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KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS 

 
                    2016 m.  

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ  
 

SĄRAŠAS 
  

Vadybinės programos 
 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslinė 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 

30 

3 Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus 
kompetencijų ugdymasis.  
(Institucinio lygio programa) 

40 val. Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, 
skyrių vedėjai 

30 

4 Vadovų kompetencijų ugdymasis mokinių 
mokymosi pažangai.  
(Institucinio lygio programa) 

40 val. Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, 
skyrių vedėjai 

30 

5 Kūrybinių koučingo metodų taikymas vadovo 
praktikoje. 

8 val. Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, 
skyrių vedėjai 

30 

6 LEAN vadybos taikymo galimybės ir reikalingos 
sąlygos švietimo įstaigoje. 

8 val. Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, 
skyrių vedėjai 

30 

7 Pasidalintos lyderystės mokykloje diegimo 
galimybės ir reikalingos sąlygos. 

8 val. Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, 
skyrių vedėjai 

30 

8 Pasidalytoji lyderystė mokykloje, kaip 
šiuolaikinės organziacijos kultūros dalis: 
galimybės ir reikalingos sąlygos. 

8 val. Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, 
skyrių vedėjai 

30 

9 Strateginio planavimo mokykloje specifika 
šiuolaikinės vadybos kontekste. 

8 val. Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, 
skyrių vedėjai 

30 

10 Mokyklos bendruomenės telkimas: esminiai 
komandinio darbo ir bendradarbiavimo 
principai.  

6 val. Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, 
skyrių vedėjai 

30 

11 Dokumentų rengimas, tvarkymas ir apskaita 
švietimo įstaigose. 
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11, 
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt  

6 val. Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, 
skyrių vedėjai 

30 

12 Švietimo įstaigų finansų valdymas. 
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11, 
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt  

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

30 

13 Mokinio krepšelio lėšų planavimas ir 
panaudojimas švietimo įstaigose. 
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11, 
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt 

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

30 

14 Darbo sutartys: esminiai sutarčių sudarymo, 
vykdymo ir nutraukimo teoriniai aspektai ir 
praktinės rekomendacijos. 
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11, 
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt 

6 val. Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, 
skyrių vedėjai 

30 

15 Psichologinis klimatas organizacijoje ir jo 
gerinimo būdai. 
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11, 
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt 

6 val. Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, 
skyrių vedėjai 

30 

16 Veiksmingas personalo atrankos organizavimas 
mokyklose. 
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11, 
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt 

6 val. Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, 
skyrių vedėjai 

30 
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17 Teisiniai aspektai ugdymo procese: mokytojų ir 
mokinių teisės ir pareigos bei civilinė atsakomybė. 
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11, 
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt 

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

30 

18 Naujovės viešųjų pirkimų organizavime. 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 39 41,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt 

6 val. Ugdymo įstaigų vadovai, viešųjų 
pirkimų komisijų nariai 

30 

19 Mažos vertės pirkimai.  
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 39 41,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt 

6 val. Ugdymo įstaigų vadovai, viešųjų 
pirkimų komisijų nariai 

30 

20 Praktinis seminaras dėl viešųjų pirkimų: 
ataskaitų teikimo, planų rengimo bei kitos 
skelbiamos informacijos 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 39 41,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt 

6 val. Ugdymo įstaigų vadovai, viešųjų 
pirkimų komisijų nariai 

30 

21 Praktinės rekomendacijos įstaigoms, 
organizuojančioms vaikų maitinimą ir/ar 
vykdančioms viešuosius pirkimus. 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 39 41,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt 

8 val. Perkančiųjų organizacijų atstovai, 
vykdantys viešųjų pirkimų konkursus 
vaikų maitinimui 

20-100 

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

Pedagoginės – psichologinės programos 
 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslinė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

22 Geri santykiai su savimi ir aplinkiniais: 
konfliktinės situacijos ir jų sprendimo būdai bei 
streso valdymo galimybės. 

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

25-30 

23 Berniukų ir mergaičių mokymo skirtumų 
pažinimas - harmoningai visuomenei. 

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

25-30 

24 Auklėjimo provokacijos – auginame vaikus be 
streso. 

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

25-30 

25 Paauglystės grimasos. Kartų kova – kaip jų 
išvengti. 

6 val. Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

26 Reikalingų pedagoginių  įgūdžių formavimas 
sudėtingoms situacijoms ugdymo aplinkoje.   

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

20-25 

27 Darnaus bendravimo paslaptys. 6 val. Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo mokytojai, specialistai 

25-30 

28 Sėkmingo bendravimo ir bendradarbiavimo su 
šeima praktiniai aspektai. 

6 val. Ikimokyklinio, pradinio ugdymo 
mokytojai, specialistai  

25-30 

29 Lytiškumo ugdymas. 6 val. Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo mokytojai, specialistai 

25-30 

30 Kaip išmokyti, o ne mokyti pamokos metu.  6 val. Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai 25-30 

31 Kontaktas su vaiku. 6 val. Ikimokyklinio, pradinio , vidurinio 
ugdymo mokytojai, specialistai 

25-30 

32 Ikimokyklinio amžiaus vaikų psichinės sveikatos 
stiprinimas. 

6 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai, specialistai 

25-30 

33 Z karta: kaip sukurti dialogą. 6 val. Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo mokytojai, specialistai 

25-30 

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

25-30 

35 Probleminių situacijų valdymas ikimokyklinio 
ugdymo įstaigoje. 

12 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai, specialistai 

25-30 

36 Kaip dirbti su vaikų ir jaunuolių psichologinėmis 
problemomis. 

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

25-30 

37 Vaikų streso šaltiniai ir įveikimo būdai. 6 val. Ikimokyklinio, pradinio ugdymo 
mokytojai, specialistai 

25-30 

38 Pasitikėjimas savimi sudėtingose bendravimo 
situacijose. 

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

25-30 

39 Kaip išlaikyti ramią energiją (psichosomatinės 
problemos. 

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

25-30 

Koordinatorė – 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 tikslinė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

40 Saugios mokyklos kūrimas – patyčių ir 
agresyvaus elgesio prevencija.  

6 val. Socialiniai pedagogai, psichologai, 
klasių vadovai, mokytojai 

25-30 

41 VGK kompleksinė pagalba emocijų ir elgesio 
sutrikimų turintiems mokiniams. 

12 val. VGK nariai 15-25 

42 VGK darbo praktiniai aspektai. 12 val. VGK nariai 15-25 
43 Bendradarbiavimo įgūdžių ugdymas klasės 

vadovo veikloje. 
6 val. Klasių vadovai 25-30 

44 Klasės valdymas. 6 val. Klasių vadovai 25-30 
45 Klasės vadovo paskirtis: nuo draugiškos klasės iki 

darnios mokyklos. 
6 val. Klasių vadovai 25-30 

46 Saugios mokyklos kūrimas. 6 val. Socialiniai pedagogai, psichologai, 
klasių vadovai, mokytojai, auklėtojai, 
vadovai 

25-30 

47 Savižudybių prevencija. 6 val. Socialiniai pedagogai, psichologai, 
klasių vadovai, mokytojai, auklėtojai, 
vadovai 

25-30 

48 Kaip sudrausminti vaiką jo neskriaudžiant. 6 val. Socialiniai pedagogai, psichologai, 
klasių vadovai, mokytojai, auklėtojai, 
vadovai 

25-30 

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

6 val. Socialiniai pedagogai, psichologai, 
klasių vadovai, mokytojai, auklėtojai, 
vadovai 

25-30 

50 Minimalios ir vidutinės priežiūros užtikrinimas. 6 val. Socialiniai pedagogai, psichologai, 
klasių vadovai, mokytojai, auklėtojai, 
vadovai 

25-30 

51 Patyčių ir smurto prevencijos sistemos kūrimo 
galimybės ugdymo įstaigoje. 

6 val. Socialiniai pedagogai, psichologai, 
klasių vadovai, mokytojai, auklėtojai, 
vadovai 

25-30 

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

6 val. Socialiniai pedagogai, psichologai, 
klasių vadovai, mokytojai, auklėtojai, 
vadovai 

25-30 

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

Specialiojo ugdymo programos 
 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis  Dalyvių tikslinė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

53 Ką man sako šeši maži taškeliai? 
Edukaciniai užsiėmimai mokiniams apie Brailio 
raštą. 

6 val. Tiflopedagogai, dirbantys su SUP 
vaikais 

20-25 

54 Savęs pažinimo ir meninės kompetencijos 
ugdymo(si) sąsajos, dirbant su SUP ir bendrojo 
ugdymo vaikais. 

6 val. Ikimokyklinio, pradinio ugdymo 
mokytojai, specialistai, dirbantys su SUP 
vaikais 

25-30 

55 Skaitymo ir rašymo sutrikimai: priežastys ir 
įveikimo galimybės. 

6 val. Ikimokyklinio, pradinio ugdymo 
mokytojai, specialistai, dirbantys su SUP 
vaikais 

25-30 

56 Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimas 
SUP mokinių ugdyme. 

