KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

2018 m.
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ
SĄRAŠAS
Vadybinės programos
Progr.
Nr.
1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Dalyvių tikslinė grupė

Dalyvių
skaičius
20–25

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Komunikacija ir santykių kūrimas.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Lyderystės galia. Koordinatorė – Ilona Teresienė,
tel. 32 41 58, el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Komandos formavimas.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Privalomų darbo tvarkų ir darbo sutarčių
rengimas: naujojo darbo kodekso ir kitų teisės
aktų reikalavimų taikymas nuo 2017 m. liepos 1 d.
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. 32 39 41,
el. p. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
Inovacijų diegimas ikimokyklinėje /
priešmokyklinėje įstaigoje: turinio aspektas.
Koordinatorė – Audronė Antanavičienė,
tel. 20 01 27, el. p. audrone.antanaviciene@kpkc.lt
Darbo tvarkos taisyklių, darbo pareigų pažeidimų
tvarkos aprašo, incidentų darbe tyrimo tvarkos
aprašo ir kitų privalomų tvarkos aprašų rengimas
(turinio ir įforminimo reikalavimai), įsigaliojus
naujajam Darbo kodeksui.
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. 32 39 41,
el. p. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
Naujojo darbo kodekso taikymas: praktinės
patirties apibendrinimas ir rekomendacijos.
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. 32 39 41,
el. p. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
Naujovės viešųjų pirkimų organizavime.
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el. p. informacinis@kpkc.lt
Mažos vertės pirkimai.
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el. p. informacinis@kpkc.lt
Praktinis seminaras dėl viešųjų pirkimų:
ataskaitų teikimo, planų rengimo bei kitos
skelbiamos informacijos.
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el. p. informacinis@kpkc.lt
Pirkimo planų sudarymas ir sutarčių keitimas.
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el. p. informacinis@kpkc.lt
Dokumentų rengimo ir tvarkymo švietimo
įstaigose aktualijos.
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. 32 42 11,
el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
Elektroninių dokumentų valdymo praktiniai
aspektai. Koordinatorė – Ginta Tarankienė,
tel. 32 42 11, el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt

8 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai

8 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai

20–25

6 val.

Biudžetinių įst. vadovai, pavaduotojai ir
kt. darbuotojai, atsakingi už dokumentų
rengimą

20–40

6 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai

20–25

6 val.

Biudžetinių įst. vadovai, pavaduotojai ir
kt. darbuotojai, atsakingi už dokumentų
rengimą

20–40

6 val.

Biudžetinių įst. vadovai, pavaduotojai ir
kt. darbuotojai, atsakingi už dokumentų
rengimą

20–40

6 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, viešųjų
pirkimų komisijų nariai

30

6 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, viešųjų
pirkimų komisijų nariai

30

6 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, viešųjų
pirkimų komisijų nariai

30

6 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, viešųjų
pirkimų komisijų nariai

30

6 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, raštvedžiai

30

6 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, raštvedžiai

30

8 val.

1

20–25

14

15

16

17

18

19

20

21

22
23
24

25
26

Švietimo įstaigų finansų valdymas.
6 val.
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. 32 42 11,
skyrių vedėjai, buhalteriai
el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
Ilgalaikio turto apskaita viešajame sektoriuje.
6 val.
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. 32 42 11,
skyrių vedėjai, buhalteriai
el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
6 val.
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
Veiksmingas personalo atrankos organizavimas
mokyklose. Koordinatorė – Ginta Tarankienė,
skyrių vedėjai
tel. 32 42 11, el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
6 val.
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
Finansinės atskaitomybės pagal VSAFAS
parengimas, įkėlimas į VSAKIS.
skyrių vedėjai, buhalteriai
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. 32 42 11,
el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
Nefinansinė darbuotojų motyvacija.
6 val.
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. 32 42 11,
skyrių vedėjai
el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
6 val.
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
Metinio darbuotojų vertinimo metodika ir
praktika.Koordinatorė – Ginta Tarankienė,
skyrių vedėjai
tel. 32 42 11, el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
40 val. Pretendentai į švietimo įstaigų vadovus
Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus
kompetencijų ugdymasis.
Institucinio lygio programa
40 val. Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
Vadovų kompetencijų ugdymasis mokinių
mokymosi pažangai.
kyrių vedėjai
Institucinio lygio programa
8 val.
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
Kūrybinių koučingo metodų taikymas vadovo
praktikoje.
skyrių vedėjai
8 val.
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
LEAN vadybos taikymo galimybės ir reikalingos
sąlygos švietimo įstaigoje.
skyrių vedėjai
8 val.
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
Pasidalytoji lyderystė mokykloje, kaip
skyrių vedėjai
šiuolaikinės organziacijos kultūros dalis:
galimybės ir reikalingos sąlygos.
8 val.
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
Strateginio planavimo mokykloje specifika
šiuolaikinės vadybos kontekste.
skyrių vedėjai
8 val.
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
Mokyklos bendruomenės telkimas: esminiai
skyrių vedėjai
komandinio darbo ir bendradarbiavimo
principai.
Koordinatorė – Vilija Barzdžiuvienė, tel. 32 40 61, el. p. vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

30

30

30

30

30

30

30

30

30
30
30

30
30

Pedagoginės – psichologinės programos
Progr.
Nr.
27

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

Ypatingai jautrus asmuo:pažinimas, privalumai,
pagalba sau bei vaikams.

6 val.

28

Fizinis ir emocinis mokytojo saugumas.

6 val.

29

Fizinis ir emocininis vaiko saugumas
ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.

6val.

30

Dešimt gebėjimų, kurių reikia sėkmingam
mokytojui šiuolaikiniame pasaulyje.

6val.

31

Mokytojo galimybės kurti saugią atmosferą
klasėje ir klasės bendruomenėje.

6val.

32

Ikimokyklinio amž-iaus vaikų psichinės sveikatos
stiprinimas.

6 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai,
įvairių dalykų mokytojai, pagalbos
vaikui specialistai
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai,
įvairių dalykų mokytojai, pagalbos
vaikui specialistai
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai,
įvairių dalykų mokytojai, pagalbos
vaikui specialistai
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai,
įvairių dalykų mokytojai, pagalbos
vaikui specialistai
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai,
įvairių dalykų mokytojai, pagalbos
vaikui specialistai
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai,

Programos pavadinimas, lygis

2

Dalyvių
skaičius
30

30

30

30

30

30

33

34

35

36

37

38

39

40

įvairių dalykų mokytojai, pagalbos
vaikui specialistai
Klasės(vaikų grupės) valdymas.
6 val.
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai,
įvairių dalykų mokytojai, pagalbos
vaikui specialistai
Netipiško elgesio vaikai. Galimi sprendimo būdai.
6 val.
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai,
įvairių dalykų mokytojai, pagalbos
vaikui specialistai
6 val.
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
Praktiniai bendravimo bei bendradrbiavimo su
šeima darbo metodai.
ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai,
įvairių dalykų mokytojai, pagalbos
vaikui specialistai
Bendravimas ir bendradarbiavimas su paaugliais.
6 val.
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai,
įvairių dalykų mokytojai, pagalbos
vaikui specialistai
6 val.
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
Gabūs ir talentingi. Kaip atpažinti ir timkamai
ugdyti.
ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai,
įvairių dalykų mokytojai, pagalbos
vaikui specialistai
Tėvų susirinkimai; nuo formos iki turimio.
6 val.
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai,
įvairių dalykų mokytojai, pagalbos
vaikui specialistai
Kontaktas su vaiku.
6 val.
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai,
įvairių dalykų mokytojai, pagalbos
vaikui specialistai
6 val.
Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
Efektyvi pagalba vaikams mokymo
procesetaikant R.Feurstein metodo principus.
ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai,
įvairių dalykų mokytojai, pagalbos
vaikui specialistai
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, el. p. valerija.segaloviciene@kpkc.lt

30

30

30

30

30

30

30

30

Prevencinės – socialinės programos
Progr.
Nr.
41

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

Prekyba žmonėmis vyksta: matyk, atpažink,
reaguok, padėk! Koordinatorė – ZitaVerbickienė,
tel. 32 41 58, el. p. zita.verbickiene@kpkc.lt

6 val.

