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KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS  

 
                    2015 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 Lyderystė šiuolaikiškoje besimokančioje 
organizacijoje. 
Institucinio lygio programa 

120 val. Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, 
skyrių vedėjai 

20-25 

3 Neformaliojo švietimo mokyklų išorinio vertinimo 
organizavimo ir vykdymo teorijos ir metodikos 
žinių kursas. 
Institucinio lygio programa 

80 val. Neformaliojo ugdymo įstaigų vadovai, 
pavaduotojai, skyrių vedėjai 

30 

4 Kursai Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus 
kompetencijų ugdymasis. 
Institucinio lygio programa 

40 val. Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, 
skyrių vedėjai, mokytojai 

30 

5 Lyderystės ugdymo įstaigoje: naujai apibrėžtas 
mokytojo – vadovo vaidmuo. 

8 val. Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, 
skyrių vedėjai, mokytojai 

30 

6 Sėkmingos mokyklos samprata. 16 val. Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, 
skyrių vedėjai 

30 

7 Viešųjų pirkim ų vykdymas per CVP ir CPO 
sistemas. 

6 val. Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, 
viešųjų pirkimų komisijų nariai 

30 

8 Žmogiškųjų išteklių valdymas: kokybės 
paradigma. 

6 val. Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, 
skyrių vedėjai, mokytojai 

30 

9 Neformaliojo švietimo mokyklų išorinio vertinimo 
organizavimo ir vykdymo kokybė. 

6val. Neformaliojo ugdymo įstaigų vadovai, 
pavaduotojai, mokytojai 

30 

10 Mokymo turinio projektavimas 
kompetentingumų pagrindu. 

6 val. Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, 
skyrių vedėjai 

30 

11 Naujovės viešųjų pirkim ų organizavime. 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,  
el.p.: informacinis@kpkc.lt 

6 val. Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, 
viešųjų pirkimų komisijų nariai 

30 

12 Dokumentų rengimas, tvarkymas ir apskaita 
švietimo įstaigose.  
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 40 43, 
el.p.: projektai@kpkc.lt 

6 val. Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, 
skyrių vedėjai 

30 

13 Švietimo įstaigų finansų valdymas. 
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 40 43, 
el.p.: projektai@kpkc.lt 

6 val. Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, 
skyrių vedėjai, buhalteriai 

30 

14 Darbo sutartys: esminiai sutarčių sudarymo, 
vykdymo ir nutraukimo teoriniai aspektai ir 
praktin ės rekomendacijos. 
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 40 43, 
el.p.: projektai@kpkc.lt 

6 val. Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, 
skyrių vedėjai 

30 

15 Psichologinis klimatas organizacijoje ir jo 
gerinimo būdai.  
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 40 43, 
el.p.: projektai@kpkc.lt 

6 val. Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, 
skyrių vedėjai 

30 

16 Veiksmingas personalo atrankos organizavimas 
mokyklose.  
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 40 43, 
el.p.: projektai@kpkc.lt 

6 val. Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, 
skyrių vedėjai, personalo atranką 
vykdantys specialistai 

30 

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

 
Progr. 

Nr. 
Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 

Dalyvių 
skaičius 

17 Kaip išlaikyti rami ą energiją (psichosomatinės 
problemos).  

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

25-30 

18 Paauglio raida ir subkultūros. 
Institucinio lygio programa 

18 val. Vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai, vadovai 

25-30 

19 Asmenybės lygių įtaka bendravimo su mokiniais 
rezultatams. 

6 val. Vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai, vadovai 

25-30 

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

18 val. Vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai, vadovai 

25-30 

21 Pasitikėjimas savimi sudėtingose bendravimo 
situacijose. 

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

25-30 

22 Pasitikėjimas savimi sudėtingose bendravimo 
situacijose.  
Institucinio lygio programa 

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

25-30 

23 Pagalbos galimybės elgesio sunkumų turintiems 
vaikams. 

6 val. Vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai, vadovai 

25-30 

24 Mokymosi motyvacija: pagalbos galimybės. 6 val. Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

25 Mokymosi motyvacija: pagalbos galimybės. 12 val. Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

26 Vaikų streso šaltiniai ir įveikimo būdai. 
 

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

25-30 

27 Pozityvioji psichologija: padėkime sau ir vaikams 
gerai jaustis. 

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

25-30 

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

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

25-30 

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

25-30 

30 Kaip padėti mokiniams neprarasti mokymosi 
motyvacijos. 

6 val. Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

31 Paauglių kriz ė: psichosocialinis aspektas. 
Institucinio lygio programa 

18 val. Vidurinio ugdymo mokytojai, vadovai, 
specialistai  

25-30 

32 Mokytojo ir mokinio asmenybės pažinimo būdai 
ir galimyb ės. 

6 val. Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

33 Mokini ų psichoemocinės sveikatos stiprinimas. 6 val. Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

34 Kaip dirbti su paauglių ir jaunuoli ų 
psichologinėmis problemomis. 

6 val. Vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai, vadovai 

25-30 

35 Psichologinės krizės ir jų įveika. 6 val. Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo mokytojai, specialistai 

25-30 

36 Emocinio vaikų intelekto ugdymas ir raiškos 
galimybės.   
Institucinio lygio programa 

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

25-30 

37 Probleminių situacijų valdymas ikimokyklinėje 
ugdymo įstaigoje.   
Institucinio lygio programa 

18 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai, 
specialistai, vadovai 

25-30 

38 Mokini ų mokymosi motyvacijos stiprinimas. 6 val. Vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai, vadovai 

25-30 

39 Ikimokyklinio amžiaus vaikų psichikos sveikatos 
stiprinimas. 

6 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai, specialistai, vadovai 

25-30 

40 Z karta: kaip sukurti dialogą. 12 val. Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo mokytojai, specialistai 

25-30 

41 Emocinio vaikų stabilumo užtikrinimas, 
pasitelkiant įvairias formas ir metodus. 

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

25-30 

42 Konflikt ų valdymas ir streso įveika. 
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61, 
el. p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

6 val. Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo mokytojai, specialistai, vadovai, 
mokyklų bendruomenės komandos 

25-30 

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 Kaip sudrausminti vaiką jo neskriaudžiant. 6 val. Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo mokytojai, specialistai, klasių 
vadovai 

25-35 

44 Savižudybių ir destruktyvaus elgesio prevencija 
mokykloje. 

6 val. Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

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

6 val. Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

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

6 val.  Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

47 Mokymo(si) motyvacijos stokos ir iškritimo iš 
mokyklos prevencija: problemos ir galimybės. 
Institucinio lygio programa 

18 val. Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

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

18 val. Socialiniai pedagogai 20-22 

49 Patyčių ir smurto prevencijos sistemos kūrimo 
galimybės ugdymo įstaigoje. 

6 val. Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

50 Paauglių mergaičių smurtavimo prevencija. 6 val. Vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai, vadovai, klasių vadovai 

25-30 

51 Minimalios ir vidutin ės priežiūros užtikrinimas. 6 val. Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo mokytojai, specialistai, klasių 
vadovai 

25-30 

52 Komandinis darbas vykdant smurto ir patyčių 
prevenciją. 

6 val. Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

53 Šeimos vertybių ir nuostatų formavimo galimybės 
šiuolaikiniame sociokultūriniame kontekste. 

8 val. Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo mokytojai, specialistai, klasių 
vadovai 

25-30 

54 Komandinio darbo efektyvumo stiprinimas 
teikiant pagalbą vaikui ir šeimai ikimokyklin ėje 
įstaigoje. 

6 val. Ikimolyklinio ugdymo mokytojai, 
specialistai, vadovai 

25-30 

55 Kompleksinės pagalbos mokiniui organizavimas 
mokykloje: ko reikia šiuolaikiniam vaikui . 

6 val.  Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

56 Vaiko gerovės komisija: vaiko problemų 
sprendimas komandoje. 

12 val. Vaiko gerovės komisijų nariai, 
specialistai 

20-25 

57 Kūrybiškas neįprastų pedagoginių problemų 
sprendimas.                                          

6 val. Socialinai pedagogai, klasių vadovai, 
mokytojai 

20-25 

58 Gyvenimo kokybės gerinimo galimybės, 
tobulinant savęs pažinimą. 

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

25-30 

59 Klasės mikroklimato formavimas pasitelkiant 
žaidimus. 

6 val. Klasių vadovai, įvairių dalykų 
mokytojai, specialistai 

25-30 

60 Prekyba žmonėmis: nauji iššūkiai ir prevencijos 
galimybės mokykloje. 
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61, 
el. p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

6 val.  Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

61 Prekyba vaikais: atpažinti, suprati, veikti. 
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61, 
el. p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

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

62 Mokinių, turin čių SUP, ugdymas bendrojo 
lavinimo mokykloje.  
Institucinio lygio programa 

18 val. Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

63 Gramatinės kalbos sandaros formavimo 
galimybės ikimokyklin ėje įstaigoje: naujų metodų 
paieška ir jų taikymas. 

6 val. Ikimokyklinio, pradinio ugdymo 
mokytojai, specialistai 

25-30 
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64 Inovatyvių ugdymo(si) metodų taikymas dirbant 
su bendrojo bei  SUP ugdymo(si) vaikais. 
Institucinio lygio programa 

18 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

65 Ikimokyklinio amžiaus SUP vaikų ugdymo(si) 
ypatumai.  
Institucinio lygio programa 

18 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

66 Ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų, 
turin čių SUP, orientavimosi erdvėje ir laike 
ugdymas. 