6 val. Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo mokytojai, specialistai, 
dirbantys su SUP mokiniais 

20-25 

57 Matematika ir gamtos mokslai kitaip: specialiųjų 
ugdymo(si) poreikių pamokoje tenkinimas ir 
integracija į ugdymo(si) procesą. 

6 val. Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo mokytojai, specialistai, 
dirbantys su SUP mokiniais 

30-35 

58 IKT taikymo pamokoje galimybės ugdant 
specialiųjų poreikių mokinius. 

6 val. Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo mokytojai, specialistai, 
dirbantys su SUP mokiniais 

20-25 

59 MS Education Labs Flashcards programos 
naudojimas, dirbant su SUP vaikais. 

6 val. Ikimokyklinio, pradinio ugdymo 
mokytojai, specialistai, dirbantys su SUP 
vaikais 

20-25 

60 ASS vaikų komunikacijos ir žaidimo įgūdžių 
lavinimas. 

6 val. Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo mokytojai, specialistai, 
dirbantys su ASS vaikais 

25-30 
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61 ASS vaikų ugdymas: svarbiausi sėkmės 
elemmentai. 

6 val. Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo mokytojai, specialistai, 
dirbantys su ASS vaikais 

25-30 

62 Dizartrijų diagnostika, vertinimo kriterijai, 
monitoringas bei šalinimo būdai. 

6 val. Logopedai, specialieji pedagogai 25-30 

63 Sveiko balso išsaugojimas ir sutrikimų korekcija. 6 val. Logopedai, specialieji pedagogai, visi, 
besidomintys tema 

25-30 

64 Afazijos: diagnostika, vertinimas ir įveika. 6 val. Logopedai, specialieji pedagogai, visi, 
besidomintys tema 

25-30 

65 Ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų, 
turinčių SUP, orientavimosi erdvėje ir laike 
ugdymas. 

12 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai, specialistai 

25-30 

66 Animuotų ir interaktyvių ugdymo priemonių 
kūrimas, dirbant su SUP vaikais. 

6 val. Ikimokyklinio, pradinio ugdymo 
mokytojai, specialistai, dirbantys su SUP 
vaikais 

20-25 

67 Interaktyvios lentos panaudojimo specialiųjų 
poreikių mokinių ugdymo(si) proceso tobulinimui 
pristatymas.  
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 39 41,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt 

8 val. Pradinio, vidurinio ugdymo, įvairių 
dalykų mokytojai, klasių vadovai, 
specialieji pedagogai 

20-30 

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

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos 
 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslinė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

68 Kūdikių ir vyresnių vaikų (iki trejų metų) 
ugdymo Lietuvoje ir užsienyje patirtis ir 
galimybės. 

12 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 
 

25-30 

69 Kaip organizuoti kokybišką ankstyvojo amžiaus 
vaikų ugdymą. 

8 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

70 Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo(si) proceso 
planavimas ir organizavimas. 

12 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

71 Ugdomasis žaidimas ankstyvojo amžiaus vaiko 
veikloje. 

6 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

72 Nuodugnus žinių perteikimas vaizdumo 
priemonėmis. 

6 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai, specialistai 

25-30 

73 Ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos ugdymas. 6 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

74 Inovatyvus ikimokyklinuko saugaus elgesio 
kultūros ugdymas – nuo ankstyvojo iki 
priešmokyklinio amžiaus. 

6 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai, specialistai 

25-30 

75 Pedagogo vaidmuo bei funkcijos ankstyvojo, 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko 
žaidime. 

8 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai, specialistai 

25-30 

76 Kūryba kaip žaidimas: meno terapijos metodai, 
dirbant su įvairaus amžiaus vaikais. 

6 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai, specialistai 

25-30 

77 Ankstyvasis matematinis ugdymas. 8 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, 
pradinių klasių mokytojai, specialistai 

25-30 

78 Kūrybiškumo įgalinimas ikimokyklinėje/ 
priešmokyklinėje įstaigoje, naudojant 
L.Navickienės emocinio imitavimo metodą. 

6 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai, specialistai 

25-30 

79 Žaidimo paskirtis ir vaikų žaidimo gebėjimų 
ugdymas ikimokykliniame amžiuje. 

6 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai, specialistai 

25-30 

80 Lauko pedagogika – naujas požiūris į vaikų 
ugdymosi galimybes. 

12 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai, specialistai 

25-30 

81 Pažintiniai, lavinamieji grindų ir pievos žaidimai 
vaikams. 

8 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai, specialistai 

25-30 

82 Kūrybiškumo įgalinimas ikimokyklinės įstaigos  
muzikinėnėje veikloje, naudojant  L.Navickienės 
emocinio imitavimo metodą. 

6 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

83 4-6 metų vaikų meninės kompetencijos 
ugdymas(is) muzikine veikla. 

6 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

84 Netradiciniai bendradarbiavimo su šeima būdai 
Kauno vaikų darželyje „Vaivorykštė“. 

8 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai, specialistai 

25-30 
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85 Sėkmingos bendrystės, orientuotos į vaiko 
ugdymą patirtis Kauno lopšelyje - darželyje 
„Rasytė“.   

8 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai, specialistai 

25-30 

86 Į pagalbą pedagogui išlaikyti gerą savijautą, fizinę 
ir psichinė sveikatą. 

8 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai, specialistai 

25-30 

87 Į pagalbą pedagogui, stiprinant  bendruomenės 
ryšius švietimo įstaigoje. 

12 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai, specialistai 

25-30 

88 Pedagogo profesinis tobulėjimas. 
 

6 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai, specialistai 

25-30 

89 Edukacinės aplinkos kokybiškam vaikų 
kompetencijų ugdymui(si). 

8 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai, specialistai 

25-30 

90 Auklėtojų ir auklėtojų padėjėjų sąveika ugdant 
ikimokyklinio amžiaus vaikus. 

6 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai, jų 
padėjėjai 

25-30 

91 Auklėtojos padėjėjos vaidmuo ikimokyklinio 
amžiaus vaikų ugdymo(si) procese. 

6 val. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai, jų 
padėjėjai 

25-30 

92 Pasaka, kaip ugdymo metodas ikimokykliniame ir 
priešmokykliniame amžiuje. 

6 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai, specialistai 

25-30 

93 Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų žingsnių 
atpažinimas ir veiklos planavimas.  

12 val. Priešmokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 

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

18 val. Priešmokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 

95 Priešmokyklinio ugdymo programa: metodika, 
pedagoginis pasirengimas ir tinkamos ugdymo 
priemonės. 

6 val. Priešmokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 

96 Priešmokyklinio amžiaus vaikų skaitymo 
gebėjimų ugdymas. 

8 val. Priešmokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 

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

8 val. Priešmokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 

98 Netradicinės ugdymo aplinkos vaikų 
kūrybiškumo ir kompetencijų lavinimui 
M.Montessori ir R.Šteinerio (Valdorfo) 
darželiuose, ruošiantis sėkmingam startui 
pradinėje mokykloje.  
Institucinio lygio programa   

18 val. Priešmokyklinio ugdymo, pradinių 
klasių mokytojai 

25-30 

99 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 
meninių gebėjimų (dailės, muzikos, šokio, teatro) 
atpažinimas, vertinimas bei tobulinimas. 

