagogai, logopedai, klasių 
vadovai 

30 

73 Saugios ir sveikos aplinkos kūrimas vaikams, 
turintiems l ėtinių somatinių sutrikim ų.  

6 val. Specialieji pedagogai, logopedai, klasių 
vadovai 

30 

74 Interaktyvios lentos panaudojimo specialiųjų 
poreikių mokinių ugdymo(si) proceso tobulinimui 
pristatymas. 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,  
el.p.: informacinis@kpkc.lt 

8 val. Dirbantys su SUP vaikais 25-30 

Koordinator ė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, el. p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt  
 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo p rogramos 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

75 Ikimokyklinio ugdymo pedagogų IKT 
kompetencijų plėtojimas, supažindinant su 
internetinės erdvės galimybėmis. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segalovičienė@kpkc.lt   

12 val. Ikimokyklinio. priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai 

15-20 

76 Stebėjimo ir refleksijos metodas ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugymo procese. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt    

6 val. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo  mokytojai 

25-30 

77 Priešmokyklinėse grupėse dirbančių mokytojų 
profesinių bei specialiųjų kompetencijų plėtotė. 
Institucinio lygio programa 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

40 val. Priešmokyklinio ugdymo mokytojai 30 

78 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
kokybės gerinimas diegiant inovatyvią užsienio 
šalių patirt į. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

6 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio, 
pradinio ugdymo mokytojai 

30 

79 Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo ypatumai. 6 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 
80 Kūrybin ės idėjos ankstyvojo amžiaus vaikų 

grupėje. 
8 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 

81 Pozityvios tėvystės skatinimo galimybės 
bendradarbiaujant su mažų vaikų tėvais. 

12 val. Ikimokyklinio  ugdymo mokytojai 25-30 

82 Kokybiško ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo 
ikimokyklin ėje įstaigoje organizavimas. 

6 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 

83 Tinkamo ankstyvojo amžiaus vaikų (1-3 metų) 
elgesio skatinimas. 

6 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 

84 Aktorės Inesos Paliulytės Teatro dirbtuvės 
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio 
ugdymo pedagogams. Institucinio lygio programa 

18 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai 

25-30 

85 Mažų vaikų vaidinimai: literat ūriniai tekstai ir 
metodinės rekomendacijos. 

6 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 
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86 Kūrybiškas teatrinio pratimo panaudojimas 
objektų (lėlių) teatre. 

12 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai 

25-30 

87 Kūrybiniai meniniai bendravimo su vaikais 
aspektai, kuriant palankią ugdymui aplinką. 

6 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 

88 Sėkmingi vaikų kūrybiškumo skatinimo būdai: 
sukauptos patirties sklaida. 

6 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 

89 Išlaisvinto kūrybiškumo puoselėjimo patirtis 
Kauno lopšelyje – darželyje „Rasytė“. 

6 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 

90 Pavasario švenčių (Žemės dienos, Velykų) 
organizavimo patirtis ikimokyklin ėje įstaigoje. 

6 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 

91 Netradicinis požiūris į ikimokyklinio amžiaus 
vaiko kompetencijų ugdymą įvairiose aplinkose. 

6 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 

92 Kūrybiškumo ugdymas priešmokykliniame 
amžiuje. 

8 val. Priešmokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 

93 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaik ų 
kalbos įgūdžių ir literat ūrinio k ūrybiškumo 
lavinimas. 

12 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai 

25-30 

94 Teatrinis ugdymas formuojantis priešmokyklinio 
amžiaus vaiko asmenybę.  
Institucinio lygio programa 

18 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai 

25-30 

95 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaik ų 
saugios elgesio kultūros įgūdžių ugdymas. 

6 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 

96 Šiuolaikinės sveikatinimo aktualijos 
ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. 

6 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 

97 Vaikų sveikatos bei saugos kultūros įgūdžių 
ugdymas, stiprinant partnerystės ryšius su šeima. 

8 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 

98 Naujų formų ir metodų diegimas, siekiant 
formuoti sėkmingos tėvystės gebėjimus. 

6 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 

99 Efektyvi partnerystė darželyje.  6 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 
100 Efektyvaus mąstymo metodų taikymas 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. 
12 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 
25-30 

101 Pozityvių gyvensenos įpročių ugdymas per kūno 
kult ūros užsiėmimus. 

6 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai 

25-30 

102 Siužetinė muzikinė pasaka priešmokyklinėje 
grupėje. 

6 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai 

25-30 

103 Tyrinėjimų ir eksperimentų metodo taikymas 
ugdymo procese. 

6 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai 

25-30 

104 Ikimokyklinio ugdymo turinio planavimas 
projektais. 

6 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai 

25-30 

105 Vaiko žinių ir gebėjimų plėtojimas kuriant. 6 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai 

25-30 

106 Vaikų ugdymo(si) ypatumai mišraus amžiaus 
grupėje. 

6 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25 

107 Meno metodas ir jo taikymas ikimokyklinėje 
įstaigoje. Institucinio lygio programa  

18 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 

108 Pedagoginė pasakų terapija: pagalba emocinių ir 
elgesio problemų turintiems vaikams. 

8 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo,  
pradinių klasių mokytojai 

25-30 

109 Krikščioniškojo paveldo tekstų panaudojimas 
ikimokyklinio ugdymo pedagogų ugdymo turinio 
modeliavimo kompetencijų plėtotei. 

8 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 

110 Krikščioniškoji pedagogika: prasmė ir taikymo 
galimybės. 

6 val. Ikimokyklinio, pradinio ugdymo 
mokytojai 

25-30 

111 Kaip padėti vaikui formuoti konflikt ų sprendimo 
įgūdžius. 

16 val. Ikimokyklinio, pradinio ugdymo 
mokytojai 

25-30 

112 Tradicinių lietuviškų simbolių interpretacija ir 
raiška karpiniuose. 

12 val. Ikimokyklinio, pradinio ugdymo 
mokytojai 

25-30 

113 Pradinio ugdymo kaitos gairės. 6 val. Pradinio ugdymo mokytojai 25-30 
114 Kūrybiniai meniniai bendravimo su mokiniais 

aspektai, kuriant palankią ugdymui aplinką. 
6 val. Pradinio ugdymo mokytojai 25-30 

115 Kūrybini ų darbų rašymas ir vertinimas pradinėje 
mokykloje. 

6 val. Pradinio ugdymo mokytojai 25-30 

116 Vertinimas pradinėje mokykloje. 6 val. Pradinio ugdymo mokytojai 25-30 
117 Kuriantis vaikas dailės ir technologijų pamokose 

pradinėje mokykloje. 
6 val. Pradinio ugdymo mokytojai 25-30 
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118 Ugdymo kokybė pradinėje mokykloje: praktinis 
aspektas. 

6 val. Pradinio ugdymo mokytojai 25-30 

119 Pradinio ugdymo modernizavimas taikant 
informacines komunikacines technologijas ir 
inovatyvius mokymo(si) metodus. 
Institucinio lygio programa 

18 val. Pradinio ugdymo mokytojai 25-30 

120 Pozityvių gyvensenos įpročių ugdymas per kūno 
kult ūros pamokas. 

6 val. Pradinio ugdymo mokytojai 25-30 

121 Fizinio aktyvumo formų (kamuolių perkusija, 
pratimai ratu, pratimai poromis) netradicinis 
taikymas kūno kultūros pamokose. 