12 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

67 Autistiškų vaikų ugdymo bendrojo lavinimo 
įstaigoje aspektai. 

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

25-30 

68 Mokinių, turin čių klausos sutrikimą, esminių 
kompetencijų ugdymas. 

8 val. Dirbantys su kurčiaisiais ir 
neprigirdinčiaisiais 

20-25 

69 Lietuvių gestų kalbos kursų programa. 
Institucinio lygio programa 

60 val. Dirbantys su kurčiaisiais ir 
neprigirdinčiaisiais 

20-25 

70 Techninių interaktyvi ųjų priemonių bei 
animacijos panaudojimo galimybės, ugdant SUP 
turin čių vaikų kalbą. 

6 val. Ikimokyklinio, pradinio ugdymo 
mokytojai, specialistai 

12-24 

71 Švietimo pagalbos vaikui, turinčiam SUP, 
organizavimas ugdymo įstaigoje. 

16 val. Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

20-30 

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

18 val. Dirbantys  su SUP vaikais 20-30 

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

6 val. Dirbantys  su SUP vaikais 20-30 

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

6 val. Dirbantys su SUP vaikais 12-24 

75 Inovatyvių mokymo metodų ir informacini ų 
komunikacinių technologijų (IKT) taikymas 
specialiajame ir pradiniame ugdyme.   
Institucinio lygio programa 

18 val. Dirbantys su SUP vaikais 12-24 

76 Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų motyvacijos 
skatinimas panaudojant IKT. 

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

20-24 

77 Mokymo priemonės ir jų rengimas specialiųjų 
poreikių vaikams. 

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

20-25 

78 Inovatyvios ugdymo/si aplinkos kūrimas, ugdant 
bendrąsias ir specialiąsias vaikų kompetencijas. 

6 val. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo vadovai, mokytojai, specialistai 

25-30 

79 Animuotų ir interaktyvi ų ugdymo priemonių 
kūrimas, dirbant su SUP vaikais. 

12 val. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo vadovai, mokytojai, specialistai 

20-25 

80 Vaikų, turin čių specialiųjų ugdymo/si poreikių, 
jogiškasis ugdymas. 

12 val. Dirbantys su SUP vaikais 20-25 

81 Interaktyvios lentos panaudojimas, ugdant SUP 
vaikus. 

6 val. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo vadovai, mokytojai, specialistai 

20-25 

82 Inovatyvios mokymo priemonės ugdymo kokybei. 6 val. Dirbantys su SUP vaikais 20-25 
83 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. Pradinio, vidurinio ugdymo, įvairių 
dalykų mokytojai, klasių vadovai, 
specialieji pedagogai 

20-30 

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 

84 Kokybiškas ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas 
ikimokyklin ėje įstaigoje.  

6 val. 
 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 

85 Judraus ankstyvojo amžiaus vaiko ugdymas. 6 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 
86 Mažų vaikų grupės mikroklimato gerinimas  

teatrinės raiškos priemonėmis. 
8 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 

87 Kūdiki ų ir vyresnių vaikų (iki trej ų metų)  
ugdymo Lietuvoje ir užsienyje patirtis ir 
galimybės. 

12 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 
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88 Ugdymo individualizavimas, atsižvelgiant į   vaikų 
gebėjimus. 

6 val. 
 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 

89 Kokybiškas ir efektyvus ugdymo(si) veiklos 
organizavimas ikimokyklinėje grupėje. 

12 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 

90 Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų žingsnių 
atpažinimas ir veiklos planavimas.  

12 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 

91 Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų žingsnių 
atpažinimas ir veiklos planavimas. 
Institucinio lygio programa 

18 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 

92 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaik ų 
ugdymo turinio planavimas. 

8 val. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo mokytojai, vadovai 

25-30 

93 Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo turinio 
planavimo (konkretizavimo ir modeliavimo) 
galimybės. 

12 val. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo mokytojai, vadovai 

25-30 

94 Inovatyvūs įgalinimo metodai ikimokyklin ėje 
įstaigoje. 

12 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 

95 Kokybiško ugdymo organizavimo aspektai 
ikimokyklin ėje ugdymo įstaigoje. 

6 val. 
 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 

96 Ikimokyklinio amžiaus vaikų vertybinių nuostatų 
ugdymas. 

6 val. 
 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 

97 Ikimokyklinio amžiaus vaikų individuali ų 
gebėjimų tobulinimas ir vertinimas. 

6 val. 
 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 

98 Integruotas ikimokyklinio amžiaus vaikų 
pilietiškumo ugdymas. 

6 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 

99 IS „Mūsų darželis“ diegimas ikimokyklinio 
ugdymo įstaigoje. 

6 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai, 
vadovai 

25-30 

100 Priešmokyklinio amžiaus vaikų bendrųjų 
gebėjimų ugdymo/si galimybės, taikant 
šiuolaikines informacines technologijas. 

8 val Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai 

25 

101 Priešmokyklinio amžiaus vaikų skaitymo 
gebėjimų ugdymas. 

8 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai 

25 

102 Fizinio aktyvumo ir sensomotorikos stimuliavimo 
galimybės priešmokykliniame amžiuje. 

6 val. 
 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai 

25-30 

103 Kūrybiškumo ugdymas priešmokykliniame 
amžiuje. 

6 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai 

25-30 

104 Pozityvios tėvystės skatinimo galimybės 
bendradarbiaujant su mažų vaikų tėvais. 

12 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 

105 Pedagogų ir ugdytini ų tėvų bendradarbiavimo 
galimybės, siekiant visapusiškos vaiko gerovės. 

6 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 

106 Motyvuojantis grupės mikroklimatas. 6 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 
107 Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas darželyje 

ir namuose. 
6 val. 

 
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 

108 Ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikos gyvensenos 
ir socialinių įgūdžių integruotas ugdymas. 

8 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 

109 Muzikinis ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje. 
Teorija ir praktika. 

8 val. Ikimokyklinio ugdymo, muzikos 
mokytojai 

25-30 

110 L.Navickienės emocinio imitavimo metodo 
diegimas ikimokyklinės įstaigos muzikinėje 
veikloje. 

8 val. Ikimokyklinio ugdymo, muzikos 
mokytojai 

25-30 

111 Muzikos pedagogo ikimokyklinėje įstaigoje 
mokymasis nuolatinio mokymosi kontekste. 

12 val. Ikimokyklinio ugdymo, muzikos 
mokytojai 

25-30 

112 Inovacinės muzikinės kultūros ugdymas 
ikimokyklin ėje įstaigoje. 

6 val. Ikimokyklinio ugdymo, muzikos 
mokytojai 

25-30 

113 Muzikinių inovacijų diegimas ikimokyklinėje 
įstaigoje: vadybinis aspektas. 

 Ikimokyklinio ugdymo, muzikos 
mokytojai 

 

114 Šokio ir dailės integravimas ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikų meninėje veikloje. 

6 val. 
 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai 

25-30 

115 Etninė muzika ir vaikų muzikalumo puoselėjimas. 6 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio, 
pradinio ugdymo, muzikos mokytojai, 
būrelių vadovai 

25-30 

116 Tautiškumo kompetencijos ugdymas: baltiški 
simboliai lietuvių liaudies mene ir jų 
panaudojimas. 

6 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio, 
pradinio ugdymo, muzikos mokytojai, 
būrelių vadovai 

25-30 

117 Kūryba kaip žaidimas. Meno terapijos metodai 
neformalaus ugdymo užsiėmimuose. 

6 val. 
 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25 
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118 Ugdytinio savivertės ir tolerancijos kitokiam 
asmeniui įgūdžių lavinimas.  

12 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25 

119 Teatras vaiko džiaugsmui ir erdvė kūrybai. 6 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25 
120 Popierinė pasaka vaikų lėlių teatre. 6 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 
121 Pasakos vaidmuo ikimokykliniame vaiko amžiuje. 12 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai  
122 Socialinių įgūdžių formavimas žaidimu.  Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 
123 Modernioji kūno kultūra vaikų darželyje. 12 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 
124 Ikimokyklinio amžiaus vaikų saviraiškos 

kūrybiškas ugdymas. 
6 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai  

125 Kūrybini ų idėjų įgyvendinimas aplinkoje, 
skatinančioje vaiko iniciatyvą ir saviraišką. 

6 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 

126 Skirtingų gebėjimų vaikų kūrybiškumo lavinimas. 12 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 
127 Laiko suvokimo ir jo planavimo gebėjimų 

lavinimas nuo vaikystės. 
6 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai  

128 Vaikų konflikt ų sprendimo įgūdžių lavinimas. 12 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 
129 Mokykimės integruotai.  Pradinio ugdymo mokytojai 25-30 
130 Inovacinės muzikinės kultūros ugdymas 

pradinėse klasėse. 
 Pradinio ugdymo mokytojai 25-30 

131 Skaitymo ir rašymo mokymo technologijos. 8 val. Pradinio ugdymo mokytojai 25-30 
132 Skaitymo ugdymo galimybės bei lietuvių kalbos 

pamokų planavimas (ilgalaikis, savaitės, 
pamokos).   

6 val. Pradinio ugdymo mokytojai 25-30 

133 Specialiųjų poreikių vaikai pradinėse klasėse ir jų 
ugdymo(si) problemų sprendimų galimybės. 

6 val. Pradinio ugdymo mokytojai 25-30 

134 Fizinio aktyvumo galimybės pradinėse klasėse. 8 val. Pradinio ugdymo mokytojai 25-30 
135 Mokinių  lietuvių kalbos ir matematikos 

pasiekimų vertinimas 4-oje klasėje. 
12 val. Pradinio ugdymo mokytojai 25-30 

136 Pradinukų muzikinis ugdymas, kūrybiškai 
panaudojant koplektą „MANO MUZIKA“ 1-4 kl. 

6 val. Pradinio ugdymo mokytojai 25-30 

137 Diferencijuotų užduočių kūrimas pagal mokymosi 
stilius. 

6 val. Pradinio ugdymo mokytojai 25-30 

138 Nuo idėjos iki šventės realizavimo ugdymo 
įstaigoje. 

6 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai 

25-30 

139 Vaikų kūryba dailės pamokose (temos –  
„Šv.Velykos“ ir „Motinos dienai art ėjant“). 

8 val. Pradinio ugdymo mokytojai 25-30 

140 Kūrybini ų projektų integracija pradinėje 
mokykloje. 

6 val. Pradinio ugdymo mokytojai 25-30 

141 Kūrybingumo pažinimas ir vertinimas. 
Institucinio lygio programa 

18 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio, 
pradinio ugdymo mokytojai 

25-30 

142 Individo mokymosi stilius. 6 val. Pradinio ugdymo mokytojai 25-30 
143 Kai pramoga tampa pamoka. 

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

6 val. 
 