12 val. Specialistai, dirbantys ikimokyklinio 
ugdymo įstaigose 

25-30 

100 Vaikų emocinio intelekto raiška ir ugdymas  
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
grupėje. 

8 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai, specialistai 

25-30 

101 Tautinių tradicijų integravimas į ugdymo procesą. 
 

6 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, 
pradinių klasių mokytojai, specialistai 

25-30 

102 Kūrybinių projektų integracija pradinėje 
mokykloje. 

6 val. Pradinių klasių mokytojai, specialistai 25-30 

103 Lietuvių kalbos ugdymo kokybės gerinimas 
pradinėje mokykloje. 

6 val. Pradinių klasių mokytojai, specialistai 25-30 

104 Skaitymo ir rašymo strategijų taikymas lietuvių 
kalbos pamokose. 

6 val. Pradinių klasių mokytojai, specialistai 25-30 

105 Diktanto rašymas pradinėse klasėse. Kaip tai 
daryti kokybiškai? 

6 val. Pradinių klasių mokytojai 25-30 

106 Integruotas lietuvių kalbos gebėjimų ugdymas 
pradinėse klasėse. 

12 val. Pradinių klasių mokytojai 25-30 

107 Pradinių klasių mokinių pasaulio pažinimo 
pasiekimų gerinimo galimybės. 

6 val. Pradinių klasių mokytojai 25-30 

108 Standartizuotų testų rezultatų panaudojimo 
galimybės pradinių klasių mokinių pasiekimų 
gerinimui. 

6 val. Pradinių klasių mokytojai 25-30 

109 Mokymosi motyvacijos skatinimas. 6 val. Pradinių klasių mokytojai 25-30 
110 Ugdymo turinio integravimas pradinėse klasėse: 

teorija ir geroji patirtis. Vadovėlio komplekto 
„Vaivorykštė“  pristatymas. 

6 val. Pradinių klasių mokytojai 25-30 
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111 Sveikos gyvensenos pagrindų formavimas 
ikimokyklinėje įstaigoje. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27  
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

6 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai, specialistai 

25-30 

112 Tautinės ir pilietinės savimonės formavimas 
ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27  
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

6 val. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai, specialistai 

25-30 

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

6 val. Ikimokyklinio, priešmokykliniougdymo 
mokytojai, specialistai 

25-30 

114 Priešmokyklinėje grupėje 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 

115 Priešmokyklinės grupės ugdomojo proceso 
planavimas, remiantis vaikų pasiekimais ir 
numatant jų pažangą. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27  
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

12 val. Priešmokyklinio ugdymo mokytojai 25-30 

116 Skanus ir sveikas maistas vaikams: maisto 
gaminimas taikant naujausias žaliavas ir 
technologijas. 
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11, 
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt  

6 val. Ikimokyklinių, priešmokyklinio ugdymo 
įstaigų sveikatos priežiūros specialistai 
 

25-30 

117 Nauji reikalavimai ir sveikatai palankaus 
maitinimo organizavimas švietimo įstaigose. 
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11, 
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt 

6 val. Ikimokyklinių, priešmokyklinio ugdymo 
įstaigų sveikatos priežiūros specialistai 
 

25-30 

118 Maitinimo organizavimo praktiniai aspektai. 
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11, 
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt 

6 val. Ikimokyklinių, priešmokyklinio ugdymo 
įstaigų sveikatos priežiūros specialistai 
 

25-30 

119 Ikimokyklinio ugdymo kokybės gerinimas. 
(Programą vykdo Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, 
programa akredituota Utenos švietimo centre). 
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11, 
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt 

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

25-30 

120 Užkrečiamųjų ligų valdymas ikimokyklinio 
ugdymo įstaigoje. 
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 324211, 
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt 

6 val. Ikimokyklinių, priešmokyklinio ugdymo 
įstaigų sveikatos priežiūros specialistai 
 

25-30 

121 Kai pramoga tampa pamoka. 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 39 41,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt 

6 val. 
 

Pradinio ugdymo mokytojai, mokyklų 
bendruomenės komandos 

25 

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

Bendros programos 

 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslinė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

122 NLP (neurolingvistinio programavimo) metodų ir 
technikų taikymas vadyboje, pedagogikoje, 
tarpasmeniniame bendravime. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27  
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

8val. Visi besidomintys šiuo metodu 30 

123 Mokyklos bendruomeniškumo ugdymas 
vadovaujantis vadybos kompetencijomis. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27  
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

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

25-30 

124 Ugdymo karjerai integravimas į atskirų dalykų 
turinį ir į neformaliojo švietimo programas. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27  
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

6 val. Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
neformalaus ugymo mokytojai 

25-30 
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125 Naujoji mokinių karta. Ko mokysime šiandienos 
mokinius? 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27  
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

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

25-30 

126 „Mokytojo autoritetas“. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27  
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

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

25-30 

127 Bendruomeniškumas – iššūkis šiuolaikinei 
mokyklai. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27  
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

6 val. Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

128 5 (penkių) žingsnių asmeninio tobulėjimo 
programa.  
Institucinio lygio programa   
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27  
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

30 val. Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo mokytojai,specialistai, 
neformaliojo ugdymo mokytojai 

25-30 

129 Ekologija: aplinkoje, lėkštėje, kūne. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27  
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

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

25-30 

130 Asmeninio ugdymo bei organizacinės plėtros 
iššūkiai ir sprendimai. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27  
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

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

25-30 

131 Pamokos planavimas ir organizavimas: kokia 
pamoka yra gera kiekvienam vaikui. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27  
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

6 val. Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
vadovai 

25-30 

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

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

25-30 

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

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

25-30 

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

6 val. Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo mokytojai 

25-30 

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

6val. Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio 
ugdymo direktorių pavaduotojai, klasių 
vadovai 

25-30 

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

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

25-30 

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

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

25-30 

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

6val. Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

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

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

25-30 

140 Gabūs ir talentingi. Kaip atpažinti ir tinkamai 
ugdyti. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27  
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

6 val. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo mokytojai, specialistai 

25-30 

141 Gabūs ir talentingi. Kaip atpažinti ir tinkamai 
ugdyti. 
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27  
el.p.: valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

6 val. Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25-30 

142 Mokytojo pasiruošimas pamokai: nuo planavimo 
iki įgyvendinimo.  

12 val. Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25 
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Koordinatorė- A.Antanavičienė;  
e.p audrone.antanaviciene@kpkc.lt 

143 Mokinių įsivertinimo būdai.  
Koordinatorė -A.Antanavičienė; e.p 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt 

6 val. Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, 
specialistai 

25 

144 Pedagogo savianalizės rengimas: teorija ir 
praktika. Koordinatorė- A.Antanavičienė; e.p 
1audrone.antanaviciene@kpkc.lt 

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

25 

145 Laimingas mokytojas – gyva mokyklos 
bendruomenė. 
Koordinatorė – I.Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt    

8 val. Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, 
skyrių vedėjai, ikimokyklinio, pradinio, 
pagrindinio, vidurinio ugdymo įvairių 
dalykų mokytojai, klasių vadovai, 
mokyklų bendruomenės 

25-30 

146 Bendravimas ir bendradarbiavimas: grupės 
procesų pažinimas ir valdymas.  
Koordinatorė – I.Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt   

8 val. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo 
įvairių dalykų mokytojai, klasių vadovai, 
mokyklų bendruomenės 

25-30 

147 Z karta – savo laiko vaikai.  
Koordinatorė  – I.Teresienė, tel. 32 41 58, 
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt   

8 val. Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, 
skyrių vedėjai, formaliojo ir 
neformaliojo ugdymo įvairių dalykų 
mokytojai, klasių vadovai, specialistai, 
mokyklų bendruomenės 

25-30 

148 Skaitmeninių įrankių  „Padlet“, „Powtoon“, 
„Animoto“ taikymo galimybės besimokančiųjų 
ugdymos(si) procese.  
Koordinatorė – I.Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt   

6 val.  Įvairių dalykų mokytojai, turintys 
kompiuterinio raštingumo įgūdžių. 