42

Mediacijos taikymo mokykloje galimybės ir
ypatumai.

6 val.

43

Mediacijos taikymo mokykloje galimybės ir
ypatumai.

40 val.

44

Atsparumo veiksnių stiprinimas, siekiant
apsaugoti vaikus ir jaunuolius nuo psichoaktyvių
medžiagų vartojimo.

6 val.

45

Ką reikia žinoti ir ką reikia daryti įvykus
savižudybei mokykloje.

6 val.

46

Smurto (patyčių) ir konfliktųs samprata
ikimokyklinėje įstaigoje bei sprendimo galimybės.
Vaiko gerovės atvejo vadyba.
Vaiko gerovės atvejo vadyba.
Smurto ir patyčių prevencija ir intervencija: ką

6 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai,
įvairių dalykų mokytojai, socialiniai
darbuotojai
Pagalbos vaikui specialistai,
ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, neformaliojo
ugdymo mokytojai
Pagalbos vaikui specialistai,
ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, neformaliojo
ugdymo mokytojai
Pagalbos vaikui specialistai,
ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, neformaliojo
ugdymo mokytojai
Pagalbos vaikui specialistai,
ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, neformaliojo
ugdymo mokytojai
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

6val.
40 val.
6 val.

Pagalbos vaikui specialistai
Pagalbos vaikui specialistai
VGK komisijos nariai

47
48
49

Programos pavadinimas, lygis

3

Dalyvių
skaičius
35–40

30

30

30

30

30
30
30
30

50

51

52

gali ir turi padaryti mokyklos VGK.
Savižudybių rizikos atpažinimo, įvertinimo,
pagalbos teikimo moduliai.

6 val.

Pagalbos vaikui specialistai,
ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, neformaliojo
ugdymo mokytojai
12 val. Pagalbos vaikui specialistai,
Savižudybių rizikos atpažinimo, įvertinimo,
pagalbos teikimo moduliai.
ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, neformaliojo
ugdymo mokytojai
6 val.
Pagalbos vaikui specialistai,
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija bei
teismo medicinos pagrindai.
ikimokyklinio, pradinio, vidurinio
ugdymo mokytojai, neformaliojo
ugdymo mokytojai
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, el. p. valerija.segaloviciene@kpkc.lt

30

30

30

Specialiojo ugdymo programos
Progr.
Nr.
53
54
55
56
57
58
59

60

61
62
63
64

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.
Dirbantys su SUP vaikais
Ikimokyklinio amžiaus vaikų girdimasis
suvokimas. Gerosios praktikos pavyzdžiai.
6 val.
Dirbantys su SUP vaikais
Inovatyvūs pagalbos būdai specialiųjų ugdymosi
poreikių turintiems vaikams.
6 val.
Dirbantys su SUP vaikais
Vaikų , turinčių elgesio, emocijų ar ASS
sutrikimus, ugdymo strategijos.
6 val.
Dirbantys su SUP vaikais
Vaiko, turinčio elgesio, emocijų ar ASS
sutrikimus, pojūčių matrica.
Dirbantys su SUP vaikais
Vaikas, turintis specialiųjų ugdymosi poreikų,
ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.
SUP vaikas. Hiperaktyvumas. Agresyvus vaikas.
6 val.
Dirbantys su SUP vaikais
12 val. Dirbantys su SUP vaikais
Autizmo spektro sutrikimai: vaikų raidos
ypatumai ir praktiniai ugdymo organizavimo
aspektai.
40 val. Dirbantys su SUP vaikais
Hplistiniu požiūriu grįstų paslaugų šeimoms,
auginančioms raido sypatumų ar negalią turinčius
vaikus, plėtros galimybės.
6 val.
Dirbantys su SUP vaikais
Specialiosios pagalbos organizavimas sutrikusios
klausos vaikams.
6 val.
Dirbantys su SUP vaikais
Animuotų mokymo priemonių kūrimas ir
naudojimas SUP mokinių ugdyme.
24 val. Dirbantys su SUP vaikais
Specialiųjų poreikių vaikų įtraukiojo ugdymo
praktiniai aspektai.
6 val.
Dirbantys su SUP vaikais
ASS turinčių vaikų komunikacijos ir socialinių
įgūdžiųlavinimas žaidimu.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė, tel. 20 01 27, el. p. valerija.segaloviciene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
30
30
30
30
30
30
30

15

30
25
30
30

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos
Progr.
Nr.
65
66
67
68
69

70
71

Dalyvių
skaičius
25–35

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

Vaiko amžiaus tarpsnio ypatumai ir pagalba jam,
kuriant teigiamą mikroklimatą.
Ikimokyklinukų raidos ypatumai.

6 val.

Kalbos ugdymo metodai ir būdai ankstyvajame
amžiuje.
Socialinis ir emocinis ugdymas/is ankstyvajame
amžiuje.
Aktyvus muzikos klausymas ir improvizacija
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus
vaikams.
Dainavimo, ritmo pojūčio, judesio ir muzikos
rašto sintezė.
Pavasario švenčių muzikinis folkloras mažiems.

6 val.

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

6 val.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

25–35

6 val.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
mokytojai

25–35

6 val.

Ikimokyklinio ugdymo, muzikos
mokytojai
Ikimokyklinio ugdymo, muzikos
mokytojai

25–35

Programos pavadinimas, lygis

6 val.

6 val.

4

25–35
25–35

25–35

72

Lyderystė ir pedagoginis vadovavimas.

6 val.

73

Vaikų gebėjimų ugdymas pasitelkiant lietuvių
etninę kultūrą.
Tautiškumo kompetencijos ugdymas: baltų
simboliai lietuvių liaudies mene kaip mokymo(si)
priemonė.
Pasaka kaip ugdymo metodas ikimokykliniame ir
priešmokykliniame amžiuje.
Kauno ikimokyklinukų chorinio dainavimo
tradicijos. 2018 m. repertuaro analizė ir
mokymas.
Priešmokyklinio amžiaus vaikas ir jo poreikiai.
Kaip padėti vaikui sėkmingai pasiruošti
mokyklai.
Meninė – teatrinė kūrybinių sumanymų
vizualizacija ikimokykliniame,
priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme.
Inovacijų diegimas ikimokyklinėje /
priešmokyklinėje įstaigoje: turinio aspektas.
Inovacijų diegimas ikimokyklinėje /
priešmokyklinėje įstaigoje: turinio aspektas.
Pasirengimas pedagogo metinės veiklos vertinimo
ir kvalifikacijos tobulinimo pokalbiui.
Pasirengimas pedagogo metinės veiklos vertinimo
ir kvalifikacijos tobulinimo pokalbiui.
Lengvas, žaismingas ir įkvepiantis ugdymas
mažiesiems.
Pradinukų muzikinis ugdymas: nuo tradicijų link
metodinių inovacijų.
Kūrybiškumas rašant ir skaitant pradiniame
ugdyme.
Patirtinio ugdymo(si) svarba ir galimybės vaiko
gyvenime. Koordinatorė – Ilona Teresienė,
tel. 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Kaip kalbėti su vaiku, kad jis klausytų ir girdėtų?
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. 32 39 41,
el. p. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
Fizinio aktyvumo pratybos mažiesiems.
Koordinatorė – ZitaVerbickienė, tel. 32 41 58,
el. p. zita.verbickiene@kpkc.lt
Nauji reikalavimai ir sveikatai palankaus
maitinimo organizavimas švietimo įstaigose.
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. 32 42 11,
el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
Maitinimo organizavimo praktiniai aspektai.
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. 32 42 11,
el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
Ikimokyklinio amžiaus vaikų imunoprofilaktikos
ir užkrečiamųjų ligų aktualijos.
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. 32 42 11,
el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
Ugdymas pojūčių pagalba formuojant palankią
ugdymo aplinką ikimokykliniame,
priešmokykliniame amžiuje.
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. 32 42 11,
el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
Emocinio intelekto lavinimas lauke.
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. 32 42 11,
el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
Funkcionalios, emociškai palankios ugdymo
aplinkos formavimas priešmokykliniame ir
ikimokykliniame amžiuje.
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. 32 42 11,
el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt

6 val.

