KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
2019 m.
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ
SĄRAŠAS
Vadybinės programos
Progr.
Nr.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Programos pavadinimas, lygis
Ugdymo įstaigų vadovų rezervo programa.
Institucinio lygio programa.
Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus
kompetencijų ugdymasis.
Institucinio lygio kursų programa.
Sėkminga lyderystė – nuo efektyvaus starto iki
rezultatyvaus finišo.
Institucinio lygio kursų programa.
Vadovavimo meistriškumas.
Institucinio lygio kursų programa.

45

Pretendentai į švietimo įstaigų vadovus

Dalyvių
skaičius
25–30

40

Pretendentai į švietimo įstaigų vadovus

25–30

200

Švietimo įstaigų vadovai, jų
pavaduotojai

25–30

100

Švietimo įstaigų vadovai, jų
pavaduotojai; norintieji tapti ugdymo
įstaigos vadovais
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, raštvedžiai

25–30

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.
Dokumentų rengimo ir tvarkymo švietimo
įstaigose aktualijos.
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. (8 37) 32 40
43, el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
6 val.
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
Elektroninių dokumentų valdymo praktiniai
skyrių vedėjai, raštvedžiai
aspektai.
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. (8 37) 32 40
43, el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
6 val.
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
Veiksmingas personalo atrankos organizavimas
skyrių vedėjai
mokyklose.
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. (8 37) 32 40
43, el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
6 val.
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
Nefinansinė darbuotojų motyvacija.
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. (8 37) 32 40
skyrių vedėjai
43, el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
6 val.
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
Metinio darbuotojų vertinimo metodika ir
skyrių vedėjai
praktika.
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. (8 37) 32 40
43, el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. (8 37) 32 40 61, el. p. vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

30

30

30

30

30

Pedagoginės – psichologinės programos
Progr.
Nr.
10.

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

„Efektyvios streso valdymo galimybės
praktiškai“.

6 val.

„Moksleivių asmenybės akcentuacijos tipai ir
ugdymo procesas“.
„Pedagogų emocinio potencialo stiprinimo
galimybės“.

6 val.

13.

„Mokytojo asmenybės augimo 5(penkių) žingsnių
programa“.

36 val.

14.

„Integruotas gabių vaikų ugdymas darželyje ir
mokykloje“.

6 val.

11.
12.

6 val.

1

Dalyvių tikslinė grupė
Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, švietimo pagalbos
specialistai
Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai,
švietimo pagalbos specialistai
Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, švietimo pagalbos
specialistai
Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, švietimo pagalbos
specialistai
Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, švietimo pagalbos

Dalyvių
skaičius
35

35
35

10–20

35

15.

16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

specialistai
Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, švietimo pagalbos
specialistai
6 val.
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai,
„Ypatingi vaikai: nauja karta ikimokyklinėje
švietimo pagalbos specialistai
ugdymo įstaigoje“.
6 val.
Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai
„Kaip mokyti 2 kartus greičiau. Lengvi metodai“.
6 val.
Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
„Mokytojo galimybės kurti saugią atmosferą
ugdymo mokytojai, švietimo pagalbos
klasėje ir klasės bendruomenėje“.
specialistai
6 val.
Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai,
„Seksas ir mokykla – nuo paprasto smalsumo link
švietimo pagalbos specialistai
normų gyvenimui“.
6 val.
Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
„Kaip pradėti mokslo metus, kad jus lydėtų
ugdymo mokytojai, švietimo pagalbos
sėkmė“.
specialistai
6 val.
Vidurinio ugdymo mokytojai, švietimo
„Kaip mokyti ir kurti ryšį su paaugliu“.
pagalbos specialistai
6 val.
Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
„Ypatingai jautrus asmuo: pažinimas,
ugdymo mokytojai, švietimo pagalbos
privalumai, pagalba sau ir vaikams“.
specialistai
6 val.
Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
„Fizinis ir emocinis mokytojo saugumas“.
ugdymo mokytojai, švietimo pagalbos
specialistai
6 val.
Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
„Dešimt gebėjimų, kurių reikia sėkmingam
ugdymo mokytojai, švietimo pagalbos
mokytojui šiuolaikiniame pasaulyje“.
specialistai
6 val.
Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
„Mokytojo galimybės kurti saugią atmosferą
ugdymo mokytojai, švietimo pagalbos
klasėje ir klasės bendruomenėje“.
specialistai
6 val.
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai,
„Ikimokyklinio amžiaus vaikų psichinės sveikatos
švietimo pagalbos specialistai
stiprinimas“.
6 val.
Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
„Klasės( vaikų grupės) valdymas“.
ugdymo mokytojai, švietimo pagalbos
specialistai
6 val.
Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
„Netipiško elgesio vaikai. Galimi sprendimo
ugdymo mokytojai, švietimo pagalbos
būdai“.
specialistai
6 val.
Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
„Praktiniai bendravimo ir bendradarbiavimo su
ugdymo mokytojai, švietimo pagalbos
šeima darbo metodai“.
specialistai
6 val.
Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
„Gabūs ir talentingi. Kaip atpažinti ir tinkamai
ugdymo mokytojai, švietimo pagalbos
ugdyti“.
specialistai
6 val.
Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
„Tėvų susirinkimai: nuo formos iki turinio“.
ugdymo mokytojai, švietimo pagalbos
specialistai
6 val.
Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
„Kontaktas su vaiku“.
ugdymo mokytojai, švietimo pagalbos
specialistai
6 val.
Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
„Efektyvi pagalba vaikams mokymo procese
ugdymo mokytojai, švietimo pagalbos
taikant R. Feurstein metodo principus“.
specialistai
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. (8 37) 20 01 27, el. p. valerija.segaloviciene@kpkc.lt
„Hiperakyvių mokinių mokymo sistema“.

6 val.

35

35
35
35

35
35

35
35

35

35

35

35
35

35

35

35

35

35

35

Prevencinės – socialinės programos
Progr.
Nr.
34.
35.
36.
37.

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

„Savižudybių rizikos atpažinimo, įvertinimo,
pagalbos teikimo moduliai“.
„Vaiko gerovė – kompleksinės teikiamos pagalbos
organizavimas“.
„Kaip spręsti klasėje kylančias problemas
teatrinės raiškos priemonėmis“.
„Mediacijos taikymo mokykloje galimybės ir

6 val.
6 val.
6 val.
6 val.

2

Dalyvių tikslinė grupė
Švietimo pagalbos specialistai, klasių
vadovai, mokytojai, vadovai
VGK nariai
Švietimo pagalbos specialistai, klasių
vadovai, mokytojai
Švietimo pagalbos specialistai, klasių

Dalyvių
skaičius
35
35
35
35

38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.

ypatumai“.
„Mediacijos taikymo mokykloje galimybės ir
ypatumai“.
„Ką reikia žinoti ir ką reikia daryti įvykus
savižudybei mokykloje“.
„Smurto (patyčių) ir konfliktų samprata
ikimokyklinėje įstaigoje bei sprendimo
galimybės“.
„Vaiko gerovės atvejo vadyba“.
„Smurto ir patyčių prevencija ir intervencija: ką
gali ir turi padaryti mokyklos VGk“.
„Vaiko gerovės komisijos darbo praktiniai
aspektai“.
„Mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir
mokytojų padėjėjų komandinis darbas vykdant
patyčių prevenciją ikimokyklinio ugdymo
įstaigoje“.
„Ugdomieji žaidimai hiperaktyviems, agresyviems
ir kt vaikams ikimoklinėjė įstaigoje“.
„Ką ir kaip keisti mokykloje, kad vaikai mėgtų į
ją eiti. Kuratoriaus darbo patirtis“.
„Darbas su elgesio problemų turinčiais vaikais“.