8 val. Pradinio ugdymo mokytojai 25-30 

122 Vaikų, turin čių žymesnę negalią, ugdymo 
galimybės pradinėse klasėse. 

6 val. Pradinio ugdymo mokytojai 25-30 

123 Pradinių klasių mokinių, turin čių emocijų ir 
elgesio sutrikimų, ugdymo teoriniai ir praktiniai 
aspektai. 

6 val. Pradinio ugdymo mokytojai 25-30 

124 Lipdyba pradžios mokykloje. 6 val. Pradinio ugdymo mokytojai 25-30 
125 Problemų sprendimo ir sprendimų pri ėmimo 

įgūdžių lavinimas. 
16 val. Pradinio ugdymo mokytojai 25-30 

126 Kūrybiškumo ugdymas dailės ir technologijų 
užsiėmimuose. 

8 val. Pradinio ugdymo mokytojai 25-30 

127 Mokinių  lietuvių kalbos ir matematikos 
pasiekimų vertinimas 4-oje klasėje. 
Institucinio lygio programa 

18 val. Pradinio ugdymo mokytojai 25-30 

128 Muzikos pamoka pradinėje mokykloje. 12 val. Pradinio ugdymo mokytojai 25-30 
129 Aktyvieji mokymo(si) metodai pradinėse klasėse. 

Institucinio lygio programa  
18 val. Pradinio ugdymo mokytojai 25-30 

130 Mąstymo lavinimo  galimybės pradiniame 
ugdyme, naudojant  dr. Edward de Bono 
metodiką. 

18 val. Pradinio ugdymo mokytojai 25-30 

Koordinator ė – Audronė Antanavičienė, tel. 20 01 27,  el. p.:  audrone.antanaviciene@kpkc.lt 
 

Bendros programos 
 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

131 Komunikacija ugdymo procese. 
Koordinatorė – Aurelija Makūnienė, tel. 32 40 43,  
el.p.: metodinis@kpkc.lt   

6 val. Mokyklų bendruomenių komandos 25-40 

132 Geros pamokos koncepcija. 
Koordinatorė – Aurelija Makūnienė, tel. 32 40 43,  
el.p.: metodinis@kpkc.lt   

6 val. Mokyklų bendruomenių komandos 25-40 

133 XXII amžiaus mokykla. 
Koordinatorė – Aurelija Makūnienė, tel. 32 40 43,  
el.p.: metodinis@kpkc.lt   

6 val. Mokyklų bendruomenių komandos 25-40 

134 Mokyklos veiklos įsivertinimas.  
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58, 
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

6 val. Mokyklų, besirengiančių vidiniam 
įsivertinimui, bendruomenės komandos 

25-30 

135 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 

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

25-30 

136 Efektyvi komanda – švietimo organizacijos veiklos 
sėkmės veiksnys. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

12 val. Mokyklų bendruomenių komandos 25-40 

137 Grupės interviu mokykloje: vedimas, duomenų 
rinkimas ir analiz ė. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58, 
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Mokyklų bendruomenių komandos, 
vadovai, įvairių dalykų mokytojai 

25-40 

138 Kokybinių tyrim ų duomenų analizė pedagoginėje 
veikloje. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58, 

8 val. Mokyklų bendruomenių komandos, 
vadovai, įvairių dalykų mokytojai 

25-40 
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el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 
139 Vidinis mokyklos savęs vertinimas: kaip 

taisyklingai apdoroti kokybinius duomenis? 
Institucinio lygio programa 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58, 
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

18 val. Mokyklų bendruomenių komandos 25-40 

140 Pagalba mokiniui individualizuojant ir  
diferencijuojant ugdymą pamokoje. 
 Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

6 val. Mokyklų bendruomenių komandos, 
pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo 
įvairių dalykų mokytojai 

25-40 

141 Ugdymo turinio individualizavimas ir 
diferencijavimas. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

6 val. Mokyklų bendruomenių komandos, 
pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo 
įvairių dalykų mokytojai 

25-40 

142 Į mokinį orientuoto ugdymo technologijos 
taikymas mokykloje. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Mokyklų bendruomenių komandos, 
pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo 
įvairių dalykų mokytojai 

25-40 

143 Socialinių kompetencijų valdymo įtaka mokytojo 
profesinei karjerai. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo įvairių 
dalykų mokytojai, mokyklų vadovų 
pavaduotojai, klasių vadovai 

12-24 

144 Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas ir 
įsivertinimas Bendrųjų programų kontekste. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo 
įvairių dalykų mokytojai, mokyklų 
bendruomenių komandos 

25-40 

145 Ugdymo proceso organizavimas, formuojant 
vertybines nuostatas, skatinančias mokinių 
mokymosi motyvaciją. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt  

8 val. Mokyklų bendruomenių komandos, 
pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo 
įvairių dalykų mokytojai 

25-40 

146 Mokymas(is) bendradarbiaujančiose grupėse. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

6 val. Mokyklų bendruomenių komandos, 
pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo 
įvairių dalykų mokytojai 

25-30 

147 Mokinių kūrybiškumo ugdymo pamokose 
strategijos, būdai ir metodai. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

6 val. Mokyklų bendruomenių komandos, 
pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo 
įvairių dalykų mokytojai 

25-40 

148 Kūrybingumo kompetencijos ugdymas. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Mokyklų bendruomenių komandos, 
pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo 
įvairių dalykų mokytojai, klasių 
auklėtojai, kuratoriai 

25-40 

149 Mokytojo vadybininko vaidmuo šiuolaikinėje 
pamokoje. Institucinio lygio programa 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

18 val. 
 

Mokyklų bendruomenių komandos, 
pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo 
įvairių dalykų mokytojai 

25-40 

150 Mokytojo vadybininko vaidmuo šiuolaikinėje 
pamokoje. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

6 val. Mokyklų bendruomenių komandos, 
pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo 
įvairių dalykų mokytojai 

25-40 

151 Kaip suplanuoti pamoką, kad mokiniai dirbt ų, o 
mokytojas nepavargtų. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Įvairių dalykų ir pradinio ugdymo 
mokytojai 

25-40 

152 Pamokos planavimas.  
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

6 val. Įvairių dalykų mokytojai 25-30 

153 Kaip keisti mokymo(si) praktiką: inovatyvių 
metodų taikymas pamokose. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Mokyklų bendruomenių komandos, 
pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo 
įvairių dalykų mokytojai 

25-40 

154 Problemų sprendimo gebėjimų ugdymas bendrojo 
lavinimo mokykloje. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  

6 val. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo gamtos 
mokslų ir kitų dalykų mokytojai, 
mokyklų bendruomenių komandos. 