74

75
76

77

78

79
80
81
82
83
84
85
86

87

88

89

90

91

92

93

94

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

25–35

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
mokytojai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
muzikos mokytojai

25–35

18 val.

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai

25–35

18 val.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio ugdymo mokytojai

25–35

6 val.

25–35

18 val.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
mokytojai, vadovai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
mokytojai, vadovai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
mokytojai, vadovai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
mokytojai, vadovai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio ugdymo mokytojai
Pradinių klasių, muzikos mokytojai

18 val.

Pradinių klasių mokytojai

25–35

6 val.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio ugdymo mokytojai

25–35

6 val.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio ugdymo pedagogai, specialistai

20–40

6 val.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio ugdymo mokytojai, kūno
kultūros mokytojai
Ikimokyklinių, priešmokyklinio ugdymo
įstaigų sveikatos priežiūros specialistai

15–20

6 val.

Ikimokyklinių, priešmokyklinio ugdymo
įstaigų sveikatos priežiūros specialistai

25–30

6 val.

Ikimokyklinių, priešmokyklinio ugdymo
įstaigų sveikatos priežiūros specialistai

25–30

6 val.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
pedagogai, specialistai

25–30

6 val.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
pedagogai, specialistai

25–30

6 val.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo
pedagogai, specialistai

25–30

6 val.

6 val.
6 val.

18 val.
6 val.
18 val.
6 val.

6 val.

5

25–35
25–35

25–35

25–35
25–35
25–35
25–35
25–35

25–30

95

96

6 val.
Auklėtojų padėjėjos
Auklėtojos padėjėjos kompetencijų raiška,
dirbant M. Montessori metodu bei tradicinio
ugdymo grupėje.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė,
tel. 20 01 27, el. p. valerija.segaloviciene@kpkc.lt
6 val.
Ikimokyklinio. priešmokyklinio ugdymo
Tarptaitiniai projektai ikimokyklinio ugdymo
įstaigoje: iššūkiai ir galimybės.
mokytojai
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė,
tel. 20 01 27, el. p. valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Koordinatorė – Audronė Antanavičienė, tel. 20 01 27, el. p. audrone.antanaviciene@kpkc.lt

40

30

Bendros programos
Progr.
Nr.
97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

Dalyvių
skaičius
25–40

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

Sėkminga mokinio asmenybės branda – svarbus
geros mokyklos bruožas.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Patirtinio ugdymo(si) svarba ir galimybės vaiko
gyvenime. Koordinatorė – Ilona Teresienė,
tel. 32 41 58, el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Veiksmingas grįžtamasis ryšys.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Formuojamojo ugdomojo vertinimo
organizavimas atliepiant Geros mokyklos
aktualijas. Koordinatorė – Ilona Teresienė,
tel. 32 41 58, el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Įsivertinimo metodų taikymas siekiant mokinių
pasiekimų ir pažangos.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Grafinės vizualizacijos mokymo(si) ir
į(si)vertinimo metodai.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių
ugdymo kokybės gerinimas ir jos vertinimas.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Asmeninės mokinio pažangos skatinimas.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt

8 val.

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

6 val.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio ugdymo mokytojai

20–30

8 val.

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

25–40

8 val.

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

25–40

8 val.

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

25–40

6 val.

25–40

Savivaldus, personalizuotas, diferencijuotas
mokymasis. Koordinatorė – Ilona Teresienė,
tel. 32 41 58, el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Skaitymo kompetencijų ir mąstymo gebėjimų
ugdymas. Koordinatorė – Ilona Teresienė,
tel. 32 41 58, el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Gyvenamosios erdvės interjero dizainas (tęstiniai
kursai). Institucinio lygio programa.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Savęs pažinimas. Kas aš?
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Stresas ir jo įveika. Kaip išvengti profesinio
perdegimo? Koordinatorė – Ilona Teresienė,
tel. 32 41 58, el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Mokymosi pagalbos teikimas pamokose.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Kai šalia paauglys: tarp iššūkių ir pasitikėjimo.

8 val.

Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo
įvairių dalykų mokytojai, pagalbos
mokiniui specialistai, mokyklų
bendruomenės
Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo
įvairių dalykų mokytojai, pagalbos
mokiniui specialistai, mokyklų
bendruomenės
Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo
įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės
Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo
įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės
Technologijų, dailės, informacinių
technologijų ir kitų dalykų mokytojai,
švietimo ir kitų sričių specisalistai
Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo
įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės
Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo
įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės
Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo
įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės
Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo

20–25

Programos pavadinimas, lygis

8 val.

8 val.

8 val.

320 val.

8 val.

8 val.

6 val.

8 val.

6

25–40

25–40

25–40

25–40

10–20

20–25

25–40

25–35

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
tel. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Bendravimas ir bendradarbiavimas: grupės
procesų pažinimas ir valdymas.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Mokinių pasiekimų vertinimas, įsivertinimas bei
pažangos matavimas.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas
pamokoje. Koordinatorė – Ilona Teresienė,
tel. 32 41 58, el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Tarpdalykinės integracijos realizavimo praktika
mokykloje. Koordinatorė – Ilona Teresienė,
tel. 32 41 58, el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Mokinio dienoraštis „Tavo pasaulis – tavo kelias į
sėkmę“. Koordinatorė – Ilona Teresienė,
tel. 32 41 58, el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Mokinių mąstymo ugdymo projektavimas
remiantis standartizuotų testų rezultatais.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Mokinių asmeninės pažangos matavimas,
fiksavimas ir vertinimas.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Inovatyvaus mokymosi skatinimas pasitelkiant
IKT. Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Refleksyviojo mokymo(si) taikymas mokykloje.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Geros nuotaikos vadovas pedagogo darbe.
Koordinatorė – Audronė Antanavičienė,
tel. 20 01 27, el. p. audrone.antanaviciene@kpkc.lt
Mokytojas – superherojus. Koks šiandien yra jo
vaidmuo? Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė,
tel. 32 39 41, el. p. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
Kaip užprogramuoti save ir vaikus nuolatiniam
tobulėjimui ir pasiekimams.
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. 32 39 41,
el. p. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
Smurtas artimoje aplinkoje: atpažinimas ir
reagavimas švietimo įstaigoje.
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. 32 39 41,
el. p. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
Probleminiai tėvai – probleminiai vaikai. Kaip
dirbti? Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė,
tel. 32 39 41, el. p. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
Vaikų elgesio ir emocinės problemos. Kaip galima
pasitelkti psichologines strategijas.
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. 32 39 41,
el. p. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
Darbas su sunkiais mokiniais. Ribų nustatymas.
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. 32 39 41,
el. p. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
Paauglystė: tykantys pavojai ir iššūkiai.
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. 32 39 41,
el. p. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
Kaip motyvuoti mokinius neįprastais,
psichologiniais metodais?
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. 32 39 41,
el. p. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
Išvirkščias bendravimo su vaiku pasaulis: pajausk

8 val.

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

25–35

6 val.

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

30–40

6 val.

Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo
įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės
Pagrindinio, vidurinio ugdymo įvairių
dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės
5–6 klasių vadovai, psichologai, ugdymo
karjerai specialistai, socialiniai
pedagogai
Mokyklų bendruomenės

20–40

6 val.

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

25–40

6 val.