40 val.
6 val.
6 val.

vadovai, mokytojai
Švietimo pagalbos specialistai, klasių
vadovai, mokytojai
Švietimo pagalbos specialistai, klasių
vadovai, mokytojai
Švietimo pagalbos specialistai,
ikimokyklinio ugdymo mokytojai

35
35
35

40 val.
6 val.

Švietimo pagalbos specialistai
VGK nariai

6 val.

VGK nariai

35

6 val.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai,
švietimo pagalbos specialistai

35

6 val.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai,
švietimo pagalbos specialistai
Pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai

35

Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, švietimo pagalbos
specialistai
Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, švietimo pagalbos
specialistai
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų Vaiko
gerovės komisijos nariai

35

6 val.
6 val.

20–25
35

35

48.

„Saugios mokyklos kūrimas: nuo patyčių link
bendruomenės“.

49.

6 val.
25–30
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų Vaiko gerovės
komisijos narių supažindinimas su Ankstyvosios
intervencijos modeliu ir S.M.A.R.T. tėvystės
įrankiu.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. (8 37) 32
40 61, el. p. vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. (8 37) 20 01 27, el. p. valerija.segaloviciene@kpkc.lt

6 val.

35

Specialiojo ugdymo programos
Progr.
Nr.
50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.

58.
59.
60.

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

„SUP vaikai. Hiperaktyvumas. Agresyvus
vaikas“.
„Darbas pagal kalbos ugdymo pratybų sąsiuvinį
MAMOS MOKYKLA“.
„SUP mokinių įtraukiojo ugdymo metodų
įvairovė integralumo aspektu“.
„Mokytojų padėjėjų, dirbančių su SUP mokiniais,
IKT taikymo poamokoje kompetencijų įgijimas ir
plėtotė“.
„Vaikų, turinčių SUP, ugdymas netradicinėse
erdvėse“.
„Mokinių, turinčių SUP,ugdymo/si galimybės
bendrojo ugdymo įstaigoje“.
„SUP mokinių įtraukiojo ugdymo darbo
organizavimo praktiniai aspektai“.
„Autizmo spektro sutrikimai: vaiko raidos
ypatumai ir praktiniai ugdymo organizavimo
aspektai“.
„Specialiosios pagalbos organizavimas sutrikusios
klausos vaikams“.
„ASS turinčių vaikų komunikacijos ir socialinių
įgūdžių lavinimas žaidimu“.
„Animuotų mokymo priemonių kūrimas ir
naudojimas SUP mokinių ugdyme“.

6 val.

Dirbantys su SUP vaikais

Dalyvių
skaičius
35

6 val.

Dirbantys su SUP vaikais

35

6 val.

Dirbantys su SUP vaikais

35

6 val.

Dirbantys su SUP vaikais

35

6 val.

Dirbantys su SUP vaikais

35

6 val.

Dirbantys su SUP vaikais

35

6 val.

Dirbantys su SUP vaikais

35

6 val.

Dirbantys su SUP vaikais

35

6 val.

Dirbantys su SUP vaikais

35

6 val.

Dirbantys su SUP vaikais

35

6 val.

Dirbantys su SUP vaikais

35

3

Dalyvių tikslinė grupė

61.

40 val. Dirbantys su SUP vaikais
20–25
„Holistiniu požiūriu grįstų paslaugų šeimoms,
auginančioms raidos ypatumų ar negalią turinčius
vaikus, plėtros galimybės“.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. (8 37) 20 01 27, el. p. valerija.segaloviciene@kpkc.lt

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos
Progr.
Nr.
62.

63.

64.

65.
66.
67.

Programos pavadinimas, lygis
„Metinių užduočių parengimas
ikimokyklinės/priešmokyklinės įstaigos
pedagogams metinės veiklos pokalbiui“.
„Metinio pedagogo veiklos vertinimo ataskaitos
rengimas ikimokyklinėje/priešmokyklinėje
įstaigoje: vadybinis aspektas“.
„Pedagogo metinės veiklos vertinimo ataskaitos
rengimas ikimokyklinėje/priešmokyklinėje
įstaigoje“.
„Pedagogo profesinis tobulėjimas ir asmeninis
augimas. Kaip tai vyksta įstaigoje“.
„Ritmika ir ritminiai žaidimai ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikams“.
„Ritminių žaidimų taikymas klausantis ir
atliekant muzikinius kūrinius. Muzikinis
projektas „Nakties stebuklas“.
„Kalėdų dainos ir žaidimai: inovatyviai ir kitaip“.

Apimtis
6 val.

Dalyvių tikslinė grupė
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo mokytojai

Dalyvių
skaičius
20–30

6 val.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo mokytojai

20–30

6 val.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo mokytojai

20–30

6 val.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo mokytojai
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo mokytojai

20–30

6 val.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo muzikos mokytojai

20–30

6 val.

20–30

6 val.

20–30

6 val.
6 val.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

20–30

71.

„Socialinis ir emocinis ugdymas/is ankstyvajame
amžiuje“.
„Kalbos ugdymo metodai ir būdai ankstyvajame
amžiuje“.
„Žaidžiame meną“.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio ugdymo mokytojai
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

6 val.

20–30

72.

„Pasakos vaikams – sekti, išveikti, įtraukti“.

8 val.

73.

„Astronominių žinių perteikimas vaikams
parodant jų pačių vietą ir svarbą Visatoje“.
„10 būdų kūrybingam raidžių ir skaičių
mokymuisi“.
„Super auklėtoja“.

6 val.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo mokytojai
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo mokytojai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio ugdymo mokytojai
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo mokytojai
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo mokytojai

„Ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikų
aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas, taikant
mąstymo žemėlapius“.
„Informatika priešmokykliniame ugdyme“.

12 val.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo mokytojai

20–30

12 val.

20–30

„Ikimokyklinių įstaigų auklėtojų padėjėjos –
ugdymo proceso dalyvės“.
„Pasaka, kaip ugdymo metodas ikimokykliniame
ir priešmokykliniame amžiuje“.
„Lengvas, žaismingas ir įkvepiantis ugdymas
mažiesiems“.
„Tautiškumo kompetencijos ugdymas: baltų
simboliai lietuvių liaudies mene kaip mokymo/si
priemonė“.
„Naujosios kartos vaikai – iššūkis mokytojui.
Kaip juos reikia ugdyti ir vertinti kitaip?“.