25-40 
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el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 
155 Kaip stiprinti mokini ų mokymosi motyvaciją ir 

išmokyti mokytis. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Mokyklų bendruomenių komandos, 
pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo 
įvairių dalykų mokytojai 

25-40 

156 Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) 
mokinių esminių kompetencijų ugdymas. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58, 
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

6 val. Mokyklų bendruomenių komandos, 
įvairių dalykų 5-8 kl. dirbantys 
mokytojai, pradinių klasių mokytojai 

25-30 

157 Mokytojo ir mokinio metamokymosi 
kompetencijos ugdymo galimybės mokykloje. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58, 
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

6 val. Mokyklų bendruomenių komandos, 
įvairių dalykų mokytojai 

25-30 

158 Praktiniai patarimai, kaip ugdyti esmines 
mokinių kompetencijas. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58, 
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

6 val. Mokyklų bendruomenių komandos, 
įvairių dalykų, pradinių klasių mokytojai 

25-30 

159 Filmų analizės taikymas ugdant moksleivių 
socialinę kompetenciją. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

6 val. Istorijos, geografijos, pilietiškumo 
ugdymo, dorinio ugdymo mokytojai, 
klasių vadovai 

25-30 

160 Gyvūnų gerovės supratimo ugdymas ir žiauraus 
elgesio su gyvūnais prevencinis darbas ugdymo 
įstaigose. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

6 val. Visų dalykų bendrojo lavinimo mokyklų 
mokytojams, klasių vadovams, 
ikimokyklinio ugdymo auklėtojams 

25-40 

161 Minčių žemėlapis – efektyvus mokymosi metodas. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

6 val. Mokyklų bendruomenių komandos, 
pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo 
įvairių dalykų mokytojai 

25-40 

162 Profesijos patarėjo asmeninių kompetencijų 
valdymas. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

6 val. Profesinio informavimo taškų (PIT) 
darbuotojai, profesinio orientavimo 
komandų, veikiančių bendrojo lavinimo 
mokyklose, atstovai, klasių vadovai 

12-25 

163 Interaktyvių mokymo priemonių taikymo 
galimybės ugdymo procese.   
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

6 val. Mokyklų bendruomenių komandos, 
pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo 
įvairių dalykų mokytojai 

24 

164 Virtualios aplinkos mokymui ir mokymuisi. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Įvairių dalykų mokytojai 12-24 

165 Koliažų kūrimas kompiuterine programa 
„AutoCollage“. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Įvairių dalykų, pradinių klasių  
mokytojai, ikimokyklinių įstaigų 
darbuotojai 

12 

166 Grafinių objektų projektavimas Adobe 
PhotoShop programa. Institucinio lygio programa 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

20 val. Įvairių dalykų mokytojai, turintys 
pradinius darbo kompiuteriu įgūdžius 

10-12 

167 Pagrindinių  kompiuterinės grafikos programos 
Corel Draw funkcij ų taikymas mokytojo 
profesinėje veikloje. Institucinio lygio programa 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

24 val. Įvairių dalykų mokytojai, turintys 
pradinius darbo kompiuteriu įgūdžius 

10-12 

168 Microsoft IKT mokymai. 
Institucinio lygio programa 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

18 val. Informacinių technologijų, matematikos, 
chemijos, fizikos, kitų dalykų mokytojai, 
mokyklų bendruomenių komandos 

10-12 

169 Microsoft IKT mokymai. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

6 val. Tiksliųjų mokslų, gamtos mokslų, 
pradinių klasių, įvairių dalykų mokytojai 

10-12 

170 Interaktyvių užduočių ir testų kūrimas Hot 
Potatoes programa. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

12 val. Mokyklų bendruomenių komandos, 
įvairių dalykų, pradinių klasių 
mokytojai, turintys pradinius darbo 
kompiuteriu įgūdžius 

12-24 
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171 Mokymo medžiagos kūrimas taikant Windows 
Movie Maker, Microsoft Office Power Point 
Presentation IKT programas. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

12 val. Mokyklų bendruomenių komandos, 
įvairių dalykų, pradinių klasių 
mokytojai, turintys pradinius darbo 
kompiuteriu įgūdžius 

12-24 

172 Mokymo medžiagos kūrimas taikant  Pro Show 
Produser, garso redagavimo programą Audacity 
ir  Microsoft Office PowerPoint Presentation 
programas. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

12 val. Mokyklų bendruomenių komandos, 
įvairių dalykų, pradinių klasių 
mokytojai, turintys pradinius darbo 
kompiuteriu įgūdžius 

12-24 

173 Šiuolaikinė pamoka, jos priežiūra ir vertinimas. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Mokyklų bendruomenių komandos, 
įvairių dalykų, pradinių klasių mokytojai 

25-30 

174 Pedagoginio meistriškumo principų 
įgyvendinimas šiuolaikinėje pamokoje. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Mokyklų bendruomenės komandos, 
įvairių dalykų, pradinių klasių mokytojai 

30-40 

175 Sėkminga pamoka. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

6 val. Mokyklų bendruomenių komandos, 
įvairių dalykų, pradinių klasių mokytojai 

30 

176 Mokymo(si) metodai – vienas iš svarbiausių 
pamokos elementų. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

6 val. Mokyklų komandos, įvairių dalykų 
mokytojai 

25-30 

177 Pamoka šiandien: nuo žinių link kompetencijų 
individualizuojant ir diferencijuojant ugdym ą. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Mokyklų bendruomenių komandos 30-40 

178 Mokytojo teisės ir pareigos. 
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,  
el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt 

6 val. Švietimo įstaigų vadovai, jų 
pavaduotojai ugdymui, ugdymą 
organizuojančių skyrių vedėjai, mokyklų 
bendruomenių komandos 

25-30 

179 Kultūros ir meno vieta šiuolaikiniame pasaulyje. 
Koordinatorius – A.Bakutis, tel. 32 40 52,  
el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt 

6 val. Ikimokyklinio, pradinio ugdymo, įvairių 
dalykų  mokytojai, mokyklų 
bendruomenių komandos 

25-30 

180 Kompleksinė pagalba mažai motyvuotiems 
mokiniams. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p: valerija.segaloviciene@kpkc.lt   

8 val. Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

181 Kompiuterinė erdvė vaiko ugdymui. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija,segaloviciene@kpkc.lt 

6 val. Ikimokyklinio, pradinio ugdymo 
mokytojai, specialistai 

20-25 

182 IT panaudojimas ugdymo turinio 
individualizavimui, diferencijavimui, integracijai.  
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt  

12 arba  Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

183 IT panaudojimas ugdymo turinio 
individualizavimui, diferencijavimui, integracijai.  
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt  

6 val. Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

184 Per ekomeną - į ekomąstymą. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

6 val. Ikimokyklinio, pradinio ugdymo 
mokytojai, specialistai  

25-30 

185 Ugdymo kokybės gerinimas, taikant 
M.Montessori pedagoginės sistemos elementus. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

24 val. Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

186 Kompiuterinių mokomųjų programų taikymo 
galimybės ugdomajame procese. 
Koordinatorė – Valerija  Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt  

6 val. Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

187 Interaktyvių užduočių, kryžiažodžių kūrimas Hot 
Potatoes programa. 

18 val. Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 
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Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

188 Ugdantysis vadovavimas klasei.  
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

6 val. Klasių vadovai, įvairių dalykų mokytojai 25-30 

189 IKT klasės auklėtojo darbe. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

6 val. Klasių vadovai, įvairių dalykų mokytojai 25-30 

190 Profesinės etikos klausimų sprendimo metodai. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

6 val. Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo mokytojai, vadovai, specialistai 

25-30 

191 Laiko valdymo įtaka ugdymo(si) proceso 
efektyvumui. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

6 val. Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo mokytojai, vadovai, specialistai 

25-30 

192 Prekybos žmonėmis prevencija. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

6 val. Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo mokytojai, vadovai, specialistai 

25-30 

193 Stresas organizacijoje ir jo įveikimo būdai. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

6 val. Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo mokytojai, vadovai, specialistai 

25-30 

194 IT panaudojimas ugdymo turinio 
individualizavimui, diferencijavimui, integracijai.  
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

6 val. Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

195 Mokinių kūrybiškumo ugdymo formų ir metodų 
įvairovė. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

6 val. Vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai, vadovai 

25-30 

196 Darbo su gabiais vaikais bendrojo lavinimo 
mokyklose ir gimnazijose problematika. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

6 val. Vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai, vadovai 

25-30 

197 Pokyčių valdymo technologijos. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

6 val. Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo mokytojai, vadovai, specialistai 

25-30 

198 Motyvacijos ir ugdymo kokybės skatinimas 
taikant aktyviuosius ugdymo(si) metodus. 
Institucinio lygio programa 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

18 val. Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

199 Motyvacijos ir ugdymo kokybės skatinimas 
taikant aktyviuosius ugdymo(si) metodus. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

6 val. 
 

Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

200 Komandinio darbo skatinimas, dirbant su mažai 
motyvuotais mokiniais. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

6 val. Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

201 Žmogaus ir vaiko teisių samprata ir 
įgyvendinimas. Institucinio lygio programa 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

 18 val. Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo mokytojai, vadovai, specialistai 

25-30 

202 Žmogaus ir vaiko teisių samprata ir 
įgyvendinimas. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

6 val. 
 

Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo mokytojai, vadovai, specialistai 

25-30 

203 Gyvenimo įgūdžių ugdymas formuojant 
harmoningą asmenybę. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

12 val. Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

204 Asmenybinė kriz ė – dažniausia nesėkmių 
priežastis. 
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58 

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

25-30 
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el.p.:  zita.verbickiene@kpkc.lt   
205 Mokinio gebėjimų pažinimas. 

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 

25-30 

206 Suaugusiųjų mokymo ir mokymosi ypatumai 
kintančiose edukacinėse aplinkose.  
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,  
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

6 val. Suaugusiųjų mokyklų mokytojai  15-20 

207 Šiuolaikinė pamoka šiuolaikiniam mokytojui. 
Institucinio lygio programa  
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,  
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

18 val. Įvairių dalykų  mokytojai, mokyklų 
bendruomenių komandos 

25-30 

208 Debatai kaip  pedagoginė technologija. 
Institucinio lygio programa  
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,  
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

18 val. Įvairių dalykų  mokytojai, mokyklų 
bendruomenių komandos 

25 

209 Profesionalus įvaizdžio dizainas: ugdymo įstaigos 
darbuotojo apranga. 
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,  
el. p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

8 val. Įvairių dalykų  mokytojai, mokyklų 
bendruomenių komandos 

25 

210 Dalykinės situacijos valdymo psichologija: 
konflikto bei neigiamų emocijų valdymas. 
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,  
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

6 val. Mokyklų bendruomenių komandos, 
įvairių dalykų mokytojai. 

25-30 

211 Nuotolinio mokymosi kursų kūrimas ir teikimas 
Moodle sistemoje.  Institucinio lygio programa 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt 

24 val. 
 

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

10-15 

212 Virtualios mokymosi aplimkos MOODLE 
galimybės. 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt 

8 val. Įvairių dalykų, pradinio ugdymo 
mokytojai ir kt.   

20-30 

213 Ugdymo proceso modernizavimas taikant 
interaktyvias lentas. Institucinio lygio programa 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt  

40 val. 
 

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

20-30 

214 Interaktyvios lentos panaudojimo galimybės 
ugdymo proceso modernizavimui. 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt 

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

20-30 

215 Interaktyvių mokymosi priemonių kūrimas 
naudojant interaktyvi ą lentą „SMART Board“ ir 
programinę įrangą „SMART Notebook“. 
Institucinio lygio programa  
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt 

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

12-24 

216 Interaktyvi ų 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 

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

20-30 

217 Darbas su statistinėmis programomis.    
Institucinio lygio programa  
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt 

40 val. 
 

 Įvairių dalykų mokytojai ir kt. 12-15 

218 Aktyvaus mokymosi organizavimas naudojant 
socialinės tinklaveikos priemones. 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11, 
el.p.: informacinis@kpkc.lt 

12 val. Įvairių dalykų, pradinio ugdymo 
mokytojai ir kt.   

15-25 

219 Elektroninio dienyno naudojimas ugdymo proceso 
modernizavimui. 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11, 
el.p.: informacinis@kpkc.lt 

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

15-30 
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220 Svetainių kūrimas ir priežiūra naudojant turinio 
valdymo sistemas (TVS).  
Institucinio lygio programa 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt 

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

12 

221 Švietimo įstaigų įvaizdžio formavimas, 
bendravimas su žiniasklaida ir bendradarbiavimo 
galimybės. 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt 

6 val. Vadovai, jų pavaduotojai, įvairių dalykų 
mokytojai 

20-40 

  
Integruotos programos 

 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

 
222 Mokomųjų dalykų integravimo patirtis KTU 

gimnazijoje. 
 Koordinatorė – I.Teresienė, tel. 32 41 58, 
el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

6 val. Anglų kalbos, istorijos, biologijos, 
ekonomikos mokytojai 

25-30 

223 Tarpdalykinės integracijos efektyvinimas 
ugdymosi procese panaudojant interaktyvią lentą 
„SMART Board“ ir programin ę įrangą „SMART 
Notebook“. 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt 

8 val. Įvairių dalykų mokytojai 20-30 

 
Kompiuterinio raštingumo programos  

Progr. 
Nr. Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 

Dalyvių 
skaičius 

224 Microsoft Visio  (vaizdinių priemonių kūrimas). 12 val. Įvairių dalykų mokytojai ir kt. 10-15 
225 Kompiuterių vartotojo kursas pagal ECDL Start 

programą (M1, M2, M3, M7 moduliai).  
Institucinio lygio programa   

48 val. Įvairių dalykų mokytojai ir kt. 10-15 

Koordinator ė – Violeta Kažemėkienė, tel.  32 42 11, el. p.: informacinis@kpkc.lt   
 

Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto  
rengimosi atestacijai programos 

 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

226 Kompiuterinis raštingumas pagal „Pedagogų 
kompiuterinio raštingumo standarto“ 
technologinę dalį. Institucinio lygio programa  
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt 

40 val. 
 

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

10-15 
 

227 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 

40 val. 
 

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

15-25 
 

228 Nuotoliniai mokymai mokytojų edukacinei IKT 
kompetencijai tobulinti „Mokytoj ų kompiuterinio 
raštingumo programos edukacinė dalis“ .  
Institucinio lygio programa   
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt 

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

15-25 

229 Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų 
ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos 
kult ūros mokymo programa.  
Institucinio lygio programa 
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,  

22 val. Mokytojai, mokyklų vadovai, jų 
pavaduotojai ugdymui bei skyrių vedėjai 

25-30 
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el. p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt                   
230 Specialiosios pedagogikos ir specialiosios 

psichologijos kursų programa.   
Nacionalinio lygio programa 
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,  
el. p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

60 val. Įvairių dalykų mokytojai 25-30 

 
Pedagoginių-psichologinių žinių kursas 

 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

231 Pedagoginių-psichologinių žinių kursas. 
 

120 val. Asmenys, besirengiantys dirbti ir 
dirbantys pirminio profesinio mokymo 
profesijos mokytoju arba neformaliojo 
vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinį ir 
priešmokyklinį ugdymą) mokytoju ir 
neišklausę šio kurso 

20-25 

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

Kompleksinis socialinės pedagogikos teorijos ir metodikos žinių kursas 
 

Progr. 
Nr. Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 

Dalyvių 
skaičius 

232 Kompleksinis socialinės pedagogikos teorijos ir 
metodikos žinių kursas. 

120 val. Socialiniai pedagogai, neturintys 
socialinio pedagogo ar socialinio 
darbuotojo ir pedagogo kvalifikacijų 

20-25 

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

Dorinio ugdymo (tikybos ir etikos) programos 
 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

233 Tikėjimo ir mokslo sąsajos šiandien. 6 val. Įvairių dalykų mokytojai 25-30 
234 Palaimintojo Jurgio Matulaičio šventumo 

pavyzdys. 
6 val. Įvairių dalykų mokytojai, neformaliojo 

ugdymo pedagogai 
25-30 

235 Savęs ir kit ų gilesnio pažinimo metodika etikos 
pamokose. 

6 val. Dorinio ugdymo mokytojai, klasių 
auklėtojai  

25-30 

236 Šiuolaikinė dorinio ugdymo (tikybos) pamoka 
pagal atnaujintas bendrąsias programas. 