Mokyklų bendruomenės

25–40

6 val.

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

25–40

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

50–80

6 val.

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

20–40

6 val.

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

15–40

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

15–40

Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo

15–40

6 val.

6 val.

6 val.

6 val.

6 val.

6 val.

6 val.

6 val.

6 val.

6 val.

6 val.

7

20–30

20–40

30–50

30–40

20–40

15–40

15–40

15–40

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

žodžius, ištark jausmus.
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. 32 39 41,
el. p. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
Kur dingsta laikas?
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. 32 39 41,
el. p. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
Patyčių ir smurto atpažinimas bei prevencija.
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. 32 39 41,
el. p. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
Švietimo teisės politika Lietuvoje.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,
el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
Emocijų dizainas ugdyme.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,
el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
Ugdymo proceso organizavimas, formuojant
vertybines nuostatas, skatinančias mokinių
mokymosi motyvaciją.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,
el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
Mokausi bendradarbiaudamas. Įrankiai
šiuolaikiniam mokytojui (MS Sway).
Nuotolinė institucinio lygio programas
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el. p. informacinis@kpkc.lt
Edukacinė skaitmeninių mokymosi objektų
reikšmė pamokos kokybei.
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41,
el. p. informacinis@kpkc.lt
Elektroninis portfelis individualiai mokymo(si)
pažangai gerinti. Koordinatorė – Leta Dubinskienė,
tel. 32 39 41, el. p. informacinis@kpkc.lt
Skaitymo strategijos skirtingų dalykų pamokose
5–7 klasėse. Koordinatorė – ZitaVerbickienė,
tel. 32 41 58, el. p. zita.verbickiene@kpkc.lt
Motyvacija ir savivertė: problemų atpažinimas ir
sprendimų modeliavimas.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el. p. zita.verbickiene@kpkc.lt
Motyvuojantis bendravimas ir
bendradarbiavimas šiuolaikinėje organizacijoje.
Kartų teorijos idėjų pritaikymas efektyviai
komunikacijai mokykloje kurti.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el. p. zita.verbickiene@kpkc.lt
Ugdymo proceso ir pamokos vadyba bei
vertinimas. Koordinatorė – Zita Verbickienė,
tel. 32 41 58, el. p. zita.verbickiene@kpkc.lt
Problemų sprendimu grįstas mokymasis Z kartai.
Kaip jį organizuoti?
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el.p. zita.verbickiene@kpkc.l t
Pažangos siekiantis mokymasis.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el.p. zita.verbickiene@kpkc.lt
Emocinio intelekto lavinimas per komunikavimo
metodus artimoje aplinkoje.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el. p. zita.verbickiene@kpkc.lt
Bendravimo etiketas.
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. 32 42 11,
el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
Projektinis metodas integruojant ugdymo turinį.
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. 32 42 11,
el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt

įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės
6 val.

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

20–60

18 val.

Įvairių dalykų mokytojai

20–100

18 val.

Įvairių dalykų mokytojai

25

18 val.

Įvairių dalykų mokytojai

25

8 val.

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

25–30

6 val.

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

30

8 val.

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

30

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

30

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

30

6 val.

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

25

6 val.

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

30

6 val.

6 val.

6 val.

8 val.

6 val.

6 val.

8

20–40

30

25

25

30

30

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

Mokytojas – koučingo specialistas.
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. 32 42 11,
el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
Viešasis kalbėjimas: oratorystės menas.
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. 32 42 11,
el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
Viešasis kalbėjimas ir komunikacija mokytojo
darbe. Koordinatorė – Ginta Tarankienė,
tel. 32 42 11, el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
Mokyklų patirtys siekiant mokinių mokymosi
pažangos. Institucinio lygio programa.
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. 32 42 11,
el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
Mokyklų patirtys siekiant mokinių mokymosi
pažangos. Institucinio lygio programa.
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. 32 42 11,
el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
Emocinio intelekto lavinimas mokykloje:
socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas
naudojant limbinio mokymo(si) sistemą.
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. 32 42 11,
el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
Emocinio intelekto lavinimas mokykloje:
socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas
naudojant limbinio mokymo(si) sistemą.
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. 32 42 11,
el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
Emocinio intelekto lavinimas
mokykloje:socialinių ir emocinių kompetencijų
ugdymas naudojant limbinio mokymo(si) sistemą.
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. 32 42 11,
el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
Brandos darbo rengimo metodologiniai
reikalavimai ir vertinimo kriterijai.
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. 32 42 11,
el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
Brandos darbo rengimas ir vertinimas:
planavimas, etapai ir vertinimo kriterijai.
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. 32 42 11,
el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
Efektyvus mokymas ir mokymasis.
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. 32 42 11,
el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
Žaidybinimas mokymo procese.
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. 32 42 11,
el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
Mokyklos įvaizdžio visuomenėje formavimas ir
kaip galime prie jo prisidėti.
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. 32 42 11,
el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
Socialinis ir emocinis ugdymas: ikimokyklinio,
pradinio ir vidurinio ugdymo pakopoms.
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. 32 42 11,
el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
Metodinės veiklos organizavimas mokykloje,
siekiančioje mokymosi pažangos: pamokos
vadyba, mokinių pasiekimų vertinimas ir jų
įsivertinimo organizavimas.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė,
tel. 20 01 27, el. p. valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Laiko planavimas ir kontrolė.
Koordinatorė – Valerija Segalovičienė,
tel. 20 01 27, el. p. valerija.segaloviciene@kpkc.lt

64 val.

6 val.

12 val.

24 val.

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

30

30

30

30

16 val.

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

30

48 val.

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

30

32 val.

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

30

24 val.

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

30

6 val.

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

30

6 val.

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

30

12 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

30

6 val.

Įvairių dalykų mokytojai, mokyklų
bendruomenės

30

6 val.

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

30

6 val.

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

30

6 val.

Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai, metodinių būrelių
pirmininkai, mokytojai

30

6 val.

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

30

9

Integruotos programos
Progr.
Nr.
164

Programos pavadinimas, lygis
Robotika ir integruotos IT pamokos pradinėse
klasėse. Koordinatorė – Ilona Teresienė,
tel. 32 41 58, el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt

Apimtis
6 val.

Dalyvių tikslinė grupė
Pradinio ugdymo ir informacinių
technologijų mokytojai

Dalyvių
skaičius
15–30

Kompiuterinio raštingumo programos
Progr.
Nr.
165

166
167

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

18 val. Įvairių dalykų mokytojai
Formuojamasis vertinimas ir mokinio
individualios pažangos fiksavimas panaudojant
informacines technologijas.
Minecraft panaudojimas pamokoje.
18 val. Įvairių dalykų mokytojai
18 val. Įvairių dalykų mokytojai
Moodle virtualios aplinkos taikymo galimybės
ugdymo procese. Koordinatorė – Zita Verbickienė,
tel. 32 41 58, el. p. zita.verbickiene@kpkc.lt
Koordinatorė – Leta Dubinskienė, tel. 32 39 41, el. p. informacinis@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
30

30
30

Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto rengimosi atestacijai programos
Progr.
Nr.
168

169

170

171

Dalyvių
skaičius
10–30

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

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

22 val.

Mokytojai, mokyklų vadovai, jų
pavaduotojai ugdymui bei skyrių vedėjai

60 val.

Įvairių dalykų mokytojai

10–50

40 val.

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

15–25

40 val.