8 val.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo mokytojai
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo mokytojai
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo mokytojai
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo mokytojai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
pradinio ir pagrindinio ugdymo
mokytojai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
pradinio ir pagrindinio ugdymo
mokytojai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
pradinio ir pagrindinio ugdymo
mokytojai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
pradinio ir pagrindinio ugdymo
mokytojai

68.
69.
70.

74.
75.
76.

77.
78.
79.
80.
81.

82.

83.

84.

„Įtraukiojo ugdymo iššūkiai ir galimybės
mokytojo ir mokinio tarpusavio santykių kūrimo
procese“.
„Pozityvių santykių su ugdytiniu formavimo
strategijos: įtraukiojo ugdymo link“.

6 val.
6 val.

12 val.
6 val.
12 val.

6 val.

8 val.

8 val.

4

20–30

20–30
20–30
20–30
20–30

20–30
20–30
20–30
20–30

20–30

20–30

20–30

Priešmokyklinio ugdymo pradinio ir
pagrindinio ugdymo mokytojai
Pradinio ugdymo mokytojai
Pradinio ugdymo mokytojai

85.

„Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas“.

86.
87.

12 val.
20–30
„Informatika pradiniame ugdyme“.
6 val.
20–30
„Mokinių raštingumo kompetencijos ugdymas
integruojant etninės kultūros programą“.
6 val.
Pradinio ugdymo mokytojai
20–30
„Skaitymo užsiėmimų organizavimas – sudominti
ir įtraukti“.
6 val.
Pradinio ugdymo mokytojai
20–30
„Kūno kultūros pamoka pradiniame ugdyme:
žaidimai „FOR FUN“ sporto salėje“.
18 val. Priešmokyklinio, pradinio ugdymo
20–30
„Meninė-teatrinė kūrybinių sumanymų
vizualizacija ikimokykliniame,
mokytojai
priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme“.
18 val. Priešmokyklinio ugdymo mokytojai
20–30
„Priešmokyklinio amžiaus vaikas ir jo poreikiai.
Kaip padėti vaikui sėkmingai pasiruošti
mokyklai“.
8 val.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
25–40
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir
ugdymo mokytojai
pažangos vertinimas, matavimas ir fiksavimas.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
6 val.
Ikimokyklinių, priešmokyklinio ugdymo
25–30
Maitinimo organizavimo praktiniai aspektai.
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. (8 37) 32 40
įstaigų sveikatos priežiūros specialistai
43, el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
6 val.
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
25–30
Ugdymas pojūčių pagalba formuojant palankią
pedagogai, specialistai
ugdymo aplinką ikimokykliniame,
priešmokykliniame amžiuje.
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. (8 37) 32 40
43, el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
6 val.
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
25–30
Emocinio intelekto lavinimas lauke.
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. (8 37) 32 40
pedagogai, specialistai
43, el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
Koordinatorė – Audronė Antanavičienė, tel. (8 37) 20 01 27, el. p. audrone.antanaviciene@kpkc.lt

88.
89.
90.

91.

92.

93.

94.

95.

12 val.

20–30

Bendros programos
Progr.
Nr.
96.

97.

98.
99.

100.

101.

102.

103.

Programos pavadinimas, lygis
Darbo kodekso, darbo apmokėjimo įstatymų
praktinis taikymas.
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. (8 37) 32 39
41, el. p. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
Darbo apmokėjimo sąlygos pakeitimai nuo 201901-01. Ką aktualu žinoti darbdaviui?
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. (8 37) 32 39
41, el. p. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
Viešųjų pirkimų apklausos sąlygų, pažymų,
protokolų rengimas.
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. (8 37) 32 39
41, el. p. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
Kritinio mąstymo ugdymas.
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. (8 37) 32 39
41, el. p. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
Kaip užprogramuoti save ir vaikus nuolatiniam
tobulėjimui ir pasiekimams.
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. (8 37) 32 39
41, el. p. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
Ar mokymasis gali kelti nuotaiką? Mokytojo ir
vaiko santykių kūrimas.
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. (8 37) 32 39
41, el. p. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
Probleminiai tėvai – probleminiai vaikai. Kaip
dirbti?
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. (8 37) 32 39
41, el. p. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
Vaikų elgesio ir emocinės problemos. Kaip galima

Apimtis

6 val.

6 val.

Dalyvių tikslinė grupė
Švietimo, kultūros, sporto ir kt. įstaigų
vadovai, pavaduotojai ir kt. darbuotojai
Švietimo, kultūros, sporto ir kt. įstaigų
vadovai, pavaduotojai ir kt. darbuotojai

Dalyvių
skaičius
20–50

20–50

Atsakingi už viešųjų pirkimų vykdymą
6 val.

20–50
Bendrojo ugdymo mokyklų įvairių
dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės
Bendrojo ugdymo mokyklų įvairių
dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

20–50

6 val.

Bendrojo ugdymo mokyklų įvairių
dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

20–50

6 val.

Bendrojo ugdymo mokyklų įvairių
dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

15–40

6 val.

Bendrojo ugdymo mokyklų įvairių

15–40

6 val.

6 val.

5

20–50

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

pasitelkti psichologines strategijas.
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. (8 37) 32 39
41, el. p. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
Darbas su sunkiais mokiniais. Ribų nustatymas.
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. (8 37) 32 39
41, el. p. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
Paauglystė: tykantys pavojai ir iššūkiai.
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. (8 37) 32 39
41, el. p. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
Kaip motyvuoti mokinius neįprastais,
psichologiniais metodais?
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. (8 37) 32 39
41, el. p. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
Patyčių ir smurto atpažinimas bei prevencija.
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. (8 37) 32 39
41, el. p. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
Z ir alfa kartos ypatumai ir ugdymas.
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. (8 37) 32 39
41, el. p. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
Gyvenamosios erdvės interjero dizainas.
Institucinio lygio kursų programa.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Refleksijos metodai socialiniam emociniam
ugdymui(si).
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių
ugdymo kokybės gerinimas ir jos vertinimas.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
„Kurk lėlę – pažink save“ – nauja saviraiškos ir
savęs pažinimo galimybė.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo
galimybės pamokose.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Sėkminga mokinio asmenybės branda – svarbus
geros mokyklos bruožas.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Sisteminio mąstymo strategijos ir minčių
žemėlapių kūrimas. Koordinatorė – Ilona Teresienė,
tel. (8 37) 32 41 58, el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Skaitymo kompetencijų ir mąstymo gebėjimų
ugdymas. Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37)
32 41 58, el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Asmeninės mokinio pažangos skatinimas.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Formuojamojo ugdomojo vertinimo
prganizaviomas atliepiant Geros mokyklos
aktualijas.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Paaugliai. Kodėl jie tokie, kokie yra. Ar verta
tėvus įtraukti į jų ugdymą.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas,
asmeninės pažangos matavimas.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt

dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės
Bendrojo ugdymo mokyklų įvairių
dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės
Pagrindinio, vidurinio ugdymo įvairių
dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės
Pagrindinio, vidurinio ugdymo įvairių
dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