Pradinio ugdymo mokytojai, mokyklų 
bendruomenės komandos 

25 

144 Sveikos gyvensenos pagrindų formavimas 
ikimokyklin ėje įstaigoje. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt    

8 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

145 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 ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

146 Mitybos ypatumai ikimokykliniame amžiuje. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

8 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

147 Ugdymo turinio modeliavimas priešmokyklinėje 
grupėje.  
Institucinio lygio programa 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

40 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

148 Sisteminis požiūris įgyvendinant vaikų 
sveikatinimo programą ikimokyklin ėje įstaigoje. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

8 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 
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149 Priešmokyklinėje grupėje 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 25-30 

150 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaik ų 
pasiekimų ir pažangos vertinimas. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

12 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai, specialistai 

25-30 

151 Joga ikimokykliniame amžiuje. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

6 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai, specialistai 

25-30 

152 Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas – lygiavertė 
partnerystė. Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, 
tel. 20 01 27, el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

6 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai, specialistai 

25-30 

153 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
pedagogo profesinių kompetencijų stiprinimas. 

6 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai, specialistai 

25-30 

154 Metodų portfelio taikymas pradiniame ugdyme 
naudojant IQES online platformą. 
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61, 
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt  

6 val. Pradinio ugdymo mokytojai, mokyklų 
bendruomenės komandos 

25-30 

155 Skanus ir sveikas maistas vaikams: maisto 
gaminimas taikant naujausias žaliavas ir 
technologijas. 
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 40 43, 
el.p.: projektai@kpkc.lt 

6 val. Ikimokyklinių, priešmokyklinio ugdymo 
įstaigų sveikatos priežiūros specialistai 

30-40 

156 Maitinimo organizavimo praktiniai aspektai. 
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 40 43, 
el.p.: projektai@kpkc.lt  

6 val. Ikimokyklinių, priešmokyklinio ugdymo 
įstaigų sveikatos priežiūros specialistai 

25-30 

157 Užkrečiamųjų ligų valdymas ikimokyklinio 
ugdymo įstaigoje. 
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 40 43, 
el.p.: projektai@kpkc.lt 

6 val. Ikimokyklinių, priešmokyklinio ugdymo 
įstaigų sveikatos priežiūros specialistai 

25-30 

158 Ikimokyklinio ugdymo kokybės gerinimas.  
(Programą vykdo Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, 
programa akredituota Utenos švietimo centre). 
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 40 43, 
el.p.: projektai@kpkc.lt 

48 val. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų direktorių 
pavaduotojai, mokytojai, švietimo 
pagalbos specialistai 

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 

159 Mokytojo kūrybiškumas ugdant mokinio 
lyderystę. 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,  
el.p.: informacinis@kpkc.lt 

6 val. 
 
 

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų 
bendruomenių komandos 

25-30 

160 Novatoriško mokymo dirbtuvės, taikant 
informacines komunikacines technologijas. 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,  
el.p.: informacinis@kpkc.lt 

6 val. 
 
 

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų 
bendruomenių komandos 

25 

161 Interaktyvios lentos „SMART Board“ 
panaudojimo galimybės ugdymo 
individualizavimui ir diferencijavimui. 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,  
el.p.: informacinis@kpkc.lt 

8 val. 
 
 

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

25-30 

162 Vertinimo galimybės naudojant nuotolinio 
mokymo įrankius. 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,  
el.p.: informacinis@kpkc.lt 

8 val. 
 
 

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų 
bendruomenių komandos 

25-30 

163 Interaktyvios mokymo(si) aplinkos poveikis 
šiuolaikinės pamokos vadybai. 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt 

8 val. 
 

Įvairių dalykų mokytojai 20-25 
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164 Būk modernus, pristatymams naudok Prezi.com! 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt 

8 val. Įvairių dalykų mokytojai 12-15 

165 Dalykinės svetainės ugdymo procese (Impress 
Page).   
Institucinio lygio programa  
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,  
el.p.: informacinis@kpkc.lt 

18 val. 
 
 
 

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

13 

166 Interneto svetainės atnaujinimas (su TVS Joomla, 
Wordpress, Drupal). 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,  
el.p.: informacinis@kpkc.lt 

12 val. 
 
 
 

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

13 

167 E-resursų naudojimo inovatyviame ugdyme 
galimybės. 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,  
el.p.: informacinis@kpkc.lt 

6 val. 
 
 
 

Įvairių dalykų, pradinio ugdymo 
mokytojai, mokyklų bendruomenių 
komandos 

12-24 

168 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 

14 

169 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 

170 Virtualios mokymosi aplinkos Moodle galimybės. 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,  
el.p.: informacinis@kpkc.lt 

8 val. Įvairių dalykų, pradinio ugdymo 
mokytojai, vadovai, pavaduotojai, 
mokyklų bendruomenių komandos   

20-30 

171 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. 
turintys pradinius darbo kompiuteriu 
įgūdžius  

12-24 

172 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, mokyklų bendruomenių 
komandos   

20-30 

173 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 

174 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, mokyklų bendruomenių 
komandos      

15-25 

175 Bendravimo etiketas.  
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 40 43, 
el.p.: projektai@kpkc.lt 

6 val. Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, 
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai 

30 

176 Oficialus svečių pri ėmimas. 
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 40 43, 
el.p.: projektai@kpkc.lt 

6 val. Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, 
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai 

30 

177 Viešasis kalbėjimas: oratorystės menas.  
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 40 43, 
el.p.: projektai@kpkc.lt 

6 val. Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, 
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai 

30 

178 Skaitmeninių įrankių „QR kodas“, „Thinglink“, 
„Kahoot“ taikymo galimyb ės besimokančiųjų 
ugdymo(si) procese. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

6 val. Įvairių dalykų, pradinio ugdymo 
mokytojai, mokyklų bendruomenių 
komandos      

12-24 

179 Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas: teoriniai 
ir praktiniai aspektai. 

6 val.  Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, 
skyrių vedėjai, pradinio, pagrindinio ir 

20-30 
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Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

vidurinio ugdymo įvairių dalykų 
mokytojai. 

180 Ugdymo diferencijavimas ir individalizavimas – 
skirting ų mokinių poreikių tenkinimo galimybė. 
 Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

6 val. Mokyklų bendruomenės, vadovai, jų 
pavaduotojai, ugdymą organizuojančių 
skyrių vedėjai, pradinio, pagrindinio, 
vidurinio ugdymo įvairių dalykų 
mokytojai 

25-40 

181 Mokymąsi kuriančios strategijos. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

6 val. Mokyklų bendruomenės, vadovai, jų 
pavaduotojai, ugdymą organizuojančių 
skyrių vedėjai,  pradinio, pagrindinio, 
vidurinio ugdymo įvairių dalykų 
mokytojai 

25-40 

182 Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas – kaip 
išmokyti mąstymo įgūdžių. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

6 val. Mokyklų bendruomenės, vadovai, jų 
pavaduotojai, ugdymą organizuojančių 
skyrių vedėjai,  pradinio, pagrindinio, 
vidurinio ugdymo įvairių dalykų 
mokytojai 

25-40 

183 Intelektualaus elgesio ugdymo galimybės ir 
individualizacija pamokoje. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

6 val. Mokyklų bendruomenės, vadovai, jų 
pavaduotojai, ugdymą organizuojančių 
skyrių vedėjai,  pradinio, pagrindinio, 
vidurinio ugdymo įvairių dalykų 
mokytojai 

25-40 

184 Kaip ugdyti probleminio elgesio mokinius? 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

6 val. Mokyklų bendruomenės, vadovai, jų 
pavaduotojai, ugdymą organizuojančių 
skyrių vedėjai, ikimokyklinio, pradinio, 
pagrindinio, vidurinio ugdymo įvairių 
dalykų mokytojai, specialistai, 
neformaliojo švietimo mokytojai 

30-40 

185 Asmenybės brandos, socialinės raidos ir mokinių 
pasiekimų individualios pažangos vertinimas. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

6 val. Mokyklų bendruomenės, mokyklų 
vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, 
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai 

25-40 

186 Mokyklos veiklos ir pamokos kokybės 
tobulinimas su IQES online, panaudojant 
grįžtamojo ryšio instrumentus. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val.  Mokyklų bendruomenės, mokyklų 
vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, 
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai 

25-40 

187 Pamokos ir mokėjimo mokytis kompetencijos 
tobulinimas su IQES online, panaudojant mokinių 
grįžtamojo ryšio instrumentus. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Mokyklų bendruomenės, mokyklų 
vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, 
skyrių vedėjai, įvairių dalykų mokytojai 

25-40 

188 Šiuolaikinės pamokos virsmas: struktūros 
modeliavimo, kompetencijų vertinimo ir metodų 
taikymo patirtis. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. 5-12 klasių įvairių dalykų mokytojai, 
mokyklų bendruomenės 

25-40 

189 Mokinių kūrybingumo kompetencijos ugdymas 
jaunimo klasėse. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

6 val. Įvairių dalykų mokytojai, dirbantys 
jaunimo klasėse 

20-40 

190 Mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymas, 
vertinimas, įsivertinimas bei pažangos matavimas. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

6 val.  Pagrindinio ir vidurinio ugdymo įvairių 
dalyko mokytojai, mokyklų 
bendruomenės. 