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

15–25

Pedagoginių - psichologinių žinių kursas
Progr.
Nr.
172

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. 32 39 41, el. p. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
15–40

Kursai dėl ankstyvojo užsienio kalbos mokymo įgyvendinimo
Progr.
Nr.
173

Programos pavadinimas, lygis
Kvalifikacijos tobulinimo programa užsienio

Apimtis
40 val.
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Dalyvių tikslinė grupė
Užsienio kalbų mokytojai, ketinantys

Dalyvių
skaičius
25

dirbti pagal pradinio ugdymo programą
kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti pagal
pradinio ugdymo programą.
Nacionalinio lygio programa.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58, el. p. zita.verbickiene@kpkc.lt

Tiksliniai kursai meninio ugdymo mokytojams
Progr.
Nr.
174

175

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

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

Dalyvių
skaičius
30

30

Dorinio ugdymo (tikybos ir etikos) programos
Progr.
Nr.
176
177
178
179
180
181

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.
Dorinio (tikybos) ugdymo mokytojai
Šventasis Raštas – kaip ginklas ir taktika kovoje
prieš pagundas.
Lytiškumo ugdymas etikos pamokose.
6 val.
Dorinio (etikos) ugdymo mokytojai
6 val.
Dorinio (tikybos) ugdymo mokytojai
Išmaniųjų įrenginių ir interaktyvių žaidimų
taikymas dorinio ugdymo pamokose.
6 val.
Dorinio (tikybos) ugdymo mokytojai
Įvairių aktyvių metodų taikymas tikybos
pamokose pradinėse klasėse.
6 val.
Dorinio (tikybos) ugdymo mokytojai
Kino filmų redagavimas ir panaudojimas tikybos
pamokose.
8 val.
Dorinio (tikybos) ugdymo mokytojai
Lytiškumo etika: Katalikų Bažnyčios iššūkis
šiuolaikinei kultūrai.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58, el. p. zita.verbickiene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
30
30
20
30
30
30

Programos lietuvių kalbos mokytojams
Progr.
Nr.
182

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
Rašytojas ir istorija: inovatyvus žvilgsnis į
literatūrą.
17Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58, el. p. zita.verbickiene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
30

Programos anglų kalbos mokytojams
Progr.
Nr.
183
184

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

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

Dalyvių
skaičius
30
30

Programos rusų kalbos mokytojams
Progr.
Nr.
185

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

„Eduka klasė“ rusų kalbos pamokai.
6 val.
Rusų kalbos mokytojai
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58, el. p. zita.verbickiene@kpkc.lt
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Dalyvių
skaičius
15–20

Programos matematikos mokytojams
Progr.
Nr.
186

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

Matematikos pamoka įvairių poreikių mokiniams.
6 val.
Matematikos mokytojai
Koordinatorė – IlonaTeresienė, tel. 32 41 58, el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
25–30

Programos informacinių technologijų mokytojams
Progr.
Nr.
187

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.
Informacinių technologijų mokytojai
Vektorinė grafika kompiuterinės leidybos
pamokose su Inscape programa.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58, el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
15–30

Programos gamtos mokslų mokytojams
Progr.
Nr.
188
189
190
191
192

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

Biologija biomedicinos studijų kontekste.
7 val.
Biologijos mokytojai
Inovacijos fizikos ugdyme.
6 val.
Fizikos mokytojai
Fizikos bandymai aplink mus.
6 val.
Fizikos mokytojai
6 val.
Chemijos mokytojai
Eksperimentas chemijos pamokose.
Chemija biomedicinos studijų kontekste.
7 val.
Chemijos mokytojai
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58, el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
40–60
15–30
30–50
15–30
40–60

Programos geografijos mokytojams
Progr.
Nr.
193

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.
Geografijos mokytojai
Geografijos egzaminui besiruošiant: kaip padėti
mokiniui patirti sėkmę.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58, el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
20–25

Programos ekonomikos mokytojams
Progr.
Nr.
194
195

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.
Ekonomikos mokytojai
Kaip išmokyti ekonomikos per 31 valandą?
Socialinis verslas.
6 val.
Ekonomikos, verslo pagrindų mokytojai
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58, el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
18–25
20–60

Programos istorijos ir politologijos mokytojams
Progr.
Nr.
196
197
198
199
200
201
202
203

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

Testas istorijos pamokose.
6 val.
Istorijos mokytojai
6 val.
Istorijos mokytojai
Šimtmetis prieš tūkstantmetį, arba kas sieja senąją
LDK ir modernią Lietuvą.
LDK civilizacija ir naujosios Lietuvos kultūra.
6 val.
Istorijos mokytojai
Mokslinio tyrimo pagrindai istorijos pamokose.
6 val.
Istorijos mokytojai
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, lietuvių kalbos, geografijos
Bendrųjų kompetencijų ugdymas, panaudojant
tiriamąją mokinių veiklą, netradicinėse aplinkose.
mokytojai
6 val.
Istorijos mokytojai
Lietuvos Respublikos kariuomenė kovose už
nepriklausomybę 1919–1920 m.
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. 32 39 41, el. p. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
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Dalyvių
skaičius
10–30
10–30
10–30
10–30
10–30
10–30
10–30
10–30

Programos dailės mokytojams
Progr.
Nr.
204

205
206
207
208
209
210
211

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.
Dailės mokytojai
Dailės pamoka: meninės, estetinės ir bendrųjų
kompetencijų ugdymo, pamokos planavimo,
pažangos stebėjimo ir į(si)vertinimo patirtis.
6 val.
Dailės, ikimokyklinio, pradinio ugdymo
Meno terapijos metodų praktinės integracijos
galimybės socialiniame – pedagoginiame darbe.
mokytojai
Naujųjų medijų meno pagrindai.
40 val. Dailės, technologijų mokytojai
6 val.
Dailės, technologijų, pradinio ugdymo
Vaizduotės lavinimo svarba skatinant vaikų
kūrybiškumą.
mokytojai
Noriu. Galiu. Darau.
6 val.
Dailės, pradinio ugdymo mokytojai
6 val.
Dailės, fotografijos, žurnalistikos,
Vizualinių menų taikymo naujovės ugdymo
procese.
etikos, teatro, technologijų mokytojai
6 val.
Meninio, pradinio ugdymo mokytojai
Dalykų integracijos svarba ugdant
aukštesniuosius mokinių gebėjimus.
Pedagogų kūrybinio potencialo aktyvinimas.
8 val.
Dailės, pradinio ugdymo mokytojai
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
30

25
30
25
25
30
25
25

Programos muzikos mokytojams
Progr.
Nr.
212
213
214
215
216
217
218
219
220

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.
Muzikos mokytojai
Dainos kelias – nuo A iki Z, natų knygelės su CD
vaikams „Maža boružėlė“ pristatymas.
Ritmika, judesys ir kūno perkusija.
18 val. Muzikos mokytojai
Institucinio lygio programa.
Pasaulio kultūrų muzika.
6 val.
Muzikos mokytojai
6 val.
Muzikos mokyklų mokytojai
Individualių ugdymo planų muzikos / meno
mokykloje rengimas: teorija ir praktika.
Inovatyvūs įgalinimo metodai.
6 val.
Muzikos mokytojai
6 val.
Muzikos mokytojai
Stilistiniai akompanavimo ypatumai vokalistams
ir instrumentalistams.
Tradicinio kankliavimo pagrindai.
12 val. Muzikos, pradinio ugdymo mokytojai
6 val.
Styginių instrumentų mokytojai
Lietuvos valstybingumo šimtmečiui – iškilių
muzikų darbai ir nuopelnai Lietuvos kultūrai.
6 val.
Akordeono mokytojai
Baroko epochos muzikos kūrinių stilistika ir
interpretacija.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
25
25
25
25
25
30
20
30
30

Programos etninės kultūros mokytojams
Progr.
Nr.
221

222
223

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

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

6 val.

Dalyvių
skaičius
25

25
25

Programos teatro mokytojams
Progr.
Nr.
224

Programos pavadinimas, lygis
Kūrybiškumo ugdymas ir dėmesio valdymas
taikant teatrinius metodus.

Apimtis
6 val.