15–40

Bendrojo ugdymo mokyklų įvairių
dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės
Bendrojo ugdymo mokyklų įvairių
dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės
Informacinių technologijų, dailės,
technologijų bei kitų dalykų mokytojai,
įvairių sričių specialistai, turintys
bazinius darbo komiuteriu įgūdžius
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo
ugdymo mokyklų įvairių dalykų
mokytojai, mokyklų bendruomenės

20–40

Pradinio ir pagrindinio ugdymo,
gimnazijų įvairių dalykų mokytojai,
vadovai, švietimo pagalbą teikiantys
specialistai, mokyklų bendruomenės
Ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio
ugdymo įvairių dalykų mokytojai,
švietimo pagalbą teikiantys specialistai,
mokyklų bendruomenės
Jaunimo mokyklų įvairių dalykų
mokytojai

25–50

Ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio
ugdymo įvairių dalykų mokytojai,
švietimo pagalbą teikiantys specialistai,
mokyklų bendruomenės
Pradinio, pagrindinio ugdymo,
gimnazijų įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų bendruomenės
Pradinio, pagrindinio ugdymo įvairių
dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės
Pradinio, pagrindinio ugdymo,
gimnazijų įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų bendruomenės
Pradinio, pagrindinio ugdymo,
gimnazijų įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų bendruomenės

25–40

6 val.

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

25–40

8 val.

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

25–40

6 val.

6 val.

6 val.

6 val.

6 val.

320 val.

6 val.

6 val.

8 val.

6 val.

6 val.

8 val.

8 val.

8 val.

6 val.

6

15–40

15–40

20–40

10–20

25–40

10–20

20–50

25–40

25–40

25–40

20–50

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

Inovatyvi pamoka: mokinio ugdymo(si) veiklos
projektavimas į sėkmę.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Grįžtamojo ryšio privalumai ir būtinybė
šiuolaikiniame ugdymo(si) procese: priimti ir
dalintis.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Mokymosi pagalbos teikimas pamokose.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Mokymosi metodų taikymas Z kartos mokiniams.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Organizacijos pokyčio kultūros paieškos
šiuolaikinės ugdymo paradigmos kontekste:
Kauno Simono Daukanto progimnazijos patirtis.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. (8 37) 32 40
52, el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
Ugdymo proceso organizavimas, formuojant
vertybines nuostatas, skatinančias mokinių
mokymosi motyvaciją.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. (8 37) 32 40
52, el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
Elektroninis portfelis individualiai mokymo(si)
pažangai gerinti.
Koordinatorė – Alvita Veličkaitė, tel. (8 37) 32 39
41, el. p. informacinis@kpkc.lt
Efektyvaus mokymosi principai.
Koordinatorė – Alvita Veličkaitė, tel. (8 37) 32 39
41, el. p. informacinis@kpkc.lt
„Palankaus mikroklimato kūrimas. Pykti
negalima suprasti?“.
Koordinatorė – Alvita Veličkaitė, tel. (8 37) 32 39
41, el. p. informacinis@kpkc.lt
Individualios mokinių pažangos stebėjimo sistema
mokykloje.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. (8 37) 32
40 61, el. p. vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
„Mokinių pasiekimų vertinimas, pažangos
matavimas ir fiksavimas“.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. (8 37) 32
40 61, el. p. vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Darni komanda. Vienas plius vienas lygu trys.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. (8 37) 32
40 61, el. p. vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Kūrybingas mokymo procesas ir atminties
lavinimas.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. (8 37) 32
40 61, el. p. vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Sėkminga pamoka.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. (8 37) 32
40 61, el. p. vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Mokinio individualios pažangos stebėjimas ir
vertinimas.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. (8 37) 32
40 61, el. p. vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Šiuolaikinės pamokos aspektai orientuojantis į
Geros mokyklos koncepcijos sampratą.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. (8 37) 32
40 61, el. p. vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Mokinių ugdymo(si) pasiekimai. Samprata ir
skatinimo galimybės.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. (8 37) 32

6 val.

Pradinio, pagrindinio ugdymo įvairių
dalykų mokytojai, mokykla
bendruomenės

20–40

8 val.

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

20–40

6 val.

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

25–40

6 val.

6 val.

25–40

25

8 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

25

18 val.

Įvairių dalykų mokytojai

25

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai

20–40

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

20–40

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

25–40

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

25–40

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

25–40

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

25–40

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

25–40

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

25–40

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

25–40

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

25–40

7

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

40 61, el. p. vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Lyderystės laboratorija.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. (8 37) 32
40 61, el. p. vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
„Personalizacija ugdymo procese“.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. (8 37) 32
40 61, el. p. vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
Bendravimo etiketas.
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. (8 37) 32 40
43, el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
Emocinio intelekto lavinimas mokykloje:
socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas
naudojant limbinio mokymo(si) sistemą.
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. (8 37) 32 40
43, el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
„Tarpdalykinės ugdomosios technologijos
„Intelektas“ įdiegimas ir taikymas mokyklose“.
Koordinatorė – Z. Verbickienė, tel. (8 37) 32 41 58,
el. p. zita.verbickiene@kpkc.lt
„Pagarba mokinių įvairovei – iššūkiai ir
galimybės mokytojui puoselėjant kiekvieno
mokinio individualius pasiekimus“.
Koordinatorė – Z. Verbickienė, tel. (8 37) 32 41 58,
el. p. zita.verbickiene@kpkc.lt
„Edukacinė stovykla mokytojams „Įkvėpk!“.
Koordinatorė – Z. Verbickienė, tel. (8 37) 32 41 58,
el. p. zita.verbickiene@kpkc.lt
„Integruotų pamokų galimybės ugdant 5 – 8
klasių mokinius“.
Koordinatorė – Z. Verbickienė, tel. (8 37) 32 41 58,
el. p. zita.verbickiene@kpkc.lt

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

25–40

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

25–40

6 val.

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

30

8 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

30

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

30

16 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

25–30

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

25–30

48 val.

30

Kompiuterinio raštingumo programos
Progr.
Nr.
146.

147.
148.

149.

Programos pavadinimas, lygis
Formuojamasis vertinimas ir mokinio
individualios pažangos fiksavimas panaudojant
informacines technologijas.
Minecraft panaudojimas pamokoje.
„Interaktyvūs mokymosi pažangos į(si)vertinimo
įrankiai SMART programinėje įrangoje“.

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

18 val.

Įvairių dalykų mokytojai

18 val.
12 val.

Įvairių dalykų mokytojai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio ugdymo, įvairių dalykų
mokytojai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
mokytojai

6 val.
„Interaktyvi lenta ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų
lavinimui“.
Koordinatorė – Alvita Veličkaitė, tel. (8 37) 32 39 41, el. p. informacinis@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
30

30
30

30

Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto rengimosi atestacijai programos
Progr.
Nr.
150.

151.

152.