25-40 

191 Klasės auklėtojo veiklos planavimas ir 
organizavimas mokinių bendrųjų kompetencijų 
ugdymo, vertinimo, įsivertinimo, pasiekimų 
pažangos matavimo aspektais. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

6 val.  Klasių auklėtojai, mokyklų 
bendruomenės. 

25-40 

192 Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas 
pamokose. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

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

25-40 
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193 Mokinių pasiekimų ir pažangos (įsi)vertinimas, 
siekiant geresnių mokymosi rezultatų. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų 
bendruomenės. 

25-40 

194 Mokinių kompetencijų ugdymas pamokose 
(pagrindinis ir vidurinis ugdymas). 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

15 val.  Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, 
skyrių vedėjai, 5-12 klasių įvairių dalykų 
mokytojai, mokyklų bendruomenės. 

25-40 

195 Pažangos, išmokimo stebėjimo ir pasiekimų 
vertinimas pamokoje. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Mokyklų bendruomenės, įvairių dalykų 
mokytojai. 

25-40 

196 Pamokos, orientuotos į mokinių esminių 
kompetencijų ugdymą(si), planavimas ir 
organizavimas. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt  

8 val. Mokyklų bendruomenės, įvairių dalykų 
mokytojai. 

25-40 

197 Testų kūrimas kompiuterine programa Oisie.com. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

6 val. Įvairių dalykų mokytojai 12-24 

198 Mokytojo praktiko patarimai: šiuolaikin ės 
pamokos modeliavimas, išmokimo stebėjimo bei 
pasiekimų vertinimo tobulinimas, siekiant 
mokinių geresnių mokymo(si) rezultatų. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58, 
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val.  Mokyklų bendruomenės, įvairių dalykų 
mokytojai. 

25-40 

199 Bendradarbiavimu grįstas mokymas(is) 
pamokoje. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val.  Mokyklų bendruomenės, įvairių dalykų 
mokytojai. 

25-40 

200 Pamokos kokybė: teorija ir praktika. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val.  Mokyklų bendruomenės, įvairių dalykų 
mokytojai. 

25-40 

201 Pamokos kokybės tobulinimas ir mokymosi 
motyvacijos žadinimas. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

6 val.  Mokyklų bendruomenės, įvairių dalykų 
mokytojai. 

25-40 

202 Išmokimo stebėjimas - mokymosi pažangą 
skatinantis veiksnys. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val.  Mokyklų bendruomenės 25-40 

203 Kūrybiškumo kompetencijos ugdymas ir 
vertinimas pamokoje. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

10 val.  Pradinių ir 5-6 klasių įvairių dalykų 
mokytojai 

20-35 

204 Interaktyvus visos klasės mokymas. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val.  Mokyklų bendruomenės, įvairių dalykų 
mokytojai. 

20-30 

205 Efektyvus pamokos planavimas ir organizavimas: 
klasės valdymas, aktyvūs metodai, įsivertinimas ir 
refleksija. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val.  Mokyklų bendruomenės, įvairių dalykų 
mokytojai. 

20-30 

206 
 
 

Ugdomųjų projektų vieta šiuolaikinėje pamokoje: 
planavimas, organizavimas ir vertinimas BP 
kontekste. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val.  Mokyklų bendruomenės, 5-12 klasių 
įvairių dalykų mokytojai. 

20-45 

207 Projektin ės veiklos organizavimas. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

6 val. Mokyklų bendruomenės, įvairių dalykų 
mokytojai. 

25-40 

208 Refleksyvusis mokymas(is) – mokytojo ir mokinių 
savęs pažinimo ir tobulinimo įrankis. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Mokyklų bendruomenės, įvairių dalykų 
mokytojai. 

25-40 
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209 Logotipo (ženklo) ir padėkos rašto projektavimas 
kompiuterine Corel Draw programa. 
Institucinio lygio programa. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

20 val. Įvairių dalykų mokytojai, neformaliojo 
ugdymo mokytojai  

10-20 

210 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, neformaliojo 
ugdymo mokytojai 

10-20 

211 Pagrindinių kompiuterin ės 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, neformaliojo 
ugdymo mokytojai 

10-20 

212 Pagalba mokiniui pamokoje. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Mokyklų bendruomenės, įvairių dalykų 
mokytojai. 

25-40 

213 Šiuolaikinės pamokos virsmas: pamokos 
modeliavimo, mokinių kompetencijų, pasiekimų ir 
pažangos vertinimo patirtis. 
Institucinio lygio programa 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

18 val. Mokyklų bendruomenės, įvairių dalykų 
mokytojai. 

25-40 

214 Šiuolaikiška pamoka ir jos vadyba mokytojo 
praktiko požiūriu. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val.  Mokyklų bendruomenės, įvairių dalykų 
mokytojai. 

25-40 

215 Kūrybiškumo ir verslumo ugdymas ateities 
visuomenei. 
Institucinio lygio programa 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

60 val. Pradinio ugdymo mokytojai, meninių 
disciplinų ir kitų bendrojo ugdymo 
dalykų mokytojai, dirbantys su 
jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikais 

30-50 

216 Lyderystė ugdymo įstaigoje: naujai apibrėžtas 
mokytojo/vadovo lyderio vaidmuo.  
Koordinatorė – Audronė Antanavičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: audrone.antanaviciene@kpkc.lt 

8 val. Įvairių ugdymo įstaigų mokytojai 20-30 

217 Ugdymo įstaigos mikroklimatą iliustruojantys 
kriterijai.  
Koordinatorė – Audronė Antanavičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: audrone.antanaviciene@kpkc.lt 

12 val. Įvairių ugdymo įstaigų mokytojai 20-30 

218 Konfliktų sprendimas komunikacijoje su 
mokiniais ir t ėvais: strategijos, principai, įrankiai.  
Koordinatorė – Audronė Antanavičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: audrone.antanaviciene@kpkc.lt 

6 val. Įvairių ugdymo įstaigų mokytojai 20-30 

219 Pozityvi komunikacija su tėvais.  
Koordinatorė – Audronė Antanavičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: audrone.antanaviciene@kpkc.lt 

6 val. Įvairių ugdymo įstaigų mokytojai 20-30 

220 Streso prevencija ir valdymo technikos mokytojo 
darbe.  
Koordinatorė – Audronė Antanavičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: audrone.antanaviciene@kpkc.lt 

8 val. Įvairių ugdymo įstaigų mokytojai 20-30 

221 Kūrybingumo pažinimas ir vertinimas. 
Institucinio lygio programa 
Koordinatorė – Audronė Antanavičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: audrone.antanaviciene@kpkc.lt 

18 val. Įvairių ugdymo įstaigų mokytojai 20-30 

222 Mokymasis bendradarbiaujančiose grupėse. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt  

6 val. Mokyklų bendruomenių komandos, 
pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
klasių vadovai 

25-35 

223 Mokyklos ir tėvų bendravimas ir 
bendradarbiavimas.  
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt  

6 val. Mokyklų bendruomenių komandos, 
pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai 

25-35 

224 Ugdymo įstaigos įvaizdžio formavimas.  6 val. Ugdymo įstaigų komandos, 25-35 
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Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt  

ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo mokytojai 

225 Vertinimas ugdant.  
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,  
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

6 val. Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai 25-30 

226 Kaip atrasti pusiausvyrą tarp pedagoginės veiklos 
ir asmeninio gyvenimo.  
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt  

6 val. Mokyklų bendruomenių komandos, 
pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
klasių vadovai 

25-35 

227 Gabių mokinių atpažinimo būdai ir darbo su jais 
metodai.  
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt  

6 val. Mokyklų bendruomenių komandos, 
klasių vadovai 

25-35 

228 Klasės vadovo paskirtis: nuo draugiškos klasės iki 
darnios mokyklos.  
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27,  
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt  

6 val. Ugdymo įstaigų komandos, 
ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo mokytojai 

25-35 

229 Saugios mokyklos kūrimas. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

6 val. Ugdymo įstaigų komandos, 
ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo mokytojai 

25-35 

230 Kaip tobulinti mokykl ą šiuolaikiškai.  
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt    

6 val. Mokyklų bendruomenių komandos, 
pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai 

25-35 

231 Kaip efektyviai lavinti kūrybin į mąstymą 
pamokos metu.  
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt    

6 val. Ugdymo įstaigų komandos, 
ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo mokytojai 

25-30 

232 „LEGAMASTER PROFESSIONAL“ lentos 
„eBeam Scrapbook“ programinės įrangos 
naudojimas įstaigoje.  
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt    

12 val. Ugdymo įstaigų komandos, 
ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo mokytojai 

12-24 

233 Dokumentų tvarkymo efektyvinimas naudojant 
IKT.   
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė,  
tel. 20 01 27, el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt    

12 val. Ugdymo įstaigų komandos, 
ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo mokytojai 

12-24 

234 Sveikos gyvensenos ugdymas.  
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt    

8 val. Ugdymo įstaigų komandos, 
ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo mokytojai, specialistai 

25-35 

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

8 val. Mokyklų bendruomenių komandos, 
klasių vadovai 

25-35 

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

12 val. Mokyklų bendruomenių komandos, 
pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai 

25-35 

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

6 val. Ugdymo įstaigų komandos, 
ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo mokytojai 

12-24 

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

6 val. Ugdymo įstaigų komandos, 
ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo mokytojai, specialistai 

25-35 

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

6 val. Ugdymo įstaigų komandos, 
ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo mokytojai, specialistai 

25-35 

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

6 val. Klasių vadovai 20-30 

241 Grupės dinamika ir socialiniai įgūdžiai klasėje. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

12 val. Klasių vadovai 20-30 

242 Pedagogo prestižo stiprinimas, tobulinant savęs 
pažinimą. 

6 val. Ugdymo įstaigų komandos, 
ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 