25-30 

149 Mokytojo praktinės veiklos patirtis: mokymo 
individualizavimas, diferencijavimas ir mokinio 
asmeninės pažangos matavimas.  
Koordinatorė – I.Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt    

8 val. Pagrindinio, vidurinio ugdymo įvairių 
dalykų mokytojai, mokyklų 
bendruomenės 

25-30 

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

8 val. Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, 
skyrių vedėjai, pradinio, pagrindinio, 
vidurinio ugdymo įvairių dalykų 
mokytojai, pagalbos mokiniui 
specialistai, mokyklų bendruomenės 

25-30 

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

6 val. Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, 
skyrių vedėjai, pradinio, pagrindinio, 
vidurinio ugdymo įvairių dalykų 
mokytojai, švietimo pagalbos 
specialistai, mokyklų bendruomenės 

25-30 

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

6 val. Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, 
skyrių vedėjai, ikimokyklinio, pradinio, 
pagrindinio, vidurinio ugdymo įvairių 
dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui 
specialistai, mokyklų bendruomenės 

25-30 

153 Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas – 
skirtingų mokinių poreikių tenkinimo galimybė. 
Koordinatorė – I.Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt   

6 val. Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo 
įvairių dalykų mokytojai, mokyklų 
bendruomenės 

25-30 

154 Skirtingų vaikų skirtingas mokymas. 
Koordinatorė – I.Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt   

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

25-30 

155 Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas:  teoriniai 
ir praktiniai aspektai“.  
Koordinatorė – I.Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt   

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

25-40 

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

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

25-40 

157 Mokinių asmenybės ūgties – asmenybinės 
brandos, mokymosi pasiekimų ir pažangos 

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

25-30 
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matavimas: teoriniai ir praktiniai aspektai. 
Koordinatorė – I.Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt   

vidurinio ugdymo įvairių dalykų 
mokytojai, klasių vadovai, mokyklų 
bendruomenės 

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

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

25-30 

159 Mokinių pasiekimų vertinimas ir pažangos 
matavimas.  
Koordinatorė – I.Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt   

6 val. Mokyklų bendruomenės 25-40 

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

6 val. Pagrindinio, vidurinio  ugdymo įvairių 
dalykų mokytojai, mokyklų 
bendruomenės 

25-30 

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

8 val.  Mokyklų bendruomenės 25-40 

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

8 val.  Mokyklų bendruomenės 25-40 

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

6 val. Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, 
skyrių vedėjai, formaliojo ir 
neformaliojo ugdymo įvairių dalykų 
mokytojai, klasių vadovai, specialistai, 
mokyklų bendruomenės 

25-40 

164 Mokytojo emocinė branda (EQ) – pagrindinė 
mokinių motyvacijos prielaida.  
Koordinatorė – I.Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt    

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

25-30 

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

8 val.  Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, 
skyrių vedėjai, pagrindinio ir vidurinio 
ugdymo įvairių dalykų mokytojai, 
mokyklų bendruomenės 

25-40 

166 „Šiuolaikinės pamokos vadyba“.  
Koordinatorė – I.Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt   

12 val.  Mokyklų bendruomenės 25-40 

167 Skaitmeninių įrankių „QR kodas“, „Thinglink“, 
„Kahoot“  taikymo galimybės besimokančiųjų 
ugdymos(si) procese.  
Koordinatorė – I.Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt   

6 val. Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo 
įvairių dalykų mokytojai, kiti 
besidomintys. 

12-24 

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

8 val.  Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų 
bendruomenės 

25-40 

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

8 val.  Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų 
bendruomenės 

25-40 

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

6 val.  Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų 
bendruomenės 

25-40 

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

8 val.  Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų 
bendruomenės 

25-40 

172 Pamokos, orientuotos į mokinių esminių 
kompetencijų ugdymą(si), planavimas ir 

8 val.  Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų 
bendruomenės 

25-40 
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organizavimas.  
Koordinatorė – I.Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt  

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

6 val.  Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų 
bendruomenės 

25-40 

174 Grafinių objektų projektavimas Adobe Photo 
Shop programa.  
Institucinio lygio programa  

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

20 val.  Informacinių technologijų, dailės, kitų 
dalykų, neformaliojo švietimo 
mokytojai, mokyklų bendruomenės  

10-20 

175 Pagrindinių kompiuterinės grafikos porgramos 
Corel Draw funkcijų taikymas mokytojų 
profesinėje veikloje.  
Institucinio lygio programa   

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

24 val.  Informacinių technologijų, dailės, kitų 
dalykų, neformaliojo švietimo 
mokytojai, mokyklų bendruomenės  

10-20 

176 Logotipo (ženklo) ar padėkos rašto projektavimas 
kompiuterine Corel Draw programa.  
Institucinio lygio programa  

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

20 Formaliojo ir neformaliojo ugdymo 
mokytojams, IT specialistams 

10-20 

177 Bendravimo etiketas. 
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11, 
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt 

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

30 

178 Tarpdalykinė integracija mokinių bendrųjų 
kompetencijų ugdymui. 
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11, 
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt 

6 val. Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų 
bendruomenės 

30 

179 Projektinis metodas integruojant ugdymo turinį. 
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11, 
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt 

6 val. Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų 
bendruomenės 

30 

180 Mokytojas – koučingo specialistas. 
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11, 
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt 

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

30 

181 Oficialus svečių priėmimas. 
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11, 
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt 

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

30 

182 Viešasis kalbėjimas: oratorystės menas. 
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11, 
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt 

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

30 

183 Mokyklų patirtys siekiant mokinių mokymosi 
pažangos. Institucinio lygio programa 

Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11, 
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt 

24 val. Įvairių dalykų mokytojai, vadovai, 
pavaduotojai 
 

25-30 

184 Mokyklų patirtys siekiant mokinių mokymosi 
pažangos. 
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11, 
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt 

16 val. Įvairių dalykų mokytojai, vadovai, 
pavaduotojai 
 

25-30 

185 Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų 
stiprinimas ugdyme. 
Nacionalinio lygio programa 

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

92 val. 
 

 

Formaliojo ir neformaliojo ugdymo 
mokytojai, švietimo administratoriai. 

50 

186 Sėkminga komanda – efektyvūs pokyčiai 
organizacijoje.  
Institucinio lygio programa  Koordinatorė –
V.Barzdžiuvienė, tel. 32 40 56,  
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt     

24 val. Įvairių dalykų mokytojai, vadovai, 
pavaduotojai 
 

25-30 

187 Gabių ir talentingų vaikų  atpažinimas ir  
ugdymas.  
Koordinatorė –V.Barzdžiuvienė, tel. 32 40 56,  
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt     

8 val. Įvairių dalykų mokytojai, vadovai, 
pavaduotojai 
 

25-30 

188 Mąstymo mokykla.  Šeši pradiniai mąstymo 8 val. Įvairių dalykų mokytojai, vadovai, 25-30 
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taškai. Koordinatorė –V.Barzdžiuvienė, 
 tel. 32 40 56, el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt     

pavaduotojai 
 

189 Mąstymo įpročiai. Efektyvaus mokymosi 
strategijos. Koordinatorė –V.Barzdžiuvienė, 
 tel. 32 40 56, el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt     

8 val. Įvairių dalykų mokytojai, vadovai, 
pavaduotojai 
 

25-30 

190 Kritinio ir kūrybinio mąstymo ugdymas. 
Mąstymo žemėlapiai. I dalis.  
Koordinatorė –V.Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,  
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt     

8 val. Įvairių dalykų mokytojai, vadovai, 
pavaduotojai 
 

25-30 

191 Kritinio ir kūrybinio mąstymo ugdymas. 
Mąstymo žemėlapiai. II dalis.  
Koordinatorė –V.Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,  
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt     

8 val. Įvairių dalykų mokytojai, vadovai, 
pavaduotojai 
 

25-30 

192 Mokinių pasiekimų vertinimas, įsivertinimas, 
pažangos matavimas ir fiksavimas. 
Koordinatorė –V.Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,  
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt     

6 val.  Įvairių dalykų mokytojai, vadovai, 
pavaduotojai 
 

25-30 

193 Ugdymo turinio vadyba: ugdymo proceso 
organizavimas, ugdymo diferencijavimas, 
stebėsena, mokinių poreikių tyrimai ir veiklos 
įsivertinimas.  
Koordinatorė –V.Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,   
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt     

6 val.  Įvairių dalykų mokytojai, vadovai, 
pavaduotojai 
 

25-30 

184 Kolegialaus grįžtamojo  ryšio (IQES)  
panaudojimas stiprinant mokytojų profesinę 
kompetenciją ir metodinę veiklą mokykloje. 
Koordinatorė –V.Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61,   
el.p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt     

6 val.  Įvairių dalykų mokytojai, vadovai, 
pavaduotojai 
 

25-30 

185 El. portfelis mokytojui, mokiniui (One Note for 
classroom). 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 39 41,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt 

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

12-24 

186 Debesų kompiuterijos sprendimai ugdyme. 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 39 41,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt 

6 val. Įvairių dalykų mokytojai 12-24 

197 Vaizdo pamokų kūrimas: pateikčių įgarsinimas, 
ekrano vaizdo įrašymas, mokomųjų filmų 
gaminimas panaudojant pateiktis. 
Institucinio lygio programa 

Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 39 41,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt 

30 val. Įvairių dalykų mokytojai 20-100 

198 Mokausi bendradarbiaudamas. Įrankiai 
šiuolaikiniam mokytojui (MS Sway).   
Nuotolinė institucinio lygio programa 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 39 41,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt 

18 val. Įvairių dalykų mokytojai 20-100 

199 Interaktyvūs mokymosi pažangos į(si)vertinimo 
įrankiai. 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 39 41,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt 

8 val. Įvairių dalykų mokytojai 15-25 

200 Mokytojo kūrybiškumas ugdant mokinio 
lyderystę. 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 39 41,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt 

6 val. 
 