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

22 val.
Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų
ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos
kultūros mokymo programa.
Institucinio lygio programa.
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. (8 37) 32 39
41, el. p. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
60 val.
Specialiosios pedagogikos ir specialiosios
psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų
programa. Nacionalinio lygio programa.
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. (8 37) 32 39
41, el. p. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
80 val.
„Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų
skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo

8

Dalyvių tikslinė grupė
Mokytojai, mokyklų vadovai, jų
pavaduotojai ugdymui bei skyrių vedėjai

Įvairių dalykų mokytojai

Mokytojai, pagalbos mokiniui
specialistai

Dalyvių
skaičius
10–30

10–50

programa“.
Institucinio lygio programa.
Koordinatorė – Alvita Veličkaitė, tel. (8 37) 32 39 41,
el. p. informacinis@kpkc.lt

Pedagoginių – psichologinių žinių kursas
Progr.
Nr.
153.

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

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

180 val.

Asmenys, neturintys pedagogo
kvalifikacijos, bet norintys įgyti teisę
dirbti mokytoju pagal profesinio
mokymo ir neformaliojo (išskyrus
ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo) švietimo programas
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. (8 37) 32 39 41, el. p. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
15–40

Kursai dėl ankstyvojo užsienio kalbos mokymo įgyvendinimo
Progr.
Nr.
154.

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

40 val. Užsienio kalbų mokytojai, ketinantys
Kvalifikacijos tobulinimo programa užsienio
dirbti pagal pradinio ugdymo programą
kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti pagal
pradinio ugdymo programą.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. (8 37) 32 41 58, el. p. zita.verbickiene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
15–20

Tiksliniai kursai meninio ugdymo mokytojams
Progr.
Nr.
155.

156.

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

40 val. Meninio ugdymo mokytojai, ketinantys
Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio
mokyti pagal ikimokyklinio ir (ar)
ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro)
priešmokyklinio ugdymo programas
mokytojams, ketinantiems mokyti pagal
ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo
programas.
Nacionalinio lygio programa.
40 val. Meninio ugdymo mokytojai, ketinantys
Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio
dirbti pagal pradinio ugdymo programas
ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro)
mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio
ugdymo programas.
Nacionalinio lygio programa.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. (8 37) 32 40 52, el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
25

25

Dorinio ugdymo (tikybos ir etikos) programos
Progr.
Nr.
157.
158.

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.
Tikybos mokytojai
„Sakramentų ženklai ir jų malonės kasdieniame
gyvenime“.
6 val.
Dorinio ugdymo ir kitų dalykų
„Aktyvių mokymo(si) metodų taikymas
mokytojai
formuojant vertybines ir komunikacines
kompetencijas“.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. (8 37) 32 41 58, el. p. zita.verbickiene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
25–30
25–30

Programos lietuvių kalbos mokytojams
Progr.
Nr.
159.

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6
Lietuvių kalbo ir kitų dalykų mokytojai
„Literatūra – realybės metraštininkė“.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. (8 37) 32 41 58, el. p. zita.verbickiene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
25–30

Programos anglų kalbos mokytojams
Progr.
Nr.
160.

Programos pavadinimas, lygis
„Technologijų ir bendradarbiavimo sinergija –

Apimtis
6 val.

9

Dalyvių tikslinė grupė
Anglų kalbos mokytojai

Dalyvių
skaičius
25

161.
162.

kiekvieno mokinio pažangai“.
„Kalbos vienija pasaulį“ („The World united by
different Languages“.
„Mes Z karta – ateities vizija“.

6 val.

Anglų kalbos mokytojai

Anglų kalbos, kitų užsienio kalbų
mokytojai
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. (8 37) 32 41 58, el. p. zita.verbickiene@kpkc.lt
6 val.

25–30
25–30

Programos rusų kalbos mokytojams
Progr.
Nr.
163.

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.
Rusų kalbos mokytojai
„Komunikacinių gebėjimų ugdymas rusų kalbos
pamokose“.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. (8 37) 32 41 58, el. p. zita.verbickiene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
25–30

Programos matematikos mokytojams
Progr.
Nr.
164.
165.

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.
Matematikos mokytojai
Skaitmeninės priemonės ir metodai mokant
matematikos V–VIII klasėse.
6 val.
Matematikos mokytojai
Pasirengimas matematikos valstybiniam brandos
egzaminui. Taikomės į aukštesnį balą.
Koordinatorė – IlonaTeresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
20–50
20–50

Programos informacinių technologijų mokytojams
Progr.
Nr.
166.

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

40
Informacinių technologijų mokytojai,
Švietimo institucijos svetainė multisaitinėje
švietimo įstaigų IKT specialistai
Wordpress aplinkoje.
Nuotolinio mokymosi institucinio lygio programa.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
20–30

Programos gamtos mokslų mokytojams
Progr.
Nr.
167.
168.

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.
Fizikos mokytojai
Kritinio ir kūrybinio mąstymo ugdymas fizikos
pamokose.
6 val.
Chemijos mokytojai
Oksidacijos-redukcijos procesai chemijoje.
Oksidacijos laipsniai neorganinėje ir organinėje
chemijoje. Probleminis mokymas temos
„Cheminės metalų savybės“.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
15–30

15–30

Programos geografijos mokytojams
Progr.
Nr.
169.

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.
Geografijos mokytojai
Vertinimas ir įsivertinimas geografijos pamokose.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
20–30

Programos ekonomikos mokytojams
Progr.
Nr.
170.

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.
Ekonomikos ir verslo mokytojai
Verslumas ir asmens savybės.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
10–20

Programos istorijos ir politologijos mokytojams
Progr.
Nr.
171.

Programos pavadinimas, lygis
„Kauno miestiečių bendruomenė XVIII–XIX a.
statusai, tapatumai ir jų kaita“.

Apimtis
6 val.

10

Dalyvių tikslinė grupė
Istorijos mokytojai

Dalyvių
skaičius
10–30

172.

173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.

8 val.
Istorijos mokytojai
„Bendrųjų kompetencijų ugdymas, panaudojant
tiriamąją mokinių veiklą, netradicinėse aplinkose:
ekskursija aplankant Kauno piliakalnius“.
6 val.
Istorijos mokytojai
Kovose už Laisvę!: Lietuvos XIX a. sukilimų ir XX
a. partizaninio karo istorijos.
6 val.
Istorijos mokytojai
Testas istorijos pamokose.
6 val.
Istorijos mokytojai
LDK civilizacija ir naujosios Lietuvos kultūra.
6 val.
Istorijos mokytojai
Mokslinio tyrimo pagrindai istorijos pamokose.
6 val.
Istorijos mokytojai
Lietuvos vaizdavimas senojoje kartografijoje ir
šiandieninėse mokymo(si) priemonėse.
6 val.
Istorijos mokytojai
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: kaip papasakoti
moksleiviams? Naujausios tyrimų tendencijos.
6 val.
Istorijos mokytojai
Lietuvos Respublikos kariuomenė kovose už
nepriklausomybę 1919–1920 m.
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. (8 37) 32 39 41, el. p. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

10–30

10–30
10–30
10–30
10–30
10–30
10–30
10–30

Programos dailės mokytojams
Progr.
Nr.
180.

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

Dalyvių
skaičius
30

Dailės pamoka: meninės, estetinės ir bendrųjų
kompetencijų ugdymo, pamokos planavimo,
pažangos stebėjimo ir į(si)vertinimo patirtis.
Vaizduotės lavinimo svarba skatinant vaikų
kūrybiškumą.
Šrifto menas mokykloje: idėjos ir galimybės.