6 val. Tikybos mokytojai, neformaliojo 
ugdymo pedagogai 

25-30 

237 Modulio Krikščionybė ir pasaulio religijos 
pristatymas pagal atnaujintas bendrąsias 
programas. 

6 val. Tikybos mokytojai 20-25 

Koordinator ė - Zita Verbickienė, tel. 32 41 58, el. p.: zita.verbickiene@kpkc.lt 
 

Programos lietuvių kalbos mokytojams 
 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

238 Kūrybiškumo skatinimo galimybės lietuvių 
kalbos pamokose. 

6 val. Lietuvių kalbos mokytojai 25 

239 Gimtosios kalbos ugdymo sunkumai visuomenėje. 6 val. Lietuvių kalbos mokytojai 25 
240 Retorikos gebėjimų ugdymas bendrojo lavinimo 

mokyklose: teorija ir praktika. 
6 val. Lietuvių kalbos mokytojai 25 

241 Šiuolaikinės  pamokos ypatumai.  
Institucinio lygio programa 

18 val. Lietuvių kalbos mokytojai 25 

242 Gimtosios kalbos ugdymo sunkumai visuomenėje. 6 val. Lietuvių kalbos mokytojai 25-30 
243 Standartizuotas mokinių pasiekimų vertinimas ir 

įsivertinimas lietuvių kalbos pamokose. 
6 val. Lietuvių kalbos mokytojai 25-30 

244 Senosiosios literatūros dėstymo metodika 11 
klasėje. 

6 val. Lietuvių kalbos mokytojai 25-30 

245 Pasiruošimas 2013 m. lietuvių kalbos brandos 
egzaminui. 

6 val. Lietuvių kalbos mokytojai 25-30 

Koordinator ė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61, el. p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt  
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Programos lietuvių (valstybinės) kalbos mokytojams 

 
Progr. 

Nr. 
Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 

Dalyvių 
skaičius 

246 Pagrindinio ugdymo ( 5-10 kl. ) mokinių 
bendrųjų kompetencijų ugdymas lietuvių  
(valstybinės) kalbos pamokose. 

6 val. Lietuvių (valstybinės) kalbos mokytojai 10-15 

247 Literatūrinio lavinimo problemos kitakalbi ų 
mokykloje. 
 

6 val. Lietuvių (valstybinės) kalbos mokytojai 10-15 

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

Programos anglų kalbos mokytojams 
 

Progr. 
Nr. Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 

Dalyvių 
skaičius 

248 Aktyvūs anglų kalbos mokymo(si) būdai 
ankstyvajame amžiuje. 

6 val. Užsienio kalbos mokytojai, dirbantys 
pradinėse klasėse 

20-25 

249 Mokymo(si) diferencijavimas (anglųkalbos 
pamokose) kaip sėkmingo mokymo(si) prielaida: 
mokinių individuali ų galių pažinimas ir poreikių 
tenkinimas. 

6 val. Angų kalbos mokytojai 25-30 

250 Anglų kalbos pamoka – 45 smagios ir aktyvios 
minutės. 

6 val. Užsienio kalbos mokytojai, dirbantys 
pradinėse klasėse 

20-25 

251 Diferencijavimo ir integravimo idėjos bei jų 
praktiniai aspektai užsienio kalbos pamokose. 

6 val. Užsienio kalbos mokytojai 25-30 

252 Socialinės kaitos ir kritinio m ąstymo ugdymas 
užsienio kalbos pamokose. 

6 val. Užsienio kalbos mokytojai 25-30 

Koordinator ė - Zita Verbickienė, tel. 32 41 58, el. p.: zita.verbickiene@kpkc.lt 
 

Programos rusų kalbos mokytojams 
 

Progr. 
Nr. Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 

Dalyvių 
skaičius 

253 Rusų (užsienio) kalbos dėstymo metodika: 
leksikos mokymas. 

6 val. Rusų kalbos mokytojai 25-30 

Koordinator ė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58, el. p.: zita.verbickiene@kpkc.lt 
 

Programos matematikos mokytojams 

Progr. 
Nr. Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 

Dalyvių 
skaičius 

254 Ugdymo turinio individualizavimas ir 
diferencijavimas. 

6 val. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo 
matematikos mokytojai 

25-30 

255 Mokinių matematikos pasiekimų vertinimo 
standartizavimas. 

6 val. Matematikos mokytojai 25-30 

256 Matematikos mokytojų metodinio būrelio veiklos 
patirtis, vadyba ir perspektyvos. 

6 val. Miesto(ų) matematikos mokytojų 
metodinio būrelio nariai 

20-30 

257 Skirtingų gebėjimų mokinių matematikos 
mokymo patirtis Kauno „Saulės“ gimnazijoje. 

6 val. Matematikos mokytojai, gebantys dirbti 
kompiuteriu 

20-25 

Koordinator ė – IlonaTeresienė, tel. 32 41 58, el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt  
 

Programos informacinių technologijų mokytojams 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

258 Interneto svetainė su TVS LITNET serveryje. 
Institucinio lygio programa 

40 val. Informacinių technologijų mokytojai 12 

259 Mokymas(is) nuotoliniu būdu „Svetainės su 
„Joomla!” k ūrimas LITNET serveryje. 
Institucinio lygio programa 

50 val. Informacinių technologijų mokytojai, 
svetainių administratoriai, išlaikę testą 

50 

Koordinator ė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58, el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 
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Programos gamtos mokslų mokytojams 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

260 Kompetencijų ugdymas dirbant su ŠOK vadovėliu 
„Chemija 8 klasei“. 

6 val. Chemijos mokytojai 20-30 

261 Aktualūs genetikos mokslo klausimai. 6 val. Biologijos mokytojai 20 
262 Gyvūnų globa kaip smurto prevencijos priemonė. 6 val. Biologijos mokytojai 20-30 
263 Inovatyvūs mokymo metodai fizikos pamokose. 6 val. Fizikos mokytojai 20-30 
264 Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo būdai 

fizikos pamokose naudojant IKT. 
6 val. Fizikos mokytojai 20 

265 Esminių kompetencijų ugdymas gamtos mokslų 
pamokose. 

6 val. Fizikos, chemijos, biologijos mokytojai 20-30 

266 Jaunųjų tyr ėjų ugdymas. 6 val. Fizikos, chemijos, biologijos mokytojai 20-30 
Koordinator ė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58, el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