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

ugdymo mokytojai, specialistai 

243 Kaip pasiekti pripažinimo savo darbe. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

6 val. Ugdymo įstaigų komandos, 
ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo mokytojai, specialistai 

25-30 

244 Ugdymo kokybės gerinimas kuriant edukacinę 
aplinką. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

12 val. Įvairių dalykų  mokytojai, mokyklų 
bendruomenių komandos 

25-30 

245 Koučingas – kuo jis gali būti naudingas vadovui ir 
ugdymo proceso tobulinimui. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

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

25-30 

246 Coachingo metodų taikymas mokymo procese. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

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

25-30 

247 Mokyklos veiklos kokybės užtikrinimas 
įgyvendinant vidurinio ugdymo programą 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

6 val. Vidurinio ugdymo įstaigų komandos 25-30 

248 Veiksmo metodų taikymas darbe su klientais. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

6 val. Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio , 
neformaliojo ugdymo įstaigų vadovai, 
mokytojai 

25-30 

249 Sveikas požiūris į sveikatą.  
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, 
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

12 val. Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio , 
neformaliojo ugdymo įstaigų vadovai, 
mokytojai 

25-30 

250 Asmenybinė kriz ė – dažniausia nesėkmių 
priežastis. 
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58, 
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt 

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

25-30 

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

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

25-30 

252 Produktyvusis mokymasis – naujausias kelias į 
sėkmę.  
Koordinatorė – Zita Verbickienė, 
tel. 32 41 58, el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt   

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

25-30 

253 Naratyvinių technikų naudojimas šiuolaikinėje 
pamokoje ir popamokinėje veikloje. 
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt  

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

25-30 

254 Sėkmės technologijos mokykloje. 
Institucinio lygio programa 
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt 

18 val. Įvairių dalykų mokytojai 25-30 

255 Moderni švietimo įstaiga: nuo organizacijos 
kult ūros puoselėjimo iki įvaizdžio kūrimo. 
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt 

6 val. Įvairių dalykų mokytojai, vadovai, 
pavaduotojai 

25-30 

256 Asmenybės savęs pažinimas – sėkmingos veiklos 
pamatas. Asmenybės savižinos būdai: kart ų 
teorija ir psichogeometrija. 
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt 

6 val. Įvairių dalykų mokytojai, vadovai, 
pavaduotojai 

25-30 

257 Mokomės įdomiai ir lengvai. 
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt 

6 val. Įvairių dalykų mokytojai, vadovai, 
pavaduotojai 

25-30 

258 Mokydami mokomės (Mokymo nuostatos ir 
būdai. Išmokimo stebėjimas). 
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt 

6 val. Įvairių dalykų mokytojai, vadovai, 
pavaduotojai 

25-30 

259 Kaip motyvuoti būti motyvuotais. 
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt 

6 val. Įvairių dalykų mokytojai, vadovai, 
pavaduotojai 

25-30 

260 Konfliktų sprendimas – bendravimo problemų 6 val. Įvairių dalykų mokytojai, vadovai, 25-30 
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mažinimo pagrindas. 
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt 

pavaduotojai 

261 Jaunimo meilės suvokimo ir lytiškumo ugdymo 
galimybės šiuolaikinėje mokykloje. 
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt 

6 val. Vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai, vadovai, klasių vadovai 

25-30 

262 Šiuolaikinė pamoka, jos priežiūra ir vertinimas. 
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt 

6 val. Įvairių dalykų mokytojai, vadovai, 
pavaduotojai 

25-30 

263 Nuodugnus gabių vaikų mokymas.  
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt 

6 val. Įvairių dalykų mokytojai, vadovai, 
pavaduotojai 

25-30 

264 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 

265 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 

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

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

25-30 

267 Etninės kultūros ugdymas pamokose ir 
neformaliojo ugdymo veiklose, įgyvendinant 
etninės kultūros pagrindinio ir vidurinio ugdymo 
bendrąsias programas.  
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,  
el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt 

6 val. Lietuvių kalbos, etikos, technologijų 
mokytojai 

25-30 

268 Interaktyvių mokymo priemonių panaudojimas 
dalykų pamokose.  
Koordinatorė – Birutė Pukelienė, tel. 32 39 41, 
el.p.: rfz.kaunas@takas.lt  

6 val. Įvairių dalykų mokytojai 30 

269 Mokymas(is) bendradarbiaujant.  
Koordinatorė – Birutė Pukelienė, tel. 32 39 41, 
el.p.: rfz.kaunas@takas.lt  

6 val. Įvairių dalykų mokytojai 30-40 

270 Kūrybiškumo kompetencijos gilinimas 
netradicinio ugdymo pamokose.  
Koordinatorė – Birutė Pukelienė, tel. 32 39 41, 
el.p.: rfz.kaunas@takas.lt  

6 val. Įvairių dalykų mokytojai 30-40 

271 Ugdymo programų turinio projektavimas, 
išlaikant dermę tarp Valdorfo pedagogikos 
ypatumų ir reikalavim ų, apibrėžtų Bendrosiose 
programose. 
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61, 
el. p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

12 val. Įvairių dalykų, pradinio, ikimokyklinio 
ugdymo mokytojai, vadovai, jų 
pavaduotojai 

25-30 

272 Naujai apibrėžto mokytojo lyderio vaidmuo. 
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61, 
el. p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

6 val. Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų 
bendruomenių komandos 

 

273 Mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematinių 
įgūdžių pateikimas moksleiviams ir sudominimas 
savarankiškam tolesniam mokymuisi. 
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61, 
el. p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

8  val. Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų 
bendruomenių komandos 

25-35 

274 Kas yra inžinerija, elektra, elektronika, 
atsinaujinantys šaltiniai. Intelektinės nuosavybės 
valdymas. 
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61, 
el. p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

6  val. Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų 
bendruomenių komandos 

25-35 

275 Mokymosi aplinkų kūrimo galimybės. 
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61, 
el. p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

6  val. Įvairių dalykų mokytojai, vadovai, 
pavaduotojai 

25-30 

276 Šiuolaikinio mokytojo vaidmuo, skirtas ateičiai 6  val. Įvairių dalykų mokytojai, vadovai, 25-30 
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(sveikatos, ekologinės savimonės ir 
bendradarbiavimo ugdymas). 
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61, 
el. p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

pavaduotojai, bendruomenių komandos 

277 Šiuolaikinis mokymas(is) mokyklos 
bendruomenės kuriamose mokymo(si) ir 
edukacinėse aplinkose. 
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61, 
el. p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

6  val. Įvairių dalykų mokytojai, vadovai, 
pavaduotojai, bendruomenių komandos 

25-30 

278 Kauno Panemunės pradinės mokyklos tėvai – 
iniciatyvūs ir atsakingi modernios mokyklos 
kūrėjai. 
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61, 
el. p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

6  val. Įvairių dalykų mokytojai, vadovai, 
pavaduotojai, bendruomenių komandos 

25-30 

279 Ugdymo organizavimo ypatumai: integruotos 
veiklos, metodai ir vertinimas pamokose Kauno 
humanitarin ėje mokykloje; Gabių vaikų 
identifikavimas ir ugdymas Kauno ,,Varpelio‘‘ 
pradinėje mokykloje. 
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61, 
el. p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

6  val. Įvairių dalykų mokytojai, vadovai, 
pavaduotojai, bendruomenių komandos 

25-30 

280 Savitų ugdymo sistemų įtaka bendruomenės 
formavimui ir visuminiam vaiko ugdymui(si). 
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61, 
el. p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

6  val. Įvairių dalykų mokytojai, vadovai, 
pavaduotojai, bendruomenių komandos 

25-30 

281 Mokyklų patirtys siekiant mokinių mokymosi 
pažangos. Institucinio lygio programa 
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 40 43, 
el.p.: projektai@kpkc.lt  

24 val. Įvairių dalykų mokytojai, vadovai, 
pavaduotojai 

25-30 

282 Mokyklų patirtys siekiant mokinių mokymosi 
pažangos.  
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 40 43, 
el.p.: projektai@kpkc.lt 

16 val. Įvairių dalykų mokytojai, vadovai, 
pavaduotojai  

25-30 

283 Mokyklų patirtys siekiant mokinių mokymosi 
pažangos.  
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61, 
el. p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

8 val. Įvairių dalykų mokytojai, vadovai, 
pavaduotojai  

25-30 

284 Epilepsijos liga; samprata, priepuolių rūšys, 
pirmoji pagalba, susižeidimų pavojus. 
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 42 11, 
el.p.: laura.vaitkeviciene@kpkc.lt 

6 val. Įvairių dalykų mokytojai 20-30 

 
Integruotos programos 

 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

285 Integruotas istorijos ir geografijos mokymas: 
orientacinių varžybų modelis. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė,  tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt  

6 val.  Geografijos, istorijos mokytojai 20-30 

286 Pasirengimas diegti šiuolaikinių informacinių 
technologijų  geografines informacines sistemas 
(GIS) geografijos ir / ar istorijos pamokose 
pagrindinėje ir vidurin ėje mokykloje. 
Institucinio lygio programa. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė,  tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

18 val.  Geografijos, istorijos mokytojai 25-35 

287 TGM – tyrinėjimais gr įstas mokymas(is). 
Institucinio lygio programa. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė,  tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

18 val. Biologijos, chemijos, fizikos, 
matematikos ir kitų dalykų mokytojai 

12-20 

288 Lietuvos pilietinė visuomenė ir elektorin ė 
geografija. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė,  tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

6 val. Geografijos, istorijos ir pilietiuškumo 
pagrindų mokytojai. 