13

Dalyvių tikslinė grupė
Teatro, pradinio ugdymo mokytojai
teatro būrelių vadovai

Dalyvių
skaičius
25

225

Aš ir aplink mane.
6 val.
Teatro mokytojai, teatro būrelių vadovai
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt

25

Programos choreografijos mokytojams
Progr.
Nr.
226

227

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.
Šokio mokytojai
Intensyvios treniruotės ypatumai šokių
užsiėmimuose. Šokių deriniai atsižvelgiant į
amžiaus grupes.
Kūrybiškas šokio pamokos planavimas.
6 val.
Šokio mokytojai
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
25

30

Programos kūno kultūros mokytojams, treneriams
Progr.
Nr.
228
229

230

231
232
233
234

235
236
237

238
239
240

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.
Kūno kultūros mokytojai
Mokinių fizinis pajėgumas: dabartinė situacija,
moksliniai tyrimai ir nustatymo metodika.
8 val.
Kūno kultūros ar/ir pradinio ugdymo
Jaunimo patriotiškumo skatinimas ir žalingų
mokytojai
įpročių prevencija, vykdant sporto ir
sveikatingumo renginius.
8 val.
Kūno kultūros mokytojai
Europos diena su kamuoliu: kamuolys kaip
universali fizinio ugdymo ir sveikatinimo
priemonė – praktinis ir teorinis aspektai.
6 val.
Kūno kultūros mokytojai
Kūno kultūros mokytojo siekis ugdyti
harmoningą asmenybę.
Kūno kultūros pamoka kitaip.
6 val.
Kūno kultūros mokytojai
8 val.
Kūno kultūros mokytojai, treneriai
Moksleivių fizinis aktyvumas, proto ir fizinių
galių ugdymas ir mityba.
40 val.
Kūno kultūros mokytojai
Taikomosios fizinės veiklos žinių kursas kūno
kultūros mokytojams „Taikomosios fizinės
veiklos teorinių ir praktinių žinių pritaikymo
galimybės kuriant inkliuzinio ugdymo aplinką
kūno kultūros pamokoje.
6 val.
Kūno kultūros mokytojai
Žmogus jaunas tol, kol yra lankstus! Tempimo
fiziologija – raktas į protingą treniruotę.
6 val.
Kūno kultūros mokytojai, treneriai
Bendravimas ir motyvacija sporto užsiėmimuose
pagal amžiaus tarpsnius.
6 val.
Kūno kultūros mokytojai
Saugus mankštinimasis: praktiniai patarimai
kūno kultūros mokytojui. Kas geriau - Pilates ar
joga? Jogalates derinys.
6 val.
Kūno kultūros mokytojai
Motyvuojanti kūno kultūros pamoka. Idėjų
bankas mokytojui praktikui
6 val.
Kūno kultūros mokytojai
Įvairios veiklos sėkmingai kūno kultūros
pamokai.
6 val.
Kūno kultūros mokytojai
Naujovės ir iššūkiai šiuolaikinėje kūno kultūros
pamokoje.
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. 32 39 41, el. p. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
10–25
25–30

25–30

10–25
10–25
10–25
10–30

10–25
10–25
10–25

10–25
10–25
10–25

Programos technologijų mokytojams
Progr.
Nr.
241

242
243
244
245

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.
Technologijų, informacinių technologijų
Robotika pamokoje – misija įmanoma. Lego
mokytojai
mindstorms EV3 robotų panaudojimas
integruotame technologijų ir informacinių
technologijų mokyme.
Cianotipijos dirbtuvės: priemonės ir būdai.
6 val.
Technologijų mokytojai
6 val.
Technologijų mokytojai
Kūrybiškumo ugdymas naudojant šiuolaikinės
mados kūrimo metodus.
Inercinių lėktuvėlių gamyba.
6 val.
Technologijų mokytojai
Odos plastika: galimybės ir patirtys.
16 val. Technologijų mokytojai
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt

14

Dalyvių
skaičius
25

25
25
20
20

Programos žmogaus saugos mokytojams
Progr.
Nr.
246
247
248

Programos pavadinimas, lygis

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

6 val.
Žmogaus saugos, pradinio ugdymo
Saugus elgesys prie vandens. Vaikų ir paauglių
traumų prevencija.
mokytojai
6 val.
Žmogaus saugos, ikimokyklinio ir
Vaiko saugos sampratos ugdymas, taikant
netradicinius metodus ir priemones.
pradinio ugdymo mokytojai
6 val.
Žmogaus saugos, pradinio ugdymo
Saugus elgesys geležinkelio transporto eismo
aplinkoje.
mokytojai
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
30
30
30

Neformaliojo ugdymo programos
Progr.
Nr.
249

250

251

252

253

254

255

256

257
258
259
260
261

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

Apimtis
8 val.

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

6 val.
IKT taikymas neformalioj ugdymo veikloje,
mokinių motyvacijai didinti ir komunikacines
kompetencijas ugdyti.
6 val.
Neformaliojo, pradinio ugdymo
Lietuvių prigimtinės kultūros savitumas ir
mokytojai, būrelių vadovai
pažinimas bei reikšmė mokinių tautiškumo
ugdymui.
6 val.
Neformaliojo, pradinio ugdymo
Asmeninių ir socialinių kompetencijų ugdymas
mokytojai, būrelių vadovai
neformaliojo ugdymo veikloje. Mokinių
pasiekimai ir individuali pažanga.
6 val.
Neformaliojo, pradinio ugdymo
Neformaliojo vaikų ugdymo turinio orientavimas į
mokytojai, būrelių vadovai
pažinimo ir komunikavimo kompetencijų
ugdymą. Įgytų kompetencijų vertinimas ir
įsivertinimas.
6 val.
Neformaliojo, pradinio ugdymo
IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas
mokytojai, būrelių vadovai
neformaliojo ugdymo veikloje, tobulinat ugdytinių
bendrąsias kompetencijas.
6 val.
Neformaliojo, pradinio ugdymo
Mokytojo vaidmuo ugdant mokinio iniciatyvumo
mokytojai, būrelių vadovai
ir kūrybingumo, bei dalykines kompetencijas NU
veikloje. Pažangos ir kokybės įvertinimas ir
įsivertinimas.
6 val.
Neformaliojo, pradinio ugdymo
IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas
mokytojai, būrelių vadovai
neformaliojo ugdymo veikloje, tobulinat ugdytinių
bendrąsias kompetencijas.
6 val.
Neformaliojo, pradinio ugdymo
Gimtojo miesto pažintinių kompetencijų ugdymas
neformaliojo švietimo veikloje.
mokytojai
Jaunųjų šaulių būrelių vadovų mokymas.
98 val. Jaunųjų šaulių būrelių vadovai
Institucinio lygio programa.
Jaunųjų šaulių būrelio vadovo II pakopos kursas.
47 val. Jaunųjų šaulių būrelių vadovai
Institucinio lygio programa.
34 val. Jaunųjų šaulių būrelių vadovai
Jaunųjų šaulių būrelio vadovo III pakopos kursas.
Institucinio lygio programa.
Jūrų skautų mokytojų mokymas. Pradžiamokslis.
12 val. Jūrų skautų mokytojai
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52, el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt

Dalyvių
skaičius
25

25

25

25

25

25

25

25

25
25
25
25
25

Programos valstybės tarnautojams
(Programos patvirtintos Valstybės tarnybos departamento)
Progr.
Nr.
262

263
264

Programos pavadinimas, lygis
Darbo santykių įforminimo aktualijos įsigaliojus
naujajam Darbo kodeksui: nuo darbuotojo
priėmimo iki atleidimo.
Savivaldos institucijų veiklos kokybės vertinimas
ir tobulinimas.
Darbuotojų atleidimo proceso valdymas:

Apimtis

Dalyvių tikslinė grupė

8 val.

Valstybės tarnautojai, švietimo, kultūros,
sporto ir kt. įstaigų vadovai

8 val.

Valstybės tarnautojai, švietimo, kultūros,
sporto ir kt. įstaigų vadovai
Valstybės tarnautojai, švietimo, kultūros,

8 val.