 
Programos geografijos mokytojams 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

267 Interaktyvios lentos ir kitų IT taikymas 
geografijos mokyme. 

6 val. Geografijos mokytojai 20-30 

268 Testo, kaip aktyvaus mokymosi ir vertinimo 
metodo, rengimas. 

6 val. Geografijos mokytojai 20-30 

Koordinator ė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

 
Programos ekonomikos mokytojams 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

269 Sėkminga ekonomikos pamoka. 6 val. Ekonomikos mokytojai 20-30 
Koordinator ė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

 
Programos istorijos ir politologijos mokytojams 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

270 Kasdienybės istorijos tyrimų pasiekimų taikymas 
įgyvendinant atnaujintas pagrindinio ugdymo 
programas. Institucinio lygio programa 

18 val. Istorijos ir politologijos mokytojai 
 

25 

271 Lietuvos Laisvės kovų  istorijos dėstymo metodai, 
remiantis pagrindiniais istorijos šaltiniais. 

12 val. Istorijos ir politologijos mokytojai 25 

272 Istorinio romano panaudojimo galimybės istorijos, 
pilietinio  ugdymo, dailės, literatūros ir kalbų 
pamokose. 

6 val. Istorijos ir politologijos, dailės, kalbų  
mokytojai 

25 

273 Standartizuotas mokinių pasiekimų vertinimas ir 
įsivertinimas istorijos pamokose. 

6 val. Istorijos ir politologijos mokytojai 25 

274 Praktiniai patarimai kaip padėti mokiniams 
pasirengti istorijos valstybiniam egzaminui. 

6 val. Istorijos ir politologijos mokytojai 25 

275 Istorinis paveldas integruotoje pamokoje. 6 val. Istorijos ir politologijos mokytojai 25 
Koordinator ė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61, el. p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt  

 
Programos dailės mokytojams 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

276 Šiuolaikinio meno kontekstai ir dailės mokymo(si) 
idėjos. 

6 val. Dailės mokytojai 25-30 

277 Kūrybiškumo ugdymas dailės pamokose taikant 
projekto metodą. 

6 val. 
 

Dailės mokytojai 25-30 

278 Darbas su moderniu vadovėlių komplektu „Dail ės 
studija“ 5-6 klasėms ir USB atmintine 
mokytojams „Šaltinių knyga. 

6 val. 
 

Dailės mokytojai 25-30 

Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el. p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt  



 16 

Programos muzikos mokytojams 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

279 Chorinis menas mokykloje: nuo repeticijos iki 
koncerto. 

6 val. Bendrojo lavinimo mokyklų muzikos 
mokytojai, chorų vadovai 

25-30 

280 Šiuolaikiniai dainavimo mokymo metodikos 
principai. 

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

25-30 

281 Garso režisūros pagrindai. MIDI-AUDIO. 
Institucinio lygio programa 

18 val. Muzikos mokytojai 15-20 

282 Stimulai ir kliūtys klausos ugdymo procese 
(fiziologiniai ir psichologiniai aspektai). 

6 val. Muzikos mokyklų teorinių disciplinų  
mokytojai 

25-30 

283 Kūrybiškumas ir emocinio intelekto ugdymas 
muzikos pamokoje. 

8 val. Muzikos mokyklų styginių ir kitų 
instrumentų mokytojai 

25-30 

284 IKT solfedžio pamokoje: prielaidos, galimybės ir 
patirtis. 

6 val. Solfedžio mokytojai 25-30 

285 Meninių išraiškos priemonių stilistinė įvairovė 
akompanimento repertuaro plėtroje. 

6 val. Muzikos mokyklų fortepijono, styginių, 
pučiamųjų instrumentų, dainavimo 
mokytojai 

25-30 

286 Meno saviraiška – unikalus ugdymo būdas proto 
negalią turintiems vaikams. 
 

6 val. Menų, pradinio ugdymo mokytojai, 
specialieji, socialiniai pedagogai, menų, 
ergoterapeutai, dirbantys su specialiųjų 
poreikių vaikais, moksleivių tėvai 

25-30 

Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el. p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt 

 
Programos etninės kultūros mokytojams 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

287 Tautinis kostiumas vaikams ir jaunimui. 
Dėvėjimo ir gamybos ypatumai. 

6 val. Etninės kultūros mokytojai, 
neformaliojo švietimo būrelių vadovai, 
mokyklų, besiruošiančių dalyvauti 
tarptautiniuose mainuose, komandos, 
projektų koordinatoriai 

25-30 

288 Autentiškos dainos šventės „Po tėviškės dangum“ 
simbolika ir repertuaro mokymas. 

6 val. Muzikos, ikimokyklinio bei pradinio 
ugdymo mokytojai, folkloro ansamblių 
vadovai 

25-30 

289 Dainuojamosios bei instrumentinės sutartinės. 6 val. Muzikos, etninės kultūros, 
ikimokyklinio bei pradinio ugdymo 
mokytojai, folkloro ansamblių vadovai  

25-30 

290 Lietuvių tradiciniai šokiai. 6 val. Muzikos, etninės kultūros, 
ikimokyklinio bei pradinio ugdymo 
mokytojai, folkloro ansamblių vadovai, 
renginių organizatoriai 

25-30 

Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el. p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt 
 

Programos teatro mokytojams 

Progr. 
Nr. Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 

Dalyvių 
skaičius 

291 Meninio skaitymo raiškos galimybės mokykloje: 
poetinių kompozicijų spektakliai. 

6 val. Teatro, muzikos mokytojai, teatro ir 
literatūros būrelių vadovai  

25-30 

Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el. p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt 
 

Programos choreografijos mokytojams 

Progr. 
Nr. Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 

Dalyvių 
skaičius 

292 Šokio ugdymo proceso planavimas ir vertinimas. 6 val. Choreografijos, pradinio ugdymo 
mokytojai 

25-30 

293 Šiuolaikinis šokis – tradicijos ir radikalumai. 6 val. Choreografijos mokytojai 25-30 
294 Euritmijos elementų taikymas šokio pamokoje. 6 val. Choreografijos mokytojai 25-30 



 17 

295 Lietuviški pramoginiai šokiai. 6 val. Choreografijos mokytojai 25-30 
296 Šokio kompozicija. 6 val. Choreografijos mokytojai 25-30 

Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el. p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt  
 

Programos kūno kultūros mokytojams 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

297 Šiaurietiškojo ėjimo pritaikymas k ūno kultūros 
pamokose. 