 

Įvairių dalykų mokytojai 25 

201 Novatoriško mokymo dirbtuvės, taikant 
informacine komunikacines technologijas. 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 39 41,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt 

6 val. 
 
 

Įvairių dalykų mokytojai 25 

202 Interaktyvios lentos „SMART Board“ 
panaudojimo galimybės ugdymo 
individualizavimui ir diferencijavimui. 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 39 41,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt 

8 val. 
 
 

Įvairių dalykų, pradinio ugdymo 
mokytojai, vadovai, pavaduotojai    

25 

203 Vertinimo galimybės naudojant nuotolinio 
mokymo įrankius. 

8 val. 
 

Įvairių dalykų mokytojai 25 
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Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 39 41,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt 

 

204 Interaktyvios mokymo(si) aplinkos poveikis 
šiuolaikinės pamokos vadybai. 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 39 41,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt 

8 val. 
 

Įvairių dalykų mokytojai 20-25 

205 Būk modernus, pristatymams naudok Prezi.com! 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 39 41,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt 

8 val. Įvairių dalykų mokytojai 12-15 

206 Dalykinės svetainės ugdymo procese (Impress 

Page).   

Institucinio lygio programa   
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 39 41,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt 

 18 val. 
 
 
 

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

13  

207 Interneto svetainės atnaujinimas (su TVS Joomla, 
Wordpress, Drupal). 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 39 41,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt 

12 val. 
 
 
 

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

13 

208 E – resursų naudojimo inovatyviame ugdyme 
galimybės. 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 39 41,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt 

 6 val.  
 
 
 

Įvairių dalykų, pradinio ugdymo 
mokytojai 

12-24 

209 Svetainių kūrimas ir priežiūra naudojant turinio 
valdymo sistemas (TVS).  
Institucinio lygio programa 

Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 39 41,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt 

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

13 

210 Nuotolinio mokymosi kursų kūrimas ir teikimas 
Moodle sistemoje.   
Institucinio lygio programa 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 39 41,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt 

24 val. 
 

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

10-15 

211 Virtualios mokymosi aplinkos MOODLE 
galimybės. 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 39 41,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt 

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

20-30 

212 Interaktyvių mokymosi priemonių kūrimas 
naudojant interaktyvią lentą „SMART Board“ ir 
programinę įrangą „SMART Notebook“. 
Institucinio lygio programa  
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 39 41,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt 

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

12-24 

213 Interaktyvių mokymosi priemonių kūrimo 
galimybės su interaktyvia lenta „SMART 
Board“ ir jos programine įranga „SMART 
Notebook“. 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 39 41,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt 

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

20-30 

214 Darbas su statistinėmis programomis.    
Institucinio lygio programa  

Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 39 41,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt 

40 val. 
 

 Įvairių dalykų mokytojai ir kt. 12-15 

215 Aktyvaus mokymosi organizavimas naudojant 
socialinės tinklaveikos priemones. 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 39 41, 
el.p.: informacinis@kpkc.lt 

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

15-25 

216 Nuotolinių konferencijų organizavimas, mokyklos 
socialinio tinklo sukūrimas, laiko planavimas el. 
kalendoriaus pagalba. 
Institucinio lygio programa   
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 39 41, 
el.p.: informacinis@kpkc.lt 

18 val. Mokyklų bendruomenės komandos. 
Įvairių dalykų mokytojai 

20-100 

217 Mokymai kalbų dienai paminėti. Naujoji 
mokymosi paradigma – mokomės iš įvairių 
šaltinių.   

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

20-300 
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Institucinio lygio programa 
oordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 39 41, 
el.p.: informacinis@kpkc.lt 

218 Nuodugnus gabių vaikų mokymasis.  
Koordinatorė – Z.Verbickienė, tel. 32 41 58, 
el.p.:zita.verbickiene@kpkc.lt 

6 val. Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo 
įvairių dalykų mokytojai, ugdymo  
įstaigų vadovai 

25-30 

219 Ugdymo proceso ir pamokos vadyba bei 
vertinimas. 
Koordinatorė – Z.Verbickienė, tel. 32 41 58, 
el.p.:zita.verbickiene@kpkc.lt 

16 val. Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo 
įvairių dalykų mokytojai, ugdymo  
įstaigų vadovai 

25-30 

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

6 val. Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo 
įvairių dalykų mokytojai, ugdymo  
įstaigų vadovai 

25-30 

221 Pažangos siekiantis mokymasis 
Koordinatorė – Z.Verbickienė, tel. 32 41 58, 
el.p.:zita.verbickiene@kpkc.lt 

6 val. Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo 
įvairių dalykų mokytojai, ugdymo  
įstaigų vadovai 

25-30 

222 Problemų sprendimu grįstas mokymasis Z kartai. 
Kaip jį organizuoti? 
Koordinatorė – Z.Verbickienė, tel. 32 41 58, 
el.p.:zita.verbickiene@kpkc.lt 

6 val. Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo 
įvairių dalykų mokytojai, ugdymo  
įstaigų vadovai 

25-30 

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

6 val. Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų 
bendruomenė komandos  

25-30 

 
Integruotos programos 

 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslinė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

224 Robotika: praktinė pažintis ir taikymo galimybės 
mokykloje.  
Koordinatorė – I.Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt  

6 val. Informacinių technologijų, technologijų, 
pradinio ugdymo mokytojai 

12-24 

225 Mokymosi motyvacijos skatinimas gamtos ir 
tiksliųjų mokslų pamokose siekiant mokinių 
asmeninės pažangos jaunimo klasėse.  
Koordinatorė – I.Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt  

6 val. Įvairių dalykų mokytojai, pagalbos 
mokiniui specialistai, dirbantys jaunimo 
klasėse 

25-30 

226 Pilietiškumo ugdymas mokykloje: praktinė 
patirtis.  
Koordinatorė – I.Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt  

6 val.  Bendrojo ugdymo mokyklų istorijos, 
pilietinio ugdymo, lietuvių  kalbos, 
geografijos ir kitų dalykų  mokytojai 

25-30 

227 Pasirengimas įgyvendinti šiuolaikinių 
informacinių technologijų / geografines 
informacines sistemas (GIS) geografijos ir / ar 
istorijos pamokose pagrindinėje ir vidurinėje 
mokykloje.  
Institucinio lygio programa 

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

18 val.  Geografijos, istorijos mokytojai 20-30 

228 Tarpdalykinės integracijos efektyvinimas 
ugdymosi procese panaudojant interaktyvią lentą 
„SMART Board“ ir programinę įrangą „SMART 
Notebook“. 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 39 41,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt 

8 val. Įvairių dalykų mokytojai  25-30 

 
Kompiuterinio raštingumo programos  

 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslinė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

229 Skaičiuoklės „MS Excel“ panaudojimas  
mokytojo veiklos tobulinimui (pradedantiesiems). 

12 val. Įvairių dalykų mokytojai 12-15 

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

12 val. Įvairių dalykų mokytojai 12-15 
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231 Neišnaudotos MS PowerPoint galimybės rengiant 
mokymo(si) programas. 

6 val. Įvairių dalykų mokytojai 12-15 

Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel.  32 39 41, el. p.: informacinis@kpkc.lt  
 

Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto rengimosi atestacijai programos 
 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslinė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

232 Kompiuterinis raštingumas pagal „Pedagogų 
kompiuterinio raštingumo standarto“ 
technologinę dalį.  
Institucinio lygio programa  

Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 39 41,  
el.p.: informacinis@kpkc.lt 

40 val. 
 