15

Dalyvių
skaičius
15–40

15–40
15–40

265

266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284

sporto ir kt. įstaigų vadovai
psichologiniai atleidimo pokalbio ir darbo su
likusiais darbuotojais aspektai.
8 val.
Valstybės tarnautojai, švietimo, kultūros,
Asmens duomenų apsauga biudžetinėse įstaigose
sporto ir kt. įstaigų vadovai
įsigaliojus ES Bendrajam duomenų apsaugos
reglamentui.
Valstybės tarnautojų įvadinio mokymo programa.
36 val. Valstybės tarnautojai
Konfliktų sprendimo ir jų prevencijos būdai.
8 val.
Valstybės tarnautojai
Efektyvios iškalbos menas.
8 val.
Valstybės tarnautojai
8 val.
Valstybės tarnautojai
Interesantų nepasitenkinimo ir pretenzijų
valdymas.
8 val.
Valstybės tarnautojai
Dalykinio bendravimo įgūdžių formavimas.
Darbas komandoje.
8 val.
Valstybės tarnautojai
8 val.
Valstybės tarnautojai
Socialinės kompetencijos raiškos ypatumai
dalykinėje situacijoje.
Bendravimo etiketas.
8 val.
Valstybės tarnautojai
Oficialus svečių priėmimas.
8 val.
Valstybės tarnautojai
8 val.
Valstybės tarnautojai
Bendravimas ir bendradarbiavimas su
žiniasklaida. Interviu.
Tarnautojų kalbos kultūra ir etiketas.
8 val.
Valstybės tarnautojai
8 val.
Valstybės tarnautojai
Bendravimo menas: kaip bendrauti su sudėtingo
būdo klientais.
8 val.
Valstybės tarnautojai
Lyderystės ir bendradarbiavimo stiprinimas
efektyviai organizacijos plėtrai.
8 val.
Valstybės tarnautojai
Kokybės vadybos sistemos procesų modelio
taikymas viešajame sektoriuje.
Efektyvus vadovavimas.
8 val.
Valstybės tarnautojai
Pozityvus mąstymas.
8 val.
Valstybės tarnautojai
8
val.
Valstybės tarnautojai
Tarptautinio protokolo ir tarnybinio etiketo
mokymai.
8 val.
Valstybės tarnautojai
Paslaugų kokybės tobulinimas viešajame
sektoriuje.
8 val.
Valstybės tarnautojai
Naujojo pasaulio etiketas. Elgesio, kaip
komunikacinės priemonės, svarba.
Koordinatorė – Laura Vaitkevičienė, tel. 32 39 41, el. p. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

15–40

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

Programos sporto treneriams
(Patvirtintos LR Kūno kultūros ir sporto departamente)
Progr.
Nr.
285

Programos pavadinimas, lygis
Kūno kultūros mokymo programa.

Apimtis
700

Dalyvių tikslinė grupė
Sporto treneriai

Dalyvių
skaičius
20

Edukacinių kelionių programos
Progr.
Programos pavadinimas, lygis
Nr.
286
Žymių žmonių istorijos vingiais po Kauno
senamiestį. Koordinatorė – Ilona Teresienė,
tel. 32 41 58, el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
287
Gamtos ir kultūros paveldo vertybės Biržų
regioniniame parke. Koordinatorė – Ilona Teresienė,
tel. 32 41 58, el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Žiemgala Lietuvoje. Koordinatorė – Ilona Teresienė,
288
tel. 32 41 58, el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
289

290

291

Juozo Miltinio pėdsakai Panevėžyje.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Tautinio ir pilietinio ugdymo galimybės
Panemunės dzūkų krašte.
Koordinatorė – Ilona Teresienė,
tel. 32 41 58, el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Kultūrinių kompetencijų plėtotė. Opera Lietuvoje.
Koordinatorė – Ilona Teresienė,
tel. 32 41 58, el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt

Apimtis
6 val.

8 val.

10 val.

8 val.

8 val.

8 val.

16

Dalyvių tikslinė grupė
Formaliojo ir neformaliojo ugdymo
mokytojai, specialistai, kultūros
darbuotojai ir kitų specialybių asmenys
Formaliojo ir neformaliojo ugdymo
mokytojai, specialistai, kultūros
darbuotojai ir kitų specialybių asmenys
Formaliojo ir neformaliojo ugdymo
mokytojai, specialistai, kultūros
darbuotojai ir kitų specialybių asmenys
Formaliojo ir neformaliojo ugdymo
mokytojai, specialistai, kultūros
darbuotojai ir kitų specialybių asmenys
Formaliojo ir neformaliojo ugdymo
mokytojai, specialistai, kultūros
darbuotojai ir kitų specialybių asmeny.
Formaliojo ir neformaliojo ugdymo
mokytojai, specialistai, kultūros
darbuotojai ir kitų specialybių asmenys

Dalyvių
skaičius
22–45

22–45

22–45

22–45

22–45

22–45

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

Pažintinės, kultūrinės veiklos organizavimo
galimybės, lankantis Vilniuje.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Pažinkime Pakruojo kraštą: gamta, istorija,
kultūra. Žinių integravimas ugdymo procese.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Kultūrinio ugdymo galimybės, lankantis Rokiškio
krašte. Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Pažintinės mokinių veiklos organizavimo
galimybės, lankantis Plungėje ir Telšiuose.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Žuvies kelias ir gintaro paslaptys „Prūsų jūros“
pakrantėje. Koordinatorė – Ilona Teresienė,
tel. 32 41 58, el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Dzūkijos etnokultūrinio ir gamtinio paveldo
pažinimo gilinimas. Koordinatorė – Ilona Teresienė,
tel. 32 41 58, el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Pažintinės – kultūrinės veiklos organizavimas
ežerų ir ramybės krašte.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Kultūrinės kompetencijos plėtotė Klaipėdoje.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Etnokultūrinio ugdymo galimybės, lankantis
Kupiškio apylinkėse.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Kultūrinio sąmoningumo ugdymas lankantis
pamario krašte. Koordinatorė – Ilona Teresienė,
tel. 32 41 58, el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Pažinkime Kauno apylinkes: nuo Kauno pilies iki
Samylų piliakalnio. Koordinatorė – Ilona Teresienė,
tel. 32 41 58, el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Edukacinių veiklų organizavimo galimybės Kauno
marių regioniniame parke.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Kėdainių krašto kultūrinės aplinkos pažinimo
gilinimas. Koordinatorė – Ilona Teresienė,
tel. 32 41 58, el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Kultūrinės asmens kompetencijos ugdymo
galimybės, lankantis Vilniuje.
Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Pilietinis mokinių ugdymas, lankantis Šiaulių
krašte. Koordinatorė – Ilona Teresienė, tel. 32 41 58,
el. p. ilona.teresiene@kpkc.lt
Rytų Aukštaitijos gamtos ir kultūros vertybės ir jų
išsaugojimo aktualijos.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,
el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
Žemaitijos regiono etnokultūrinis paveldas ir
tautodailė. Koordinatorius – Alvydas Bakutis,
tel. 32 40 52, el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
Šiaurės ir vidurio Lietuvos dvarų kultūrinis ir
kulinarinis paveldas.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,
el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt

8 val.

Formaliojo ir neformaliojo ugdymo
mokytojai, specialistai, kultūros
darbuotojai ir kitų specialybių asmenys

22–45

8 val.

Formaliojo ir neformaliojo ugdymo
mokytojai, specialistai, kultūros
darbuotojai ir kitų specialybių asmenys

22–45

8 val.