6 val. Kūno kultūros mokytojai 20-25 

298 Pilates pratimai, naudojant Soft Gym mažus 
kamuoliukus ir elastines gumas, kūno kultūros 
pamokose. 

6 val. Kūno kultūros mokytojai 20-25 

299 Kūno kultūros mokytojų edukacinės ir 
komunikacinės kompetencijos įtaka visybiniam 
mokinių asmenybės ugdymui. 

6 val. Kūno kultūros mokytojai 25-30 

300 Vertinimo problematika kūno kultūros pamokose: 
už ką rašomas pažymys? (praktinis aspektas). 

6 val. Kūno kultūros mokytojai 25-30 

301 Pedagogų kompetencijų, dirbant su specialiųjų 
poreikių žmonėmis, tobulinimas per specialiosios 
olimpiados veiklas. 

6 val. Kūno kultūros mokytojai 25-30 

302 Stuburą ir laikyseną koreguojančių pratimų 
pritaikymas kūno kultūros pamokose. 

8 val.  Kūno kultūros mokytojai 20-25 

303 Šiuolaikinė kūno kultūros pamoka. 6 val. Kūno kultūros mokytojai 25-30 
304 Bendravimas ir bendradarbiavimas kūno kultūros 

pamokose: pratimai poromis. 
8 val. Kūno kultūros mokytojai 25-30 

305 Kūno kultūra ir fizinis aktyvumas. Kamuolių 
perkusija. 

6 val. Kūno kultūros mokytojai 20-25 

306 Netradiciniai jėgos lavinimo metodai kūno 
kult ūros pamokose. 

6 val. Kūno kultūros mokytojai 25-30 

307 Kūno kultūra: Lietuva Europos kontekste. 
Pratimai ratu. 

6 val. Kūno kultūros mokytojai 25-30 

308 Lietuvos aerobikos federacija: teoriniai-praktiniai 
sportinės ir bendrosios aerobikos trenerio-
instruktoriaus mokymai.  
Institucinio lygio programa 

42 val. Kūno kultūros mokytojai, treneriai 20-25 

Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,  el. p.: zita.verbickiene@kpkc.lt 
 

Programos technologijų mokytojams 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

309 Odos plastika: galimybės ir patirtys. 16 val. Technologijų, dailės mokytojai 25-30 
310 Bendrųjų programų elektronikos dalies 

įgyvendinimas mokykloje su nauju Elektronikos 
7-10 klasių vadovėliu. 

6 val. Technologijų mokytojai 25-30 

311 Šibori technikos panaudojimas aksesuaruose. 6 val. Technologijų, pradinio ugdymo 
mokytojai 

25-30 

312 Tarpdalykinė integracija ir bendrųjų 
kompetencijų ugdymas technologijų pamokose. 

6 val. Technologijų mokytojai 25-30 

313 Konditerijos gaminių apipavidalinimas. 6 val. Technologijų mokytojai 25-30 
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el. p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt  

 
Programos žmogaus saugos mokytojams 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

314 Civilinės ir priešgaisrinės saugos mokymas 
žmogaus saugos pamokose. 

6 val. Žmogaus saugos mokytojai 25-30 

Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el. p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt  
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Neformaliojo ugdymo programos 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

315 Vaikų turizmo renginių vadovų mokymo 
programa „Vaik ų turizmo renginių 
organizavimas“. 
 

8 val. Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai 
ugdymui, įvairių dalykų mokytojai, 
ikimokyklinio ir pradinio ugdymo 
mokytojai 

25-30 

316 Krašto pažinimo ir etnokultūrini ų būrelių vaikų 
ugdymo būdai. 

6 val. Neformaliojo ugdymo būrelių vadovai 25-30 

317 Subkultūra: socialinio protesto priežastys ir 
išraiškos būdai.   

6 val. Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai 
ugdymui, ugdymą organizuojančių 
skyrių vedėjai, neformaliojo ugdymo 
mokytojai, pradinio ugdymo, įvairių 
dalykų mokytojai, būrelių vadovai, 
klasių vadovai, socialiniai pedagogai, 
moksleivių visuomeninių organizacijų 
vadovai 

25-30 

318 Kūrybiškumo atskleidimas per jaunimo 
neformaliojo ugdymo metodinius principus. 

8 val. Bendrojo lavinimo mokyklų direktorių 
pavaduotojai, kuruojantys neformalųjį 
ugdymą, neformaliojo ugdymo įstaigų 
vadovai ir pedagogai 

25 

319 Tęstinė programa „Demokratin ės laisvės ir teisės, 
ką jos teikia žmogui ir kur jos gali nuvesti“  
(II dalis). 

6 val. Ateitininkų kuopų vadovai 25-30 

320 Mokinių saviraiškos įvairovė Kauno moksleivių 
techninės kūrybos centro veikloje. 

6 val. Bendrojo lavinimo mokyklų 
neformaliojo ugdymo mokytojai, 
pradinio ugdymo mokytojai 

25-30 

321 Jaunųjų šaulių būrelių vadovų mokymas. 
Institucinio lygio programa. 

98 val. Jaunųjų šaulių būrelių vadovai 20-25 

Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,  el. p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt 
 

Programos valstybės tarnautojams 
 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

322  Viešas pasisakymas. 8 val. Valstybės tarnautojai  25 
323 Dalykinės situacijos valdymo įgūdžių formavimas: 

konflikto signalų atpažinimas,  neigiamų emocijų 
valdymas, konstruktyvus minčių reiškimas. 

8 val. Valstybės tarnautojai  25 

324 Efektyvios iškalbos menas. 8 val. Valstybės tarnautojai  25 
Koordinator ė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61, el. p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

 

Edukacinių kelionių programos 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

325 Ekologinis ugdymas pažintinių išvykų ir 
mokomųjų ekskursijų metu (Maršrutas: Neries 
regioninis parkas – Indėnų sodyba – Kernavė – 
Kaunas).  
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų 
komandos 

35-45 

326 Ugdymo turinio integravimo galimybės, 
organizuojant  mokomąsias  ekskursijas 
saugomose Lietuvos teritorijose“  (Maršrutas: 
Kaunas – Raudonė – Bitėnai – Rambynas – Rusnė – 
Uostadvaris – Minija (Mingė) – Kaunas). 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt  

8 val. Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų 
komandos 

35-45 
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327 Pažinkime gimtąją šalį: Ukmergės rajono istorija, 
gamta ir kult ūra. (Maršrutas: Kaunas – Vepriai – 
Ukmergė – Taujėnai – Užulėnis – Petronys – Siesikai 
– Deltuva – Kaunas).  
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

12 val. Ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio, 
vidurinio ugdymo visų dalykų 
mokytojai, klasių auklėtojai, mokyklų 
bendruomenės komandos 

35-45 

328 Dvasingumo ugdymo galimybės edukacinių išvykų 
metu. (Maršrutas: Kaunas – Mosėdis – Kretinga – 
Kaltinėnai – Kaunas). 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

12 val. Įvairių dalykų mokytojai, klasių 
auklėtojai, kuratoriai, ikimokyklinių 
įstaigų darbuotojai, mokyklų komandos 

35-45 

329 Pažinimo ir kūrybingumo kompetencijų ugdymo 
galimybės edukacinės išvykos į Panemunės pilis 
metu. (Maršrutas: Kaunas – Raudondvaris – Vilkija –
Seredžius – Veliuona – Raudonė – Kaunas). 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Įvairių dalykų mokytojai, klasių 
auklėtojai, mokyklų komandos 

35-45 

330 Ugdymo turinio integravimo galimybės 
organizuojant mokomąją ekskursiją po Dzūkijos 
nacionalinį parką. (Maršrutas:  Kaunas – Punia – 
Merkinė – Marcinkonys – Čepkelių rezervatas – 
Kaunas). 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų 
komandos 

35-45 

331 Aplinkosaugos problemos Šiaurės Lietuvoje; 
karstinio kraštovaizdžio ypatumai. (Maršrutas: 
Kaunas – Biržų regioninis parkas – Kaunas). 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

18 val. Įvairių dalykų mokytojai, klasių 
auklėtojai, mokyklų komandos, pradinių 
klasių mokytojai, ikimokyklinių įstaigų 
darbuotojai 