6 val.

Dailės mokytojai

6 val.

Dailės, technologijų, pradinio ugdymo
mokytojai
Dailės mokytojai

25

183.

Meno terapijos metodų praktinės integracijos
galimybės socialiniame – pedagoginiame darbe.

6 val.

Dailės, ikimokyklinio, pradinio ugdymo
mokytojai

25

184.

Seminarų ciklas „Kaip suprasti vaikų piešinius“.

18 val.

Dailės, ikimokyklinio, pradinio ugdymo
mokytojai

25

181.
182.

6 val.

15

Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. (8 37) 32 40 52, el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt

Programos muzikos mokytojams
Progr.
Nr.
185.

186.

187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.
Muzikos mokyklų mokytojai
XX–XXI a. lietuvių jaunųjų muzikantų
pedagoginio paruošimo raida ir mokymo
metodikų įvairovė.
24 val. Muzikos mokyklų ir bendrojo lavinimo
Ugdymo turinio integracijos patirtis ir ateitis
mokyklų muzikos mokytojai
Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykloje
„Varpelis“.
Institucinio lygio programa.
18 val. Muzikos mokytojai
Ritmika, judesys ir kūno perkusija.
Institucinio lygio programa.
6 val.
Muzikos mokyklų mokytojai
Muzikos ir kitų menų integracinė sąveika ugdymo
procese.
6 val.
Muzikos mokyklų fortepijono mokytojai
Fortepijoninio pedagoginio repertuaro aktualijos.
Naujų leidinių fortepijonui pristatymas.
6 val.
Muzikos mokyklų mokytojai
Individualių ugdymo planų muzikos/meno
mokykloje rengimas: teorija ir praktika.
6 val.
Muzikos mokyklų mokytojai
Integruotas muzikinis ugdymas.
6 val.
Muzikos, pradinio ugdymo mokytojai
Tradicinio kankliavimo pagrindai.
6 val.
Muzikos mokyklų mokytojai
Ansamblinio muzikavimo aktualijos, iššūkiai ir
galimybės.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. (8 37) 32 40 52, el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt

11

Dalyvių
skaičius
25

25

25
25
25
25
25
15
25

Programos etninės kultūros mokytojams
Progr.
Nr.
194.

195.

196.

197.

198.

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

Neformaliojo švietimo ugdytojai,
folkloro ansamblių vadovai, kultūros
darbuotojai, tautodailininkai,
bendruomenių atstovai
6 val.
Etninės kultūros, etikos, dailės,
Baltų kultūros reliktai tautodailėje, kalboje,
technologijų, istorijos, lietuvių kalbos,
muzikoje.
ikimokyklinio ir pradinio ugdymo
mokytojai, folkloro ansamblių vadovai
6
val.
Etninės kultūros, neformaliojo ugdymo,
Bičių vaško panaudojimas mokyklinėje
ikimokyklinio ir pradinio ugdymo
edukacijoje. Vaško žvakių liejimas.
mokytojai
6 val.
Etninės kultūros, neformaliojo ugdymo,
Švenčių kaleidoskopas. Etninio paveldo
ikimokyklinio ir pradinio ugdymo
išsaugojimas ir puoselėjimas. Velykos“.
mokytojai
6 val.
Etninės kultūros, neformaliojo ugdymo,
Tradicinis lietuviškas kalendorius: Velykos ir
ikimokyklinio ir pradinio ugdymo
Jurginės. Kiaušinių marginimas vašku.
mokytojai
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. (8 37) 32 40 52, el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
Smulkiųjų amatų mokymai.

6 val.

Dalyvių
skaičius
25

25

25

25

25

Programos teatro mokytojams
Progr.
Nr.
199.
200.

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.
Teatro, pradinio ugdymo mokytojai
Teatras – kritinio mąstymo ir kultūrinio
sąmoningumo ugdytojas.
6 val.
Teatro, lietuvių kalbos, pradinio ugdymo
Poezijos teatras. Meninio žodžio fenomenologija.
mokytojai
Kalbos kultūros naujos meninės raiškos patyrimo
praktikos.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. (8 37) 32 40 52, el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
25
25

Programos choreografijos mokytojams
Progr.
Nr.
201.
202.

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.
Šokio, pradinio ugdymo mokytojai
Šokis choreografijos pamokoje.
6 val.
Šokio, pradinio ugdymo mokytojai
Kūrybiškas šokio pamokos planavimas.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. (8 37) 32 40 52, el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
25
25

Programos kūno kultūros mokytojams, treneriams
Progr.
Nr.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.

210.
211.
212.

Programos pavadinimas, lygis
Šiuolaikinis fizinis ugdymas.
Neformaliojo ugdymo metodai šiuolaikinėje
kūno kultūros pamokoje.
Šiuolaikinė kūno kultūros pamoka.
Aktyvių mokymo metodų naudojimas kūno
kultūros pamokose.
Moksleivių laikysenos korekcija taikant fizinius
pratimus.
Vertinimas ir įsivertinimas fiziniame ugdyme.
Fizinio ugdymo mokymo metodų įvairovė: nuo
atkartojimo iki atradimo (pagal „M.
Mosston Spectrum“).
Nuo lūkesčių prie tradicijų kūno kultūros
pamokose.
Bendradarbiavimo ir komandos telkimo
pratimai kūno kultūros pamokose.
Europos diena su kamuoliu: kamuolys kaip
universali fizinio ugdymo ir sveikatinimo
priemonė – praktinis ir teorinis aspektai.

24 val.
20 val.

Kūno kultūros mokytojai
Kūno kultūros mokytojai

Dalyvių
skaičius
15–40
15–40

6 val.
6 val.

Kūno kultūros mokytojai
Kūno kultūros mokytojai

15–40
15–40

6 val.

Kūno kultūros mokytojai

15–40

6 val.
6 val.

Kūno kultūros mokytojai
Kūno kultūros mokytojai

15–40
15–40

6 val.

Kūno kultūros mokytojai

15–40

6 val.

Kūno kultūros mokytojai

15–40

8 val.

Kūno kultūros mokytojai

15–40

Apimtis

12

Dalyvių tikslinė grupė

213.
214.
215.
216.

6 val.
Kūno kultūros mokytojai
Įvairios veiklos sėkmingai kūno kultūros
pamokai.
6 val.
Kūno kultūros mokytojai
Naujovės ir iššūkiai šiuolaikinėje kūno kultūros
pamokoje.
6 val.
Kūno kultūros mokytojai
Žmogus jaunas tol, kol yra lankstus! Tempimo
fiziologija – raktas į protingą treniruotę.
6 val.
Kūno kultūros mokytojai
Saugus mankštinimasis: praktiniai patarimai
kūno kultūros mokytojui. Kas geriau - Pilates ar
joga? Jogalates derinys.
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. (8 37) 32 39 41, el. p. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

15–40
15–40
15–40
15–40

Programos technologijų mokytojams
Progr.
Nr.
217.
218.
219.
220.
221.