20-30 
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289 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, mokyklų 
bendruomenių komandos 

 25-30 

290 Žmogaus saugos ugdymo integravimo į 
mokomuosius dalykus galimybės 9-12 klasėse. 
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,  
el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt 

6 val. Įvairių dalykų mokytojai 25-30 

291 
  

Integruotų užduočių taikymas įvairių dalykų 
pamokose.  
Koordinatorė – Birutė Pukelienė, tel. 32 39 41, 
el.p.: rfz.kaunas@takas.lt  

6 val. Užsienio kalbų, geografijos, chemijos 
mokytojai 

25-35 

 
Kompiuterinio raštingumo programos  

 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

292 Skaičiuoklės „MS Excel“ panaudojimas  
mokytojo veikloje (pradedantiesiems). 

12 Įvairių dalykų mokytojai 12-15 

293 Skaičiuoklės „MS Excel“ panaudojimas  
mokytojo veiklos tobulinimui (pažengusiems). 

12 Įvairių dalykų mokytojai 12-15 

294 Neišnaudotos MS PowerPoint galimybės rengiant 
mokymo(-si) programas. 

6 Įvairių dalykų mokytojai 12-15 

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 

295 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 
 

296 
 

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 
 

297 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 

298 Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų 
ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos 
kult ūros mokymo programa.  
Institucinio lygio programa 
Koordinatorė – Leta  Dubinskienė, tel. 32 42 11,  
el.p.: laura.vaitkeviciene@kpkc.lt                   

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

25-30 

299 Specialiosios pedagogikos ir specialiosios 
psichologijos kursų programa.   
Nacionalinio lygio programa 
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 42 11,  
el.p.: laura.vaitkeviciene@kpkc.lt                   

60 val. Įvairių dalykų mokytojai 25-30 
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Pedagoginių - psichologinių žinių kursas 
 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

300 Pedagoginių - psichologinių žinių kursas. 
Institucinio lygio programa 

120 val. Profesijos ar neformaliojo švietimo 
(išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį 
ugdymą) mokytojai, neturintys pedagogo 
kvalifikacijos 

15-25 

Koordinator ė – Leta Dubinskienė, tel. 32 42 11, el. p.: laura.vaitkeviciene@kpkc.lt             
 

Kompleksinis socialinės pedagogikos teorijos ir metodikos žinių kursas 
 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

301 Kompleksinis socialinės pedagogikos teorijos ir 
metodikos žinių kursas.  
Institucinio lygio programa 

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

10-15 
 

Koordinator ė – Leta Dubinskienė, tel. 32 42 11, el. p.: laura.vaitkeviciene@kpkc.lt                   
 

Kursai dėl ankstyvojo užsienio kalbos mokymo įgyvendinimo  
 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

302 Kvalifikacijos tobulinimo programa užsienio 
kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti pagal 
pradinio ugdymo programą“.  
Nacionalinio lygio programa 

40 val. Anglų kalbos mokytojai, ketinantys 
dirbti pradinėse klasėse  

20-25 

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

Tiksliniai kursai meninio ugdymo mokytojams  
 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

303 Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio 
ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) 
mokytojams, ketinantiems mokyti pagal 
ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo 
programas. 
Nacionalinio lygio programa. 

40 val. Meninio ugdymo mokytojai, ketinantys 
dirbti pagal ikimokyklinio ir (ar) 
priešmokyklinio ugdymo programas 
 

35-40 

304 Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio 
ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) 
mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio 
ugdymo programas.  
Nacionalinio lygio programa. 

40 val. Meninio ugdymo mokytojai, ketinantys 
dirbti pagal pradinio ugdymo programas 

35-40 

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

Dorinio ugdymo (tikybos ir etikos) programos 
 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

305 Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo 
įgyvendinimo būdai. Esu mylimas, nes esu 
vertingas.  

6 val. Dorinio ugdymo mokytojai,  klasių 
auklėtojai, jaunimo vadovai 

25 -30 

306 Mokinių kritinio ir k ūrybinio mąstymo ugdymas 
taikant inovatyvią skaitmeninę priemonę 
„Dorinis ugdymas" 

6 val. Dorinio ugdymo (etikos ir tikybos) 
mokytojai 

20-25 

307 Šiuolaikinė dorinio ugdymo (tikybos) pamoka. 
Mokomės mokyti(s). 

6 val. Dorinio ugdymo (tikybos ) mokytojai 25-30 

308 Aktyvūs mokymo metodai tikybos pamokose. 
Bendravimas ir bendradarbiavimas. 

6 val. Dorinio ugdymo (tikybos ) mokytojai 25-30 

309 Naujųjų medijų taikymas dorinio ugdymo 
pamokose 

6 val. Dorinio ugdymo (tikybos ) mokytojai 25-30 

Koordinator ė - Zita Verbickienė, tel. 32 41 58, el. p.: zita.verbickiene@kpkc.lt 
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Programos lietuvių (valstybinės) kalbos mokytojams 
 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

310 Mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymas 
lietuvių kalbos pamokose taikant aktyvius 
ugdymo metodus, vertinimo ir įsivertinimo 
kriterijus. 

6 val. Lietuvių k. ir kitų dalykų mkytojai 25-30 

311 Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino 
vertintoj ų mokymai. 
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,  
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

8 val. Lietuvių kalbos ir literatūros brandos 
egzamino vertintojai 

15-25 

312 Diferencijavimo ir individualizavimo galimybės 
taikant bendradarbiavimo metodus. 

6 val. Lietuvių k. ir kitų dalykų mokytojai 20-25 

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

Programos anglų kalbos mokytojams 
 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

313 Anglų kalbos tartis: teorija ir praktika. 8 val. Užsienio kalbos (anglų k.) mokytojai 20-25 
314 Akademinis rašymas anglų kalba. 6 val. Užsienio kalbos (anglų k.) mokytojai 20-25 
315 Kūrybiško ir interaktyvaus pristatymo k ūrimas su 

prezi.com. Praktinis pritaikymas ugdymo procese. 
6 val. Ankstyvojo užsienio kalbos (anglų k.) 

mokytojai 
12-24 

316 Kūrybiškas IKT panaudojimas anglų kalbos 
pamokose, dirbant su 2-6 klasių mokiniais. 

12 val. Užsienio kalbos mokytojai 12-24 

317 Modernių technologijų taikymas anglų kalbos 
pamokose 8-10 klasėse: Tiudorų laikų Anglija. 

12 val. Užsienio kalbos mokytojai 12-24 

318 Komunikaciniai žaidimai ankstyvojo užsienio 
(anglų) kalbos pamokose. 

6 val. Ankstyvojo užsienio (anglų) kalbos 
mokytojai 

25-30 

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

Programos vokiečių kalbos mokytojams 
 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

319 Praktinių gebėjimų ugdymas stebint ir aptariant 
pamoką. 

6 val. Vokiečių kalbos mokytojai 10-15 

320 Komandinis darbas ir Baltijos jūros tema 
vokiečių kalbos pamokose. 

6 val. Vokiečių kalbos mokytojai 15-20 

321 Jaunuoliai mokosi kitaip. Kaip skatinti mokinių 
savarankiškumą? 

6 val. Vokiečių kalbos mokytojai 10-15 

322 Daugiakalbystės idėjos mokykloje – misija 
(ne)įmanoma? 

6 val. Užsienio kalbos mokytojai 15-20 

323 Teatro metodų taikymas vokiečių kalbos 
pamokose. 

6 val. Vokiečių kalbos mokytojai 10-15 

324 Pamoka vokiečių kalba. 6 val. Vokiečių kalbos mokytojai 15-20 
325 Filmai vokiečių kalbos pamokose. 6 val. Vokiečių kalbos mokytojai 15-20 
326 Vokiškai kalbančios lėlės. 6 val. Vokiečių kalbos mokytojai 12-15 

Koordinator ė – Birutė Pulelienė, tel. 32 39 41, el. p.: rfz.kaunas@takas.lt 
 

Programos matematikos mokytojams 
 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

327 Bendrųjų ir dalykini ų kompetencijų vertinimas 
matematikos pamokose. 

6 val. Matematikos mokytojai 20-30 

328 Matematinio mąstymo ugdymas elementariąja 
aritmetika. 

6 val. Matematikos mokytojai 25-30 

329 Matematikos pamoka: ugdome ir vertiname 
aukštesniuosius mąstymo gebėjimus. 
Institucinio lygio programa. 

18 val. Matematikos mokytojai 20-30 
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330 Interaktyvios lentos panaudojimo galimybių 
šiuolaikinėje matematikos pamokoje pristatymas. 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 42 11,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt 

8 val. Matematikos mokytojai 20 

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 

331 Švietimo institucijos svetainė multisaitin ėje 
aplinkoje. 

12 val. IT ir kitų dalykų mokytojai 12-15 

332 Programavimas C++ kalba 11-12 klasėse. 8 val. IT mokytojai 12-24 
333 Svetainės su „Joomla!“ kūrimas LITNET 

serveryje. 
Institucinio lygio programa. 

50 val. IT mokytojai, interneto svetainių 
administratoriai, išlaikę testą 

50 

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

Programos gamtos mokslų mokytojams 
 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

334 Fizikos bandymai aplink mus – 2015. 6 val. Fizikos mokytojai 20-30 
335 Šiuolaikinė gamtos mokslų pamoka. 6 val. Biologijos, chemijos mokytojai 20-30 
336 Informacinių ir mokymosi technologijų taikymas, 

mokant gamtos mokslų.  
8 val.  Gamta ir žmogus, chemijos, fizikos, 

biologijos mokytojai 
12-24 

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 

337 Turizmo plėtra pasaulyje: iššūkiai, tendencijos, 
pavyzdžiai 

6 val. Geografijos mokytojai 25-30 

338 Skaitmeninių mokymo(si) priemonių naudojimo 
geografijos pamokose galimybės. 
Institucinio lygio programa. 

18 val. Geografijos mokytojai 20-30 

339 Mokinių pasiekimų ugdymas per geografijos 
pamokas. 

7 val. Geografijos mokytojai 25-35 

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 

340 Mokinių mokomoji bendrovė (MMB) – kaip viena 
iš mokinių saviraiškos priemonių. 

6 val. Ekonomikos mokytojai 15-30 

341 Ekonominio raštingumo ugdymas bendrojo 
ugdymo mokykloje ir kompiuterin ės programos 
VEMP panaudojimo galimybės. 

6 val. Ekonomikos mokytojai 12-24 

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 

342 Lietuvos pilietinės visuomenės raidos - tapsmo 
temų integravimas pamokoje. 

6 val. Istorijos, pilietinio ugdymo, 
psichologijos mokytojai 

25-30 

Koordinator ė – Leta Dubinskienė, tel. 32 42 11, el. p.: laura.vaitkeviciene@kpkc.lt    
 

Programos dailės mokytojams 
 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

343 Šenilo ir monotipijos technikų sintezė ir 6 val. Dailės ir technologijų mokytojai  25-30 
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netradicinės praktinės galimybės dailės – 
technologijų pamokose. 