35-45 

332 Aplinkosaugos problemos ir ekologinio ūkio 
reikšmė Šiaurės Lietuvos ekosistemai. (Lankytini 
objektai: Biržų miškų urėdija, Biržų girios biosferos 
poligonas, Biržų krašto muziejus „Sėla“(Biržų pilis), 
Širvėnos ežeras ir ilgiausias Lietuvoje medinis tiltas, 
smegduobės: Karvės ola, Geologų duobė, Lapės ola; 
VšĮ „Tatulos programa“, A.Gedriko ekologinis ūkis). 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Biologijos, ekonomikos, geografijos, 
kitų dalykų, pradinio ugdymo 
mokytojai, mokytojai, klasių auklėtojai, 
mokyklų bendruomenės komandos 

35-45 

333 Gamtinės ir kult ūrin ės aplinkos tyrimas Rokiškio 
krašte.  (Maršrutas: Kaunas – Kavarskas – Rokiškis 
– Kaunas). 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Įvairių dalykų ir pradinio ugdymo 
mokytojai, mokyklų bendruomenės 
komandos 

35-45 

334 Mokinių ugdymo galimybės edukacinės išvykos 
metu (Baisogalos, Raudondvario, Burbiškio 
dvarai).  
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

12 val. Mokyklų bendruomenės komandos, 
įvairių dalykų, pradinių klasių 
mokytojai, klasių auklėtojai, kuratoriai 

40-45 

335 Ugdymo turinio integravimo galimybės, 
organizuojant mokinių pažintinę veiklą 
Žemaitijoje.  (Maršrutas: Kaunas – Varniai – Telšiai 
–Kaunas). 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Mokyklų bendruomenės komandos, 
įvairių dalykų, pradinių klasių 
mokytojai, ikimokyklinių įstaigų 
darbuotojai 

40-45 

336 Pilietinio ugdymo galimybės, lankantis Dzūkijos 
nacionaliniame parke. (Maršrutas: Kaunas – Punia – 
Merkinė – Liškiava – Druskininkai). 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Mokyklų bendruomenės komandos, 
įvairių dalykų, pradinių klasių 
mokytojai, klasių auklėtojai, kuratoriai, 
ikimokyklinių įstaigų darbuotojai 

40-45 

337 Rytų Aukštaitijos gamtos ir kultūros vertybės ir jų 
išsaugojimo aktualijos. 
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, 
el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt 

12 val. Įvairių dalykų mokytojai kraštotyros, 
turizmo,  etnokultūros būrelių, mokyklų 
muziejų vadovai 

30 
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338 Žemaitijos regiono etnokultūrinis paveldas ir 
tautodailė. 
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, 
el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt 

10 val. Įvairių dalykų mokytojai, kraštotyros, 
turizmo,  etnokultūros, aplinkotyros 
būrelių vadovai 

30 

339 Šiaurės ir vidurio Lietuvos dvarų kultūrinis ir 
kulinarinis paveldas. 
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, 
el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt 

10 val. Įvairių dalykų mokytojai, kraštotyros, 
turizmo būrelių vadovai 

30 

340 Dzūkijos regiono kultūrinio paveldo 
panaudojimas ugdymo procese. 
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, 
el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt 

12 val. Įvairių dalykų, pradinio ugdymo 
mokytojai, kraštotyros, etnokultūros 
būrelių vadovai 

30 

341 Gamtos pamoka Nemuno kilpų regioniniame 
parke. 
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, 
el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt 

6 val. Įvairių dalykų, pradinio ugdymo, 
neformaliojo ugdymo mokytojai 

30 

342 Mažosios Lietuvos ir Lietuvos pajūrio regiono 
tradicijos ir papro čiai, jų praktinis pritaikymas 
neformalaus ugdymo veikloje. 
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, 
el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt 

10 val. Įvairių dalykų, pradinio ugdymo 
mokytojai, kraštotyros, etnokultūros 
būrelių vadovai 

30 

343 Integruoto mokymo galimybės Lietuvos 
saugomose teritorijose. 
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, 
el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt 

8 val. Klasių vadovai, turistų, kraštotyros, 
skautų, krašto pažinimo būrelių vadovai, 
neformaliojo ugdymo mokytojai  

30 

344 Šakių krašto pažinimo ir ekologinio vaikų ugdymo 
galimybės. 
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, 
el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt 

8 val. Įvairių dalykų, pradinio, neformaliojo 
ugdymo mokytojai 

30 

345 Vidurio Lietuvos kultūrinis ir bažnytinis paveldas, 
jo panaudojimas ugdymo procese. 
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, 
el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt 

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

30 

346 Integruotų pamokų - ekskursijų žemėlapis 
„Literat ūrin ė Žemaitija“ (9-12 klasių mokiniams). 
Institucinio lygio programa 
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,  
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

18 val.  Mokyklų bendruomenių komandos, 
įvairių dalykų mokytojai. 

30 

347  Integruotų pamokų - ekskursijų žemėlapis „Rytų 
Aukštaitija – poetų kraštas“ (5-12 klasių 
mokiniams). Institucinio lygio programa 
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,  
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

18 val.  Mokyklų bendruomenių komandos, 
įvairių dalykų mokytojai. 

30 

348 Suvalkijos istorinio kultūrinio paveldo  
panaudojimo galimybės ir integracija šiuolaikinėje 
pamokoje.  
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,  
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

12 val. Mokyklų bendruomenių komandos, 
įvairių dalykų mokytojai. 

30 

349 Rokiškio švietimo sistemos ypatumai  ir kultūros 
paveldas. 
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,  
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

8 val. Mokyklų bendruomenių komandos, 
įvairių dalykų mokytojai. 

30 

350 Mokinių kūrybiškumui ugdyti atveriame 
Zanavykų krašto paslaptis. (Maršrutas: Kačerginė – 
Kriūkai – Plokščiai – Striūpai – Griškabūdis – 
Lukšiai – Zyplių dvaro ansamblis – Kaunas) 
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 

30-40 

351 Kauno senamiestis amžių tėkmėje. 
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58, 
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt  

6 val. Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo, įvairių dalykų mokytojai, 
klasių vadovai, mokyklų bendruomenių 
komandos 

20-25 

352 Neįprasti Žemaitijos šviesuolių pomėgiai. 
(Maršrutas: Kaunas – Raseiniai – Lyduvėnai – 
Ušnėnai – Užventis – Plungės dvaras –Orvidų sodyba 

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

40-45 
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– Šateikiai - Kaunas). 
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58, 
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt  

353 Mokinių asmeninių ir kult ūrini ų kompetencijų 
ugdymas Aukštaitijos regione. (Maršrutas: Kaunas 
–Jonava – Vepriai – Kavarskas – Anykščiai – 
Svedasai – Kamajai – Rokiškis – Kaunas).  
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 

40-45 

354 Žemaitijos dainuojančių slėnių muzikiniai garsai. 
(Maršrutas: Kaunas – Ariogala – Rietavas – Plungė – 
Kretinga – Laukžemė – Kaunas). 
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58, 
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt  

12 val. Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo įvairių dalykų mokytojai, klasių 
vadovai, mokyklų bendruomenių 
komandos 

40-45 

355 Mokytojo pažintinė-tiriamoji veikla „Tarp 
Dangaus ir Žemės“ Rytų Aukštaitijoje.  
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58, 
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt  

12 val. Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo įvairių dalykų mokytojai, klasių 
vadovai, mokyklų bendruomenių 
komandos 

40-45 

 
 
 
 
 
 
 