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

VEX IQ komplektas integruotam ugdymui.
Meninis daržovių drožinėjimas.

6 val.
6 val.

Kūrybiškumo ugdymas naudojant šiuolaikinės
mados kūrimo metodus.
Inerciniai aviamodeliai ir jų gamyba.

6 val.

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

Technologijų, pradinio ugdymo
mokytojai
6 val.
Technologijų, pradinio ugdymo
Pikseliai+matrica+optika=geras vaizdas.
mokytojai
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. (8 37) 32 40 52, el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
6 val.

Dalyvių
skaičius
25
25
25
25
25

Programos žmogaus saugos mokytojams
Progr.
Nr.
222.
223.
224.

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

Žmogaus saugos, pradinio ugdymo
Saugus elgesys prie vandens. Vaikų ir paauglių
6 val.
mokytojai
traumų prevencija.
Žmogaus saugos, pradinio ugdymo
Vaiko saugos sampratos ugdymas, taikant
6 val.
mokytojai
netradicinius metodus ir priemones.
Žmogaus saugos, ikimokyklinio ir
Aktyvių sveikatos mokymo metodų naudojimas
6 val.
pradinio ugdymo mokytojai
vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimui.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. (8 37) 32 40 52, el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
25
25
25

Neformaliojo ugdymo programos
Progr.
Nr.
225.

226.
227.
228.
229.
230.
231.

232.

233.

Dalyvių
skaičius
25

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

Seminarų ciklas „Pilietiškumas ir atsakinga
visuomenė: Kauno įvairenybės pasitinkant Kauną,
kaip Europos kultūros sostinę 2022“.
Vaikų turizmo renginių vadovų mokymo programa
„Vaikų turizmo renginių organizavimas“.
Jaunųjų šaulių būrelių vadovų mokymas.
Institucinio lygio programa.
Jaunųjų šaulių būrelio vadovo II pakopos kursas.
Institucinio lygio programa.
Jaunųjų šaulių būrelio vadovo III pakopos kursas.
Institucinio lygio programa.
Gimtojo miesto pažintinių kompetencijų ugdymas.

24 val.

Ugdymo įstaigų ir miesto bendruomenės

8 val.

25

98 val.

Ikimokyklinio, pradinio, neformaliojo
ugdymo, įvairių dalyvių mokytojai
Jaunųjų šaulių būrelių vadovai

32 val.

Jaunųjų šaulių būrelių vadovai

25

34 val.

Jaunųjų šaulių būrelių vadovai

25

6 val.

25

Asmeninių ir socialinių kompetencijų ugdymas
neformaliojo ugdymo veikloje. Mokinių
pasiekimai ir individuali pažanga.
Neformaliojo vaikų ugdymo turinio orientavimas į
pažinimo ir komunikavimo kompetencijų
ugdymą. Įgytų kompetencijų vertinimas ir
įsivertinimas.
IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas
neformaliojo ugdymo veikloje, tobulinat ugdytinių
bendrąsias kompetencijas.

6 val.

Neformaliojo, pradinio ugdymo
mokytojai
Neformaliojo, pradinio ugdymo
mokytojai, būrelių vadovai

6 val.

Neformaliojo, pradinio ugdymo
mokytojai, būrelių vadovai

25

6 val.

Neformaliojo, pradinio ugdymo
mokytojai, būrelių vadovai

25

13

25

25

234.

6 val.
Neformaliojo, pradinio ugdymo
Mokytojo vaidmuo ugdant mokinio iniciatyvumo
mokytojai, būrelių vadovai
ir kūrybingumo, bei dalykines kompetencijas
neformaliojo ugdymo veikloje. Pažangos ir
kokybės įvertinimas ir įsivertinimas.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. (8 37) 32 40 52, el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt

25

Programos valstybės tarnautojams
(Programos patvirtintos Valstybės tarnybos departamento)
Progr.
Nr.
235.

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

Dalykinis bendravimas: adekvataus elgesio
algoritmas ir konfliktinių situacijų valdymas.
Viešosios kalbos reikalavimai įstaigoje.

8 val.

237.

Asmens duomenų apsauga biudžetinėse įstaigose
įsigaliojus ES Bendrajam duomenų apsaugos
reglamentui.

8 val.

238.

Savivaldos institucijų veiklos kokybės vertinimas
ir tobulinimas.
Darbuotojų atleidimo proceso valdymas:
psichologiniai atleidimo pokalbio ir darbo su
likusiais darbuotojais aspektai.
Darbo sutarčių nutraukimo problemos
biudžetinėse įstaigose.

8 val.

Valstybės tarnautojai, švietimo, kultūros,
sporto ir kt. įstaigų vadovai
Valstybės tarnautojai, švietimo, kultūros,
sporto ir kt. įstaigų vadovai,
pavaduotojai ir kt. darbuotojai
Valstybės tarnautojai, švietimo, kultūros,
sporto ir kt. įstaigų vadovai,
pavaduotojai ir kt. darbuotojai, atsakingi
už dokumentų rengimą
Valstybės tarnautojai, švietimo, kultūros,
sporto ir kt. įstaigų vadovai
Valstybės tarnautojai, švietimo, kultūros,
sporto ir kt. įstaigų vadovai

236.

239.

240.

241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.

Programos pavadinimas, lygis

8 val.

8 val.

8 val.

Valstybės tarnautojai, švietimo, kultūros,
sporto ir kt. įstaigų vadovai,
pavaduotojai ir kt. darbuotojai, atsakingi
už dokumentų rengimą
Valstybės tarnautojai

8 val.
Valstybės tarnybos įstatymo naujos redakcijos
taikymas nuo 2019-01-01.
8 val.
Valstybės tarnautojai
Efektyvios iškalbos menas.
8 val.
Valstybės tarnautojai
Dalykinio bendravimo įgūdžių formavimas.
8 val.
Valstybės tarnautojai
Bendravimo etiketas.
8 val.
Valstybės tarnautojai
Oficialus svečių priėmimas.
8 val.
Valstybės tarnautojai
Bendravimas ir bendradarbiavimas su
žiniasklaida. Interviu.
8 val.
Valstybės tarnautojai
Tarnautojų kalbos kultūra ir etiketas.
8 val.
Valstybės tarnautojai
Paslaugų kokybės tobulinimas viešajame
sektoriuje.
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. (8 37) 32 39 41, el. p. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
15–40
15–40

15–40

15–40
15–40

20–40

15–40
15–40
15–40
15–40
15–40
15–40
15–40
15–40

Programos bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų padėjėjams
Progr.
Nr.
249.

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

107
Asmenys, dirbantys ar ketinantys dirbti
Mokytojo padėjėjo rengimo programa.
Institucinio lygio programa.
mokytojo padėjėjais
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58, el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
25–40

Edukacinių kelionių programos
Progr.
Programos pavadinimas, lygis
Nr.
250.
Istorinio, etnokultūrinio paveldo panaudojimo
ugdymo procese galimybės. Pakruojo dvaras.
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. (8 37) 32 39
41, el. p. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
251.
Pažinkime savąjį kraštą: Lietuvos kultūros
paveldo integravimas muzikinio ugdymo procese.
Žemaitkiemio dvaras.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. (8 37) 32 40
52, el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

8 val.