Formaliojo ir neformaliojo ugdymo
mokytojai, specialistai, kultūros
darbuotojai ir kitų specialybių asmenys
Formaliojo ir neformaliojo ugdymo
mokytojai, specialistai, kultūros
darbuotojai ir kitų specialybių asmenys

22–45

Formaliojo ir neformaliojo ugdymo
mokytojai, specialistai, kultūros
darbuotojai ir kitų specialybių asmenys
Formaliojo ir neformaliojo ugdymo
mokytojai, specialistai, kultūros
darbuotojai ir kitų specialybių asmenys
Formaliojo ir neformaliojo ugdymo
mokytojai, specialistai, kultūros
darbuotojai ir kitų specialybių asmenys

22–45

Formaliojo ir neformaliojo ugdymo
mokytojai, specialistai, kultūros
darbuotojai ir kitų specialybių asmenys
Formaliojo ir neformaliojo ugdymo
mokytojai, specialistai, kultūros
darbuotojai ir kitų specialybių asmenys

22–45

Formaliojo ir neformaliojo ugdymo
mokytojai, specialistai, kultūros
darbuotojai ir kitų specialybių asmenys
Formaliojo ir neformaliojo ugdymo
mokytojai, specialistai, kultūros
darbuotojai ir kitų specialybių asmenys
Formaliojo ir neformaliojo ugdymo
mokytojai, specialistai, kultūros
darbuotojai ir kitų specialybių asmenys

22–45

Formaliojo ir neformaliojo ugdymo
mokytojai, specialistai, kultūros
darbuotojai ir kitų specialybių asmenys
Formaliojo ir neformaliojo ugdymo
mokytojai, specialistai, kultūros
darbuotojai ir kitų specialybių asmenys

22–45

Formaliojo ir neformaliojo ugdymo
mokytojai, specialistai, kultūros
darbuotojai ir kitų specialybių asmenys
Įvairių dalykų mokytojai, kraštotyros,
turizmo, etnokultūros būrelių, mokyklų
muziejų vadovai

22–45

Įvairių dalykų mokytojai, kraštotyros,
turizmo, etnokultūros, aplinkotyros
būrelių vadovai
Įvairių dalykų mokytojai, kraštotyros,
turizmo būrelių vadovai

30

8 val.

8 val.

8 val.

8 val.

8 val.

8 val.

8 val.

6 val.

8 val.

8 val.

8 val.

8 val.

12 val.

8 val.

10 val.

17

22–45

22–45

22–45

22–45

22–45

22–45

22–45

30

30

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

Kūrybingo, bendruomeniško piliečio ugdymas,
remiantis dzūkų krašto tautinėmis tradicijomis.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,
el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
Mažosios Lietuvos ir Lietuvos pajūrio regiono
tradicijos ir papročiai, jų praktinis pritaikymas
neformalaus ugdymo veikloje.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,
el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
Integruoto mokymo galimybės Lietuvos
saugomose teritorijose.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,
el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
Pažintinio ir ekologinio vaikų ugdymo galimybės
Šakių krašte. Koordinatorius – Alvydas Bakutis,
tel. 32 40 52, el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
Vidurio Lietuvos kultūrinis ir bažnytinis paveldas,
jo panaudojimas ugdymo procese.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,
el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
Sūduva – valstybingumo lopšys.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,
el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
Istorija – tapusi realybe: intriguojantis Pakruojo
dvaro gyvenimas, didelė mažos Joniškėlio
respublikos atmintis.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,
el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
Istorija šalia mūsų. Zanavykų krašto knygnešiai.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,
el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
Neformaliojo švietimo praktika Žagarėje:
kunigaikštis Žvelgaitis, Barbora Žagarietė ir
kaliausės. Koordinatorius – Alvydas Bakutis,
tel. 32 40 52, el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
Istorinė atmintis: žydų kultūrinis paveldas
Jonavos ir Ukmergės kraštuose.
Koordinatorius – Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52,
el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt
Istorinių Škotijos atspindžių beieškant Kėdainių
krašte. Koordinatorė – Zita Verbickienė,
tel. 32 41 58, el. p. zita.verbickiene@kpkc.lt
Pažintinės veiklos organizavimo galimybės
lankantis Birštone ir Alytuje.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el. p. zita.verbickiene@kpkc.lt
Kultūrinės kompetencijos plėtotė lankantis
Elektrėnuose, Vilniuje.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el. p. zita.verbickiene@kpkc.lt
Mokinių kūrybingumui ugdyti atveriame
Zanavykų krašto paslaptis.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el. p. zita.verbickiene@kpkc.lt
Kultūrinės pažintinės veiklos organizavimas
lankantis Druskininkuose.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el. p. zita.verbickiene@kpkc.lt
Dubingiai – Radvilų giminės lizdas.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58,
el. p. zita.verbickiene@kpkc.lt
Reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetencijos
plėtotė Lietuvos pasienyje – Kybartuose,
Virbalyje. Koordinatorė – Zita Verbickienė,
tel. 32 41 58, el. p. zita.verbickiene@kpkc.lt

8 val.

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

30

10 val.

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

30

8 val.

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

30

8 val.

Įvairių dalykų, pradinio, neformaliojo
ugdymo mokytojai

30

8 val.

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo,
įvairių dalykų, neformaliojo ugdymo
mokytojai, kraštotyros, etnokultūros
būrelių vadovai
Įvairių dalykų, pradinio, neformaliojo
ugdymo mokytojai

30

6 val.

Įvairių dalykų, pradinio, neformaliojo
ugdymo mokytojai

30

6 val.

Įvairių dalykų, pradinio, neformaliojo
ugdymo mokytojai

30

8 val.

Įvairių dalykų, pradinio, neformaliojo
ugdymo mokytojai

30

6 val.

Įvairių dalykų, pradinio, neformaliojo
ugdymo mokytojai

30

8 val.

Įvairių dalykų, pradinio, neformaliojo
ugdymo mokytojai, mokyklų
bendruomenės
Įvairių dalykų, pradinio, neformaliojo
ugdymo mokytojai, mokyklų
bendruomenės

30

8 val.

8 val.

30

30–35

8 val.

Įvairių dalykų, pradinio, neformaliojo
ugdymo mokytojai, mokyklų
bendruomenės

25–30

8 val.

Įvairių dalykų, pradinio, neformaliojo
ugdymo mokytojai, mokyklų
bendruomenės

30–35

8 val.

Įvairių dalykų, pradinio, neformaliojo
ugdymo mokytojai, mokyklų
bendruomenės

30–35

10 val.

Įvairių dalykų, pradinio, neformaliojo
ugdymo mokytojai, mokyklų
bendruomenės
Įvairių dalykų, pradinio, neformaliojo
ugdymo mokytojai, mokyklų
bendruomenės

30–35

8 val.

18

30–35

327

Kultūros sostinė – septynių kalvų miestas.
Koordinatorė – Zita Verbickienė, tel. 32 41 58, el.p.:
zita.verbickiene@kpkc.lt

10 val.

Įvairių dalykų, pradinio, neformaliojo
ugdymo mokytojai, mokyklų
bendruomenės

30–35

Programos vykdomos ne Lietuvos Respublikos teritorijoje
Progr.
Programos pavadinimas, lygis
Nr.
328
Kūrybingumo ugdymas Lenkijos švietimo ir
ugdymo įstaigose. Koordinatorė – Zita Verbickienė,
tel. 32 41 58, el. p. zita.verbickiene@kpkc.lt
329

330

331

332

333

334

335

Apimtis
16

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

30 val.

Efektyvi patyčių ir smurto prevencijos sistema
Norvegijos ugdymo įstaigose.
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. 32 42 11,
el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
Kritinio mąstymo ugdymas Japonijoje mokinių
pasiekimų gerinimui.
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. 32 42 11,
el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt
Inovatyvus STEAM ugdymas Vokietijos
mokyklose mokinių pasiekimų gerinimui.
Koordinatorė – Ginta Tarankienė, tel. 32 42 11,
el. p. ginta.tarankiene@kpkc.lt

24 val.

12 val.

24 val.

24 val.

30 val.

30 val.

19

Dalyvių tikslinė grupė
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
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

Dalyvių
skaičius
30–35

20–25

20–25

20–25

20–25

20–25

5–10

20–25