 

344 Veltinio tradicijos ir kūrimo būdai: 
pritaikomumas meninei edukacijai. 

6 val. 
 

Dailės, technologijų, pradinio ugdymo 
mokytojai 

25-30 

345 Vizualinio raštingumo ugdymo projektas – 
kaligrafijos ir grafin ės raiškos jungimas kuriant 
autorinę meninę knygą. 

6 val. Dailės mokytojai 25-30 

346 Vertinimas dailės pamokoje. 
Institucinio lygio programa 

18 val. Dailės mokytojai 25-30 

347 Japonų tradicin ės meno rūšys: SUMI-E 
(TAPYBA TUŠU) ir SHOHO (kaligrafija). 
Institucinio lygio programa  

18 val. Dailės mokytojai 25-30 

348 Naujųjų medijų menas. 12 val. Dailės, technologijų mokytojai 25-30 
349 Pokadrinės animacijos pradmenys. 12 val. Dailės, technologijų, pradinio ugdymo 

mokytojai 
25-30 

350 Pamokos planavimas ir organizavimas. 6 val. Dailės, technologijų mokytojai 25-30 
351 Vizualinių menų taikymas ugdymo procese. 

Institucinio lygio programa 
40 val. Dailės, technologijų mokytojai 25-30 

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

Programos muzikos mokytojams 
 

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

Dalyvių 
skaičius 

352 Šiuolaikiniai dainavimo mokymo metodikos 
principai. 

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

25-30 

353 IKT panaudojimas muzikiniame ugdyme. 
Kompiuterin ė programa SIBIELIUS  
pradedantiesiems. 
Institucinio lygio programa  

18 val. Muzikos mokytojai 13 

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

18 val. Muzikos mokytojai 13 

355 Naujo fortepijoninio repertuaro pristatymas.  6 val. Fortepijono mokytojai 25-30 
356 Tembrinių, spalvinių ir stilistini ų priemonių 

tobulėjimas mokinių mokymosi akompanuoti 
procese. 

6 val. Fortepijono, styginių, pučiamųjų 
instrumentų, vokalo mokytojai 

25-30 

357 Muzika ir pasaulio suvokimas. 8 val. Styginių instrumentų mokytojai 25-30 
358 Kompiuterinių technologijų panaudojimas 

muzikinio ugdymo turinyje. 
6 val. Muzikos mokytojai 25-30 

359 Pasaulio kultūrų muzika. 6 val. Muzikos mokytojai 25-30 
360 Inovacinės muzikinės kultūros ugdymas 

mokykloje. 
8 val. Muzikos mokytojai 25-30 

361 Choro vadovo edukacinė veikla chore.   8 val. Chorų, vokalinių ansamblių vadovai, 
chormeisteriai, muzikos pedagogai, 
muzikos ir meno mokyklų  vadovai bei 
pavaduotojai ugdymui, muzikinį 
ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai 
bei pavaduotojai 

25-30 

362 Muzikos organizacija kaip besimokanti 
organizacija. 

8 val. Chorų, vokalinių ansamblių vadovai, 
chormeisteriai, muzikos pedagogai, 
muzikos ir meno mokyklų  vadovai bei 
pavaduotojai ugdymui, muzikinį 
ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai 
bei pavaduotojai 

25-30 

363 P. I.Tchaikovsky fortepijoninės muzikos 
ypatumai.                                               

6 val. Fortepijono mokytojai 25-30 

364 Kauno styginių mokyklos kūrėjai, j ų edukacinės 
patirties sklaida ir mokymo metodų taikymas 
šiuolaikinio ugdytinio poreikiams. 

8 val. Styginių instrumentų mokytojai 25-30 

365 Klasikinės sonatos/sonatinos/ interpretacijos 
ypatumai. 

8 val. Fortepijono mokytojai 25-30 

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

 
Progr. 

Nr. 
Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 

Dalyvių 
skaičius 

366 Etninės kultūros ir kraštotyros ugdomasis 
vaidmuo. 

6 val. Etninės kultūros mokytojai,  
neformaliojo švietimo būrelių vadovai 

25-30 

367 Baltų kultūros reliktai tautodail ėje, kalboje, 
muzikoje. 

6 val. Etninės kultūros, etikos, dailės, 
technologijų, istorijos, lietuvių kalbos, 
ikimokyklinio ir pradinio ugdymo 
mokytojai, folkloro ansamblių vadovai 

25-30 

368 Tarmės ir regioniniai skirtumai lietuvi ų 
tradicin ėje muzikoje. 

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

25-30 

369 Tautinis kostiumas vaikams ir jaunimui. 
Dėvėjimo  ir  detalių gamybos ypatumai. 

6 val. Etninės kultūros, ikimokyklinio bei 
pradinio ugdymo mokytojai, 
neformaliojo švietimo būrelių vadovai 

25-30 

370 Lietuvių folkloras muzikos pamokose. 6 val. Muzikos, etninės kultūros mokytojai, 
folkloro ansamblių vadovai 

25-30 

371 Smulkiųjų amatų mokymai. 6 val. Etninės kultūros, ikimokyklinio ir 
pradinio ugdymo mokytojai, folkloro 
ansamblių vadovai 

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 

372 Teatriniai žaidimai. 6 val. Teatro mokytojai, būrelių vadovai 25-30 
373 Improvizacija – kūrybin ė mankšta. 6 val. Teatro mokytojai, teatro 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 

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

25-30 

375 Šokio žanrų įvairovė ir j ų mokymo metodai. 6 val. Choreografijos mokytojai, ikimokyklinio 
ir pradinio ugdymo mokytojai 

25-30 

376 Euritmija choreografijos pamokoje.  
 

6 val. Choreografijos mokytojai, pradinio 
ugdymo mokytojai 

25-30 

377 Pramoginių šokių figūros, variacijos, dėstymo 
etapai ir metodai šokių pamokose. 

8 val. Choreografijos mokytojai, pradinio 
ugdymo mokytojai 

25-30 

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

Programos kūno kultūros mokytojams, treneriams 
 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

378 Kūno kultūros, sporto, sveikos gyvensenos žinių 
perteikimas kūno kultūros pamokose. 

6 val. Kūno kultūros mokytojai 25-30 

379 Judrieji žaidimai kūno kultūros pamokose su 
neįprastomis priemonėmis. 

6 val. Kūno kultūros mokytojai 25-30 

Koordinator ė – Leta Dubinskienė, tel. 32 42 11, el. p.: laura.vaitkeviciene@kpkc.lt  
                  

Programos technologijų mokytojams 
 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

380 Odos plastika: galimybės ir patirtys. 16 val. Technologijų, dailės mokytojai 25-30 
381 Šibori technikos panaudojimas aksesuaruose. 6 val. Technologijų, pradinio ugdymo 

mokytojai 
25-30 

382 Pamokos organizavimas: aktyvūs ugdymo 18 val. Technologijų mokytojai 25-30 
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metodai, vertinimas ugdymui ir įsivertinimas.  
Institucinio lygio programa  

383 Integruotų technologijų, dailės ir IT pamokų 
scenarijai. Mokomosios medžiagos rengimas 
kompiuterin ėmis programomis. 

6 val. Technologijų, dailės mokytojai 25-30 

384 Pintinių juostų gamybos technologija ir taikymas. 6 val. Technologijų, pradinio ugdymo 
mokytojai 

25-30 

385 Elektronika mokykloje. Arduino aplinkos 
panaudojimas elektronikos mokymui. 

6 val. Technologijų mokytojai 25-30 

386 Trimatė kompozicija iš acetatinio pluošto -
„Až ūras“. 

6 val. Technologijų mokytojai  

387 Technologijų mokymas kitaip: svečių 
aptarnavimas, svečių aptarnavimo etiketas. 

8 val. Technologijų mokytojai  

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 

388 Ekstremalios situacijos. Gelbėjimo darbai 
ekstremalių situacijų metu. 

6 val. Žmogaus saugos mokytojai 25-30 

389 Vaiko saugos sampratos ugdymas, taikant 
netradicinius metodus ir priemones. 

6 val. Žmogaus saugos mokytojai 25-30 

390 Psichologinis pasirengimas ekstremalioms 
situacijoms. 

6 val. Žmogaus saugos mokytojai 25-30 

391 Pradinių klasių mokinių ruošimas „Šviesoforo“ 
varžyboms. 

6 val. Žmogaus saugos, pradinių klasių 
mokytojai 

25-30 

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

Neformaliojo ugdymo programos 
 

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

Dalyvių 
skaičius 

392 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 

393 Netradicinių aplinkų naudojimas neformaliojo 
ugdymo veikloje. 

6 val. Neformaliojo, pradinio ugdymo 
mokytojai, būrelių vadovai 

25-30 

394 Neformalusis ugdymas: kūrybiškumo ir verslumo 
link. 

6 val. Neformaliojo, pradinio ugdymo 
mokytojai, būrelių vadovai 

25-30 

395 Jaunųjų šaulių būrelių vadovų mokymas. 
Institucinio lygio programa 

98 val. Jaunųjų šaulių būrelių vadovai 20-25 

396 Jaunųjų šaulių būrelio vadovo II pakopos kursas. 
Institucinio lygio programa 

47 val. Jaunųjų šaulių būrelių vadovai 20-25 

397 Jūrų skautų mokytojų mokymas. Pradžiamokslis. 12 val. Jūrų skautų mokytojai 20-25 
398 Ekologinis ugdymas per vandens žygeivystę. 8 val. Jūrų skautų mokytojai 20-25 
399 Pilietiškos ir tautiškos asmenybės ugdymas per 

praktin ę veiklą. 
6 val. Jūrų skautų mokytojai 20-25 

400 Neformaliojo švietimo veiklos metodų įvairovė, 
ugdant pilnavertę asmenybę. 

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

25-30 

401 Ekologinio ugdymo įvairovė neformaliajame 
švietime. 

6 val. Turistų, skautų, aplinkotyros būrelių 
vadovai, pradinio ugdymo, geografijos 
mokytojai 

25-30 

402 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 auklėtojai, socialiniai pedagogai, 
moksleivių visuomeninių organizacijų 
vadovai 

25-30 
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403 Lietuvių tautos etnografinių grupių savitumas ir 
pažinimas bei reikšmė mokinių tautiškumo ir 
pilietiškumo ugdymui. 