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

10-15 
 

233 Kompiuterinis raštingumas pagal „Pedagogų 
kompiuterinio raštingumo standarto“ 
technologinę dalį (nuotoliniu būdu).  
Institucinio lygio programa 

Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 39 41,  
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 
 

234 Nuotoliniai mokymai mokytojų edukacinei IKT 
kompetencijai tobulinti „Mokytojų kompiuterinio 
raštingumo programos edukacinė dalis“.  
Institucinio lygio programa   

Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 39 41,  
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 

235 Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų 
ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos 
kultūros mokymo programa.  
Institucinio lygio programa 

Koordinatorė – Leta  Dubinskienė, tel. 32 39 41,  
el.p.: laura.vaitkeviciene@kpkc.lt                   

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

25-30 

236 Specialiosios pedagogikos ir specialiosios 
psichologijos kursų programa.   
Nacionalinio lygio programa 

Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,  
el.p.: laura.vaitkeviciene@kpkc.lt                   

60 val. Įvairių dalykų mokytojai 25-30 

 
Pedagoginių - psichologinių žinių kursas 

 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslinė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

237 Pedagoginių - psichologinių žinių kursas. 
Institucinio lygio programa 

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

15-25 

Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41, el. p.: laura.vaitkeviciene@kpkc.lt             
 

Kompleksinis socialinės pedagogikos teorijos ir metodikos žinių kursas 
 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslinė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

238 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 
 

Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41, el. p.: laura.vaitkeviciene@kpkc.lt                   
 

Kursai dėl ankstyvojo užsienio kalbos mokymo įgyvendinimo  
 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslinė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

239 Kvalifikacijos tobulinimo programa užsienio 
kalbos mokytojams, ketinantiems dirbti pagal 
pradinio ugdymo programą. 

40 val. Užsienio kalbų mokytojai 15-20 

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



 15

Tiksliniai kursai meninio ugdymo mokytojams  
 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslinė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

240 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 
mokyti pagal ikimokyklinio ir (ar) 
priešmokyklinio ugdymo programas 

40 

241 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 

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 tikslinė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

242 Kino filmų redagavimas ir panaudojimas tikybos 
pamokose. 

6 val.  Tikybos, etikos mokytojai 15-20 

243 Socialinio – politinio nerimo šaltiniai 
šiuolaikiniame pasaulyje. 

6 val. Tikybos, etikos, lietuvių kalbos, istorijos 
mokytojai 

25-30 

244 Naujųjų medijų taikymas dorinio ugdymo 
pamokose. 

6 val.  Tikybos, etikos mokytojai 25-30 

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

Programos lietuvių (valstybinės) kalbos mokytojams 
 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslinė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

245 Teksto ir kalbos sistemos suvokimo problemos 
pagrindinėje mokykloje. 

6 val. Lietuvių kalbos mokytojai 25-30 

246 Rašymo strategijos. Kaip sukurti ir įvertinti 
įtaigų rašinį? 

6 val.  Lietuvių kalbos mokytojai 25-30 

247 Sakytinės kalbos ugdymo problemos  kitakalbių 
mokykloje. 

6 val. Lietuvių kalbos mokytojai 25-30 

248 Kaip padėti vaikui mokytis lietuvių kalbos: 
metodai ir patarimai. 

6 val.  Lietuvių kalbos mokytojai 25-30 

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

Programos anglų kalbos mokytojams 
 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslinė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

249 Integruotas dalyko ir anglų kalbos mokymas 
pradinėje mokykloje. 

6 val. Pradinių klasių, anglų kalbos mokytojai  25-30 

250 Pa(si)ruošimas anglų kalbos brandos egzamino 
kalbėjimo dalies užduotims–Teaching Seaking for 
the National School Leaving Exam of English. 

6 val. Anglų kalbos mokytojai 25-30 

251 Skaitymo įgūdžių lavinimas anglų kalbos 
pamokose. 

6 val. Anglų kalbos mokytojai 25-30 

252 Kūrybiško ir interaktyvaus pristatymo kūrimas su 
prezi.com. Praktinis pritaikymas ugdymo procese. 

6 val.  Anglų kalbos ir kitų dalykų mokytojai 20-25 

253 Anglų kalbos rašymo mokymo metodai 6-9 
klasėse. 

6 val. Anglų kalbos mokytojai 25-30 

254 Drausmės skatinimo metodai pradinėje mokykloje 
užsienio kalbos pamokose. 

6 val. Anglų kalbos mokytojai 25-30 

255 Akademinis rašymas anglų kalba (pastraipos, esė 
rašymas). 

6 val.  Anglų kalbos mokytojai 25-30 

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



 16

 
Programos vokiečių kalbos mokytojams 

 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslinė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

256 Interaktyvūs istorijų pasakojimo metodai. 6 val. Priešmokyklinio, pradinio ugdymo 
vokiečių kalbos mokytojai 

20-25 

257 Skaitmeninės medijos mokant vokiečių kalbos. 6 val. Vokiečių kalbos mokytojai 20-25 
Koordinatorė - Zita Verbickienė, tel. 32 41 58, el. p.: zita.verbickiene@kpkc.lt 

 
Programos rusų kalbos mokytojams 

 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslinė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

258 Pagrindiniai mokymosi skaityti mokymo principai 
rusų (užsienio) kalbos pamokose. 

6 val. Rusų kalbos mokytojai 20-25 

259 Pasirengimas rusų (užsienio) kalbos valstybinio 
egzamino kalbėjimo daliai. 

6 val. Rusų kalbos mokytojai 20-25 

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

Programos matematikos mokytojams 
 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslinė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

260 Kūrybinės dirbtuvės: tobuliname matematinių 
žinių perteikimo ir jų vertinimo būdus. 

12 val.  Matematikos mokytojai 12-24 

261 Bendrųjų ir dalykinių kompetencijų vertinimas 
matematikos pamokose. 

6 val. Matematikos mokytojai 20-30 

262 Matematika kitaip: trumpiau, paprasčiau, 
įdomiau. 

6 val. Matematikos mokytojai 20-30 

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

18 val. Matematikos mokytojai 20-30 

264 Interaktyvios lentos panaudojimo galimybių 
šiuolaikinėje matematikos pamokoje pristatymas. 
Koordinatorė – Violeta Kažemėkienė, tel. 32 39 41,  
el.p.:  informacinis@kpkc.lt 

8 val. Matematikos mokytojai 20 

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

Programos informacinių technologijų mokytojams 
 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslinė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

265 „Papildyta Realybė“ – ne „Kosmosas“, o 
kasdienybė. 

6 val. IT mokytojai 12-24 

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

Programos gamtos mokslų mokytojams 
 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslinė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

266 Užduočių rinkinys su vertinimo instrukcija ir 
metodinėmis rekomendacijomis – užduočių 
bankas. 

6 val. Chemijos mokytojai 
20-30 

267 Fizikos bandymai aplink mus – 2016. 6 val. Fizikos mokytojai 20-30 
268 Edukacinių aplinkų įvairovė gamtamoksliam 

ugdymui. 
8 val. Gamtos mokslų mokytojai 20-30 

269 Aktyvaus mokymosi metodai – pagalba mokiniui 
ir savarankiško mokymosi pagrindas. 

6 val. Biologijos ir žmogus ir gamta mokytojai 20-30 

Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58, el. p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 
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Programos geografijos mokytojams 
 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslinė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

270 Integruota tiriamoji veikla mokykloje. 6 val. Geografijos  mokytojai 20-30 
271 Turizmo plėtra pasaulyje: iššūkiai, tendencijos, 

pavyzdžiai. 
6 val. Geografijos mokytojai 20-30 

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

Programos ekonomikos mokytojams 
 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslinė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

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

6 val. Pradedantieji ekonomikos mokytojai 15-30 

273 Ekonominio raštingumo ugdymas bendrojo 
ugdymo mokykloje ir kompiuterinės programos 
VEMP panaudojimo galimybės. 

6 val. Ekonomikos mokytojai 10-25 

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

Programos istorijos ir politologijos mokytojams 
 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslinė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

274 Lietuvos pilietinės visuomenės raidos – tapsmo 
temų  integravimas pamokose. 

6 val. Istorijos, pilietinio ugdymo, 
psichologijos mokytojai. 