Įvairių dalykų mokytojai ir kiti švietimo
bei kultūros darbuotojai

8 val.

Muzikos mokytojai

14

Dalyvių
skaičius
20–45

30

252.

253.

254.

255.

256.

257.

258.

259.

260.

261.

262.

263.

264.

265.

266.

267.

268.

Istorija šalia mūsų. Zanavykų krašto knygnešiai.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. (8 37) 32 40
52, el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
Istorinė atmintis: žydų kultūrinis paveldas
Jonavos ir Ukmergės kraštuose.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. (8 37) 32 40
52, el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
Istorija – tapusi realybe: intriguojantis Pakruojo
dvaro gyvenimas, didelė mažos Joniškėlio
respublikos atmintis.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. (8 37) 32 40
52, el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
Pažintinio ir ekologinio vaikų ugdymo galimybės
Šakių krašte.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. (8 37) 32 40
52, el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
Sėlių krašto istorinis ir kultūrinis paveldas. Biržų
regionas.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. (8 37) 32 40
52, el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
Mažeikių kraštas: tarp kuršių, žemaičių ir
žiemgalių.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Ką mena Ukmergės apylinkės?
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Kultūrinės asmens kompetencijos ugdymo
galimybės, lankantis Vilniuje.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Zarasų krašto gamtos ir kultūrinio paveldo
pažinimas.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Bendrakultūrinio ugdymo galimybės, lankantis
Dzūkijoje.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Žymių žmonių istorijos vingiais po Kauno
senamiestį.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Juozo Miltinio pėdsakai Panevėžyje.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Žemaitijos istorinio- kultūrinio paveldo
pažinimas.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Pažintis su Zanavykų krašto istorija, gamta,
kultūra.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Kultūrinio sąmoningumo ugdymas, lankantis
pamario krašte.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Kultūrinių kompetencijų plėtotė. Opera Lietuvoje.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Pažinkime Pakruojo kraštą: gamta, istorija,
kultūra. Žinių integravimas ugdymo procese.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt

6 val.

Įvairių dalykų, pradinio, neformaliojo
ugdymo mokytojai

30

6 val.

Įvairių dalykų, pradinio, neformaliojo
ugdymo mokytojai

30

6 val.

Įvairių dalykų, pradinio, neformaliojo
ugdymo mokytojai

30

8 val.

Įvairių dalykų, pradinio, neformaliojo
ugdymo mokytojai

30

8 val.

Įvairių dalykų, pradinio, neformaliojo
ugdymo mokytojai

30

8 val.

Įvairių dalykų mokytojai, kiti švietimo,
ugdymo bei kultūros įstaigų darbuotojai,
mokyklų bendruomenės

25–45

8 val.

Įvairių dalykų mokytojai, kiti švietimo,
ugdymo bei kultūros įstaigų darbuotojai,
mokyklų bendruomenės
Įvairių dalykų mokytojai, kiti švietimo,
ugdymo bei kultūros įstaigų darbuotojai,
mokyklų bendruomenės

25–45

8 val.

Įvairių dalykų mokytojai, kiti švietimo,
ugdymo bei kultūros įstaigų darbuotojai,
mokyklų bendruomenės

25–45

8 val.

Įvairių dalykų mokytojai, kiti švietimo,
ugdymo bei kultūros įstaigų darbuotojai,
mokyklų bendruomenės

25–45

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, kiti švietimo,
ugdymo bei kultūros įstaigų darbuotojai,
mokyklų bendruomenės

20–40

8 val.

Įvairių dalykų mokytojai, kiti švietimo,
ugdymo bei kultūros įstaigų darbuotojai,
mokyklų bendruomenės
Įvairių dalykų mokytojai, kiti švietimo,
ugdymo bei kultūros įstaigų darbuotojai,
mokyklų bendruomenės

25–45

8 val.

Įvairių dalykų mokytojai, kiti švietimo,
ugdymo bei kultūros įstaigų darbuotojai,
mokyklų bendruomenės

25–45

8 val.

Įvairių dalykų mokytojai, kiti švietimo,
ugdymo bei kultūros įstaigų darbuotojai,
mokyklų bendruomenės

25–45

8 val.

Įvairių dalykų mokytojai, kiti švietimo,
ugdymo bei kultūros įstaigų darbuotojai,
mokyklų bendruomenės
Įvairių dalykų mokytojai, kiti švietimo,
ugdymo bei kultūros įstaigų darbuotojai,
mokyklų bendruomenės

25–45

8 val.

8 val.

8 val.

15

25–45

25–45

25–45

269.

270.

271.

272.

Etnokultūrinio ugdymo galimybės, lankantis
Kupiškio apylinkėse.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Kultūrinės kompetencijos plėtotė Klaipėdoje.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Pilietinis mokinių ugdymas, lankatis Šiaulių
krašte. Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32
41 58, el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Pažintinės, kultūrinės veiklos organizavimo
galimybės lankantis Vilniuje.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. (8 37) 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt

8 val.

Įvairių dalykų mokytojai, kiti švietimo,
ugdymo bei kultūros įstaigų darbuotojai,
mokyklų bendruomenės

25–45

8 val.

Įvairių dalykų mokytojai, kiti švietimo,
ugdymo bei kultūros įstaigų darbuotojai,
mokyklų bendruomenės
Įvairių dalykų mokytojai, kiti švietimo,
ugdymo bei kultūros įstaigų darbuotojai,
mokyklų bendruomenės
Įvairių dalykų mokytojai, kiti švietimo,
ugdymo bei kultūros įstaigų darbuotojai,
mokyklų bendruomenės

25–45

8 val.

8 val.

25–45

25–45

Programos vykdomos ne Lietuvos Respublikos teritorijoje
Progr.
Programos pavadinimas, lygis
Nr.
273. Mokymosi aplinkų kūrimas, modernizavimas
mokinių pasiekimų pažangai užtikrinti Latvijos
ugdymo įstaigose.
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. (8 37) 32 40
43, el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
274.
Airijos švietimo įstaigų bendruomenių narių
tarpusavio santykiai – kokybiško ugdymo
pagrindas.
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. (8 37) 32 40
43, el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
275.
Gabių ir talentingų vaikų ugdymas. Izraelio
patirtis.
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. (8 37) 32 40
43, el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
276.
Efektyvi patyčių ir smurto prevencijos sistema
Norvegijos ugdymo įstaigose.
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. (8 37) 32 40
43, el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
277.
Kritinio mąstymo ugdymas Japonijoje mokinių
pasiekimų gerinimui.
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. (8 37) 32 40
43, el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
278.
Inovatyvus STEAM ugdymas Vokietijos
mokyklose mokinių pasiekimų gerinimui.
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. (8 37) 32 40
43, el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

Dalyvių
skaičius
20–25

12 val.

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

24 val.

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

20–25

24 val.

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

25–30

24 val.

30 val.

30 val.

16

25–30

5–10

25–30