6 val. Neformaliojo ugdymo būrelių vadovai 25-30 

404 Kaitos iššūkiai šiandieniniam mokytojui. 6 val. Neformaliojo ugdymo būrelių vadovai 25-30 
405 Informacinės komunikacinės technologijos ir 

pilietinio ugdymo plėtra. 
6 val. Neformaliojo ugdymo būrelių vadovai 25-30 

406 Mokinių turizmas – sveikos gyvensenos link. 6 val. Neformaliojo ugdymo būrelių vadovai 25-30 
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,  el. p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt 

 
Programos valstybės tarnautojams 

(Programos patvirtintos Valstybės tarnybos departamento) 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

407 Valstybės tarnautojų įvadinio mokymo programa. 36 val. Valstybės tarnautojai 30-40 
408 Efektyvios iškalbos menas. 8 val. Valstybės tarnautojai 30-40 
409 Konfliktų sprendimo ir jų prevencijos būdai. 8 val. Valstybės tarnautojai 30-40 
410 Viešas pasisakymas. 8 val. Valstybės tarnautojai 30-40 
411 Dalykinės situacijos valdymo įgūdžių formavimas: 

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

8 val. Valstybės tarnautojai 30-40 

412 Interesantų nepasitenkinimo ir pretenzijų 
valdymas. 

8 val. Valstybės tarnautojai 30-40 

413 Dalykinio bendravimo įgūdžių formavimas. 8 val. Valstybės tarnautojai 30-40 
414 Darbas komandoje. 8 val. Valstybės tarnautojai 30-40 
415 Socialinės kompetencijos raiškos ypatumai 

dalykinėje situacijoje. 
8 val. Valstybės tarnautojai 30-40 

416 Bendravimo etiketas. 8 val. Valstybės tarnautojai 30-40 
417 Bendravimas ir bendradarbiavimas su 

žiniasklaida. Interviu 
8 val. Valstybės tarnautojai 30-40 

418 Tarnautojų kalbos kultūra 8 val. Valstybės tarnautojai 30-40 
419 Oficialus svečių pri ėmimas 8 val. Valstybės tarnautojai 30-40 

Koordinator ė – Leta Dubinskienė, tel. 32 42 11, el. p.: laura.vaitkeviciene@kpkc.lt  
 

Programos sporto treneriams 
 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

420 Vienos sporto šakos mokymo programa  
„Lietuvos aerobikos federacija: kompleksinis 
teorinis - praktinis aerobikos trenerio –
instruktoriaus žini ų kursas“. Programa suderinta 
kūno kultūros ir sporto departamente prie LR 
vvyriausybės. 

701 val. Sporto treneriai 20-25 

421 Kūno kultūros mokymo programa trenerio 
licencijai gauti. Programa suderinta Kūno kultūros 
ir sporto departamente. 

700 val. Sporto treneriai 20-25 

422 Vienos sporto šakos mokymo programa „Žirginio 
sporto šakos modulis“. Programa suderinta Kūno 
kultūros ir sporto departamente. 

56 val. Sporto treneriai 10-15 

 
Edukacinių kelionių programos 

 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslin ė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

423 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 

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

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

30 
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425 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 

426 Dzūkijos regiono kultūrinio paveldo 
panaudojimas ugdymo procese. 
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 

427 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 

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

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

30 

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

8 val. Įvairių dalykų, pradinio, neformaliojo 
ugdymo mokytojai 

30 

430 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 

431 Gamtinės, kultūrin ės, istorinės aplinkos tyrimas, 
lankantis Asvejos  regioniniame parke. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt  

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

30-45 

432 Pažintinės mokinių veiklos organizavimo 
galimybės, lankantis Panevėžyje ir Birž ų 
apylinkėse. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt  

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

30-45 

433 Dorovinių nuostatų ugdymo galimybės, 
lankantis Žemaitijoje. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt  

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

30-45 

434 Pažintinės mokinių veiklos organizavimas 
Anykščių krašte. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt  

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

30-45 

435 Pažintis su Vilkaviškio rajonu: gamtinė ir 
kult ūrin ė aplinka. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt  

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

30-45 

436 Pažinimo kompetencijos ugdymo galimybės 
aplankant dvi Lietuvos sostines. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt  

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

25-45 

437 Kur žiemgalių gyventa. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt  

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

25-45 

438 Žinių apie Ukmergės rajono kultūrin į paveldą 
integravimo galimybės ugdymo procese. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt  

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

25-45 

439 Aplinkosaugos problemos Šiaurės Lietuvoje; 
karstinio kraštovaizdžio ypatumai. 
Institucinio lygio programa 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt  

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

25-45 
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440 Bendrakultūrin ės kompetencijos plėtotė 
lankantis Šiauliuose ir Pasvalio krašte. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

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

30-45 

441 Bendravimas ir bendradarbiavimas: edukacinių 
aplinkų kūrimas ikimokyklin ėse įstaigose. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Ikimokyklinių įstaigų bendruomenės 30-45 

442 „Dzūkijos jūros“ link: Alytaus ir Lazdij ų rajonų 
gamtinė ir kult ūrin ė aplinka. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

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

30-45 

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

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

30-45 

444 Joniškėlio respublikos istorija. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

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

30-45 

445 Tėvynės labui įnešu savąją dalį. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Mokyklų bendruomenės 30-45 

446 Pilietinio ugdymo galimybės lankantis Dzūkijos 
nacionaliniame parke. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

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

30-45 

447 Kėdainių krašto kultūrinis, gamtinis ir 
ekonominis paveldas. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

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

30-45 

448 Kultūros, istorijos ir dvasingumo versmė, 
keliaujant panemuniais. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

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

30-45 

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

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

30-45 

450 Šiaurės Aukštaitijos kultūrin ės aplinkos 
pažinimo gilinimas.  
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

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

30-45 

451 Senovės lietuvių pasaulėžiūros pėdsakai Rytų 
Aukštaitijoje. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

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

30-45 

452 Mokinių ugdymo galimybės lankantis 
Aukštaitijos nacionaliniame parke. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

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

30-45 

453 Bendrakultūrin ės kompetencijos plėtotė 
lankantis Suvalkijoje. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

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

30-45 

454 Mokinių pažintinės veiklos organizavimas, 
lankantis kalvotoje Žemaitijoje.  
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

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

30-45 

455 Žemaičių kultūros ir savęs pažinimas keliaujant. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

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

30-45 
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456 Bendrakultūrin ės kompetencijos plėtotė 
lankantis LR sostinėje. 
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

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

30-45 

457 Mokinių kūrybiškumui ugdyti atveriame 
Zanavykų krašto paslaptis.   
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58, 
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt  

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

35-40 

458 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 

35-40 

459 Dalykinės ir socialinės kompetencijų įtaka 
ugdymo kokybei – E. A.Fryko architektūrinio 
palikimo pėdsakais nuo Kauno iki 
Marijampol ės. 
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt 

8 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
pedagogai, įvairių dalykų mokytojai, 
mokyklų komandos 

35-40 

460 Mokinių asmeninių ir kult ūrini ų kompetencijų 
ugdymas Aukštaitijos regione. (Maršrutas: 
Kaunas –Jonava – Kavarskas – Anykščiai – 
Svedasai – Kamajai – Rokiškis – Kaunas).  
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58, 
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt  

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

35-40 

461 Ledynmečio pėdsakai Kauno apylinkėse: 
kraštotyros integracija ugdymo procese. 
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58, 
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt 

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

35-40 

462 Karališkuoju vieškeliu Medininkų link pl ėtojant 
mokytojų profesinio tobulinimo kompetenciją. 
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58, 
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt 

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

35-40 

463 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 

35-40 

464 Mokinių kultūrin ės kompetencijos plėtotė tarp 
Kruojos ir Nevėžio. 
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58, 
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt 

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

35-40 

465 Pažintinių, vertybinių kompetencijų ugdymas 
Žemaitijos krašte.   
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt  

12 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
pedagogai, įvairių dalykų mokytojai, 
mokyklų komandos 

35-40 

466 Mokytojų bendrakultūrini ų kompetencijų 
plėtotė sieliais lankant Palemono sūnų Barką. 
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt 

8 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
pedagogai, įvairių dalykų mokytojai, 
mokyklų komandos 

35-40 

467 Sveikos gyvensenos aspektai ugdant mokytojų 
bendrąsias kompetencijas Šilutės regione. 
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt 

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

30-45 

 
 
 
                                    
 
 