25-30 

275 Testas istorijos pamokose. 6 val. Istorijos mokytojai 10-25 
276 Lietuvos Laisvės kovų istorija: sausi faktai ar  

gyvos istorijos pavyzdys? 
6 val.  Istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojai 10-25 

Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41, el. p.: laura.vaitkeviciene@kpkc.lt    
 

Programos dailės mokytojams 
 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslinė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

277 Dailės pažinimas per meninę raišką. 6 val. Dailės mokytojai 25-30 
278 Vizualinio raštingumo ugdymo projektas – 

kaligrafijos ir grafinės raiškos jungimas kuriant 
autorinę meninę knygą. 

6 val. Dailės mokytojai 25-30 

279 Naujųjų medijų menas. 12 val. Dailės, technologijų mokytojai 25-30 
280 Pokadrinės animacijos pradmenys. 12 val. Dailės, technologijų mokytojai 25-30 
281 Knygos kelias. 6 val. Dailės, technologijų, pradinio ugdymo 

mokytojai 
25-30 

282 Pedagogų kūrybinio potencialo aktyvinimas. 8 val. Dailės, technologijų, pradinio ugdymo 
mokytojai 

25-30 

283 Dailės terapijos metodikos. Praktinės pritaikymo 
galimybės dailės pamokose ir meninėje 
neformaliojo ugdymo veikloje. 

6 val. Dailės 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 tikslinė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

284 Išmaniosios lentos galimybės muzikos 
užsiėmimuose. 

6 val. Muzikos mokytojai 25-30 

285 Šiuolaikiniai dainavimo mokymo metodikos 
principai. 

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

25-30 

286 IKT panaudojimas muzikiniame ugdyme. 
Kompiuterinė programa SIBIELIUS  
pradedantiesiems. 
Institucinio lygio programa 

18 val. Muzikos mokytojai 13 
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287 Aktualūs fortepijono metodikos klausimai. 
 

6 val. Muzikos mokyklų fortepijono mokytojai 30 

288 Individualių ugdymo planų muzikos/meno 
mokykloje rengimas: teorija ir praktika. 

6 val. Muzikos mokyklų mokytojai 30 

289 Muzikinių inovacijų diegimas mokykloje: 
vadybinis aspektas. 

8 val. Muzikos mokytojai 30 

290 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 

291 Muzikos spalvų suderinamumas pritaikant 
dainose. Kelias į mandalą. 

6 val. Muzikos mokytojai 25-30 

292 Mokykime motyvuodami, kurkime muzikuodami. 6 val. Anksyvojo ir pradinio ugdymo muzikos 
mokytojai 

25-30 

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

Programos etninės kultūros mokytojams 
 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslinė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

293 Baltų kultūros reliktai tautodailėje, kalboje, 
muzikoje. 

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

25-30 

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

25-30 

295 Lietuvių etnochoreografija. 6 val Etninės kultūros, choreografijos 
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 tikslinė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

296 Aš ir aplink mane. 6 val. Teatro, muzikos mokytojai 25-30 
297 Improvizacija – kūrybinė mankšta. 6 val. Teatro mokytojai, teatro būrelių vadovai 25-30 
298 Kūrybiškumo ugdymas ir dėmesio valdymas 

taikant teatrinius metodus. 
6 val. Teatro, pradinio ugdymo 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 tikslinė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

299 Euritmija choreografijos pamokoje.  
 

6 val. Choreografijos, pradinio ugdymo 
mokytojai 

25-30 

300 Populiarieji Lotynų Amerikos šokiai 
 

6 val. Choreografijos, pradinio ugdymo 
mokytojai 

25-30 

301 Šokio žanrų įvairovė ir jų mokymo metodai. 
 

6 val. Choreografijos mokytojai, ikimokyklinio 
ir 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 tikslinė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

302 Šiuolaikinė kūno kultūros pamoka: mokinių 
pažangos ir pasiekimų vertinimas. 

6 val. Kūno kultūros mokytojai 10-25 

303 Europos diena su kamuoliu: kamuolys kaip 
universali fizinio ugdymo ir sveikatinimo 
priemonė – praktinis ir teorinis aspektai. 

8 val. Kūno kultūros mokytojai 10-25 
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304 Kūno kultūros, sporo, sveikos gyvensenos žinių 
perteikimas kūno kultūros pamokose. 

6 val. Kūno kultūros mokytojai 10-25 

305 Judrieji žaidimai kūno kultūros pamokose su 
neįprastomis priemonėmis. 

6 val. Kūno kultūros mokytojai, pradinio 
ugdymo mokytojai 

10-25 

306 Mokinių fizinis pajėgumas: dabartinė situacija, 
moksliniai tyrimai ir nustatymo metodika. 

6 val. Kūno kultūros mokytojai 10-25 

307 Ikimokyklinio mažiaus vaikų olimpinis 
ugdymas. (Projektas„Mažųjų olimpiada“). 

6 val. Institucijų, vykdančių priešmokyklinio 
ir ikimokyklinio ugdymo programas, 
vadovai, pedagoginiai darbuotojai 

10-25 

Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41, el. p.: laura.vaitkeviciene@kpkc.lt  
                  

Programos technologijų mokytojams 
 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslinė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

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

mokytojai 
25-30 

310 Trimatė kompozicija iš acetatinio pluošto -
„Ažūras“. 

6 val. Technologijų mokytojai 25-30 

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

8 val. Technologijų mokytojai 25-30 

312 Cianotipijos dirbtuvės: priemonės ir būdai. 6 val. Technologijų, dailės, pradinio ugdymo 
mokytojai 

25-30 

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

Programos žmogaus saugos mokytojams 
 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslinė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

313 Psichologinis pasirengimas ekstremalioms 
situacijoms. 

6 val. Žmogaus saugos mokytojai 25-30 

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

6 val. Žmogaus saugos mokytojai 25-30 

315 Ekstremalios situacijos. Gelbėjimo darbai 
ekstremalių situacijų metu. 

6 val. Žmogaus saugos 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 tikslinė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

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

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

25-30 

317 Jaunųjų šaulių būrelių vadovų mokymas. 
Institucinio lygio programa. 

98 val. Jaunųjų šaulių būrelių vadovai 25-30 

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

47 val. Jaunųjų šaulių būrelių vadovai 25-30 

319 Jūrų skautų mokytojų mokymas. Pradžiamokslis. 12 val. Jūrų skautų mokytojai 25-30 
320 Ekologinis ugdymas per vandens žygeivystę. 8 val. Jūrų skautų mokytojai 20-25 
321 Neformaliojo vaikų švietimo programų rengimas 

ir įgyvendinimas. 
6 val. Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 25-30 

322 Informacinės komunikacinės technologijos ir 
neformaliojo švietimo ugdymo plėtra 

6 val. Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 25-30 

323 Mokinių interesus žadinantys metodai, metodinės 
įvairovės ir naujovės neformaliojo vaikų švietimo 
veikloje. 

6 val. Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 25-30 

Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,  el. p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt 
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Programos valstybės tarnautojams 
(Programos patvirtintos Valstybės tarnybos departamento) 

 

Progr. 
Nr. Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslinė grupė 

Dalyvių 
skaičius 

324 Viešasis pasisakymas. 8 val. Valstybės tarnautojai 30-40 
325 Konfliktų sprendimo ir jų prevencijos būdai. 8 val. Valstybės tarnautojai 30-40 
326 Efektyvios iškalbos menas.  8 val. Valstybės tarnautojai 30-40 
327 Dalykinės situacijos valdymo įgūdžių formavimas: 

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

8 val. Valstybės tarnautojai 30-40 

328 Interesantų nepasitenkinimo ir pretenzijų 
valdymas. 

8 val. Valstybės tarnautojai 30-40 

329 Dalykinio bendravimo įgūdžių formavimas. 8 val. Valstybės tarnautojai 30-40 
330 Darbas komandoje. 8 val. Valstybės tarnautojai 30-40 
331 Socialinės kompetencijos raiškos ypatumai 

dalykinėje situacijoje. 
8 val. Valstybės tarnautojai 30-40 

332 Bendravimo etiketas. 8 val. Valstybės tarnautojai 30-40 
333 Valstybės tarnautojų įvadinio mokymo programa. 36 val. Valstybės tarnautojai 30-40 
334 Oficialus svečių priėmimas. 8 val. Valstybės tarnautojai 30-40 
335 Bendravimas ir bendradarbiavimas su 

žiniasklaida. Interviu. 
8 val. Valstybės tarnautojai 30-40 

336 Tarnautojų kalbos kultūra ir etiketas. 8 val. Valstybės tarnautojai 30-40 
337 Bendravimo menas: kaip bendrauti su sudėtingo 

būdo klientais. 
8 val. Valstybės tarnautojai 30-40 

 
338 Viešieji pirkimai: naujausi Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai. 
8 val. Valstybės tarnautojai 30-40 

Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41, el. p.: laura.vaitkeviciene@kpkc.lt  
 

Programos sporto treneriams 
 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslinė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

339 Kūno kultūros mokymo programa trenerio 
licencijai gauti. 

700 val. Asmenys, siekiantys įgyti sporto 
veiklos leidimą, sporto treneriai  

15-20 

340 Vienos sporto šakos mokymo programa: 
Lietuvos aerobikos federacija: kompleksinis 
teorinis/praktinis aerobikos trenerio–
instruktoriaus žinių kursas trenerio licencijai 
gauti. 

700 val. Asmenys, siekiantys įgyti sporto 
veiklos leidimą, sporto treneriai 

15-20 

341 Žirginio sporto modulis trenerio licencijai gauti. 700 val.  Asmenys, siekiantys įgyti sporto 
veiklos leidimą, sporto treneriai 

10-15 

 
Edukacinių kelionių programos 

 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslinė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

342 Pažintinės, kultūrinės veiklos organizavimo 
galimybės, lankantis Vilniuje.  
Koordinatorė – I.Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt  

8 val. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo 
mokytojai, mokyklų bendruomenės, 
kultūros darbuotojai 

25-40 

343 „Grikio kelio“ paieškos Dzūkijoje.  
Koordinatorė – I.Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo 
mokytojai, mokyklų bendruomenės, 
kultūros darbuotojai 

25-40 

344 Pažintinės mokinių veiklos organizavimo 
galimybės Kauno senamiestyje.  
Koordinatorė – I.Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo 
mokytojai, mokyklų bendruomenės, 
kultūros darbuotojai 

25-40 

345 Istorinių ir kultūrinių žinių gilinimas lankantis 
Klaipėdos krašte.  
Koordinatorė – I.Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo 
mokytojai, mokyklų bendruomenės, 
kultūros darbuotojai 

25-40 
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346 Jurbarko ir Šakių rajonų gamtinės ir kultūrinės 
aplinkos tyrimas.  
Koordinatorė – I.Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo 
mokytojai, mokyklų bendruomenės, 
kultūros darbuotojai 

25-40 

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

8 val. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo 
mokytojai, mokyklų bendruomenės, 
kultūros darbuotojai 

25-40 

348 Pažintis su Rytų Aukštaitijos amatais. 
Koordinatorė – I.Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo 
mokytojai, mokyklų bendruomenės, 
kultūros darbuotojai 

25-40 

349 Gamtinės ir kultūrinės aplinkos tyrimas Trakų 
apylinkėse.  
Koordinatorė – I.Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo 
mokytojai, mokyklų bendruomenės, 
kultūros darbuotojai 

25-40 

350 Pažintis su Vilkaviškio rajonu: gamtinė ir 
kultūrinė aplinka.  
Koordinatorė – I.Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo 
mokytojai, mokyklų bendruomenės, 
kultūros darbuotojai 

25-40 

351 Gamtinės, kultūrinės, istorinės aplinkos tyrimas, 
lankantis Asvejos regioniniame parke. 
Koordinatorė – I.Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo 
mokytojai, mokyklų bendruomenės, 
kultūros darbuotojai 

25-40 

352 Pažintinės mokinių veiklos organizavimo 
galimybės, lankantis Panevėžyje ir Biržų 
apylinkėse.  
Koordinatorė – I.Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo 
mokytojai, mokyklų bendruomenės, 
kultūros darbuotojai 

25-40 

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

8 val. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo 
mokytojai, mokyklų bendruomenės, 
kultūros darbuotojai 

25-40 

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

8 val. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo 
mokytojai, mokyklų bendruomenės, 
kultūros darbuotojai 

25-40 

355 Bendrakultūrinės kompetencijos plėtotė lankantis 
Šiauliuose ir Pasvalio krašte.  
Koordinatorė – I.Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo 
mokytojai, mokyklų bendruomenės, 
kultūros darbuotojai 

25-40 

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

8 val. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo 
mokytojai, mokyklų bendruomenės, 
kultūros darbuotojai 

25-40 

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

8 val. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo 
mokytojai, mokyklų bendruomenės, 
kultūros darbuotojai 

25-40 

358 Žinių apie Ukmergės rajono kultūrinį paveldą 
integravimo galimybės ugdymo procese. 
Koordinatorė – I.Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo 
mokytojai, mokyklų bendruomenės, 
kultūros darbuotojai 

25-40 

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

8 val. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo 
mokytojai, mokyklų bendruomenės, 
kultūros darbuotojai 

25-40 

360 „Dzūkijos jūros“ link: Alytaus ir Lazdijų rajonų 
gamtinė ir kultūrinė aplinka.  
Koordinatorė – I.Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo 
mokytojai, mokyklų bendruomenės, 
kultūros darbuotojai 

25-40 

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

8 val. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo 
mokytojai, mokyklų bendruomenės, 
kultūros darbuotojai 

25-40 

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

8 val. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo 
mokytojai, mokyklų bendruomenės, 
kultūros darbuotojai 

25-40 
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363 Senovės lietuvių pasaulėžiūros pėdsakai Rytų 
Aukštaitijoje.  
Koordinatorė – I.Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo 
mokytojai, mokyklų bendruomenės, 
kultūros darbuotojai 

25-40 

364 Šiaurės Aukštaitijos kultūrinės aplinkos pažinimo 
gilinimas.  
Koordinatorė – I.Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo 
mokytojai, mokyklų bendruomenės, 
kultūros darbuotojai 

25-40 

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

8 val. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo 
mokytojai, mokyklų bendruomenės, 
kultūros darbuotojai 

25-40 

366 Bendravimas ir bendradarbiavimas: edukacinių 
aplinkų kūrimas ikimokyklinėse įstaigose. 
Koordinatorė – I.Teresienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt 

8 val. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo 
mokytojai, mokyklų bendruomenės, 
kultūros darbuotojai 

25-40 

367 Integruotų pamokų galimybės Pietryčių Lietuvoje. 
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, 
el.p.: alvydas.bakutis@kpkc.lt 

6 val. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo 
mokytojai, mokyklų bendruomenės, 
kultūros darbuotojai 

25-40 

368 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 

25-40 

369 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 

25-40 

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

8 val Įvairių dalykų mokytojai, kraštotyros, 
turizmo būrelių vadovai 

25-40 

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

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

25-40 

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

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

25-40 

373 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  

25-40 

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

8 val. Įvairių dalykų, pradinio, neformaliojo 
ugdymo mokytojai 

25-40 

375 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 

25-40 

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

8 val. Įvairių dalykų mokytojai 30-40 

377 Kultūrinės aplinkos pažinimas Rytų Aukštaitijoje. 
Koordinatorė – Z.Verbickienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt  

8 val. Įvairių dalykų mokytojai 30-40 

378 Gamtiniai resursai tarp Lėvens ir Svalios: ugdant 
iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas. 
Koordinatorė – Z.Verbickienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt  

8 val. Įvairių dalykų mokytojai 30-40 
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379 Sveikos gyvensenos pradmenys ugdant mokytojų 
bendrąsias kompetencijas Šilutės regione. 
Koordinatorė – Z.Verbickienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt  

8 val. Įvairių dalykų mokytojai 30-40 

 
Programos vykdomos ne Lietuvos Respublikos teritorijoje 

 

Progr. 
Nr. 

Programos pavadinimas, lygis Apimtis Dalyvių tikslinė grupė 
Dalyvių 
skaičius 

380 Kūrybingumo ugdymas Lenkijos švietimo ir 
ugdymo įstaigose.  
Koordinatorė – Z.Verbickienė, tel. 32 41 58,  
el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt  

16 val. Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų 
bendruomenių komandos 

30 

381 Ugdymo turinio individualizavimas, pažangos ir 
pasiekimų vertinimas: Suomijos patirtis. 
Koordinatorė – Ginta Augustauskaitė, tel. 32 42 11, 
el.p.: ginta.augustauskaite@kpkc.lt 

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

25-30 

 
 
 


