
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIL. NR. 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA, TRUKMĖ, MODULIAI 

 

 

ATSAKINGAS 

 

1 PRIORITETAS.  SKAITMENINIŲ KOMPETENCIJŲ STIPRINIMAS. 

 

1.  

„Interaktyvių priemonių taikymas ugdyme“ (40 val.): 

1. „Informacijos valdymas. IKT taikymo kultūra“ (6 val.). 

2. „Komunikavimas. Bendravimas ir bendradarbiavimas“ (6 val.). 

3. „Mokymosi aplinkos: Liveworksheet, Teachermade. Skaitmeninių išteklių naudojimas“ (8 val.). 

4. „Mokymosi aplinkos: Classflow, Nearpod. Mišraus mokymosi modelio taikymas pamokose“ (7 val.). 

5. „Ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas taikant IKT“ (7 val.). 

6. „Interaktyvios lentos (ekrano) programa ActivInspire. Aktyvių pamokų kūrimas“ (6 val.). 

J. Stoškienė 

ksic@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 39 41 

2.  

„Microsoft Office programų naudojimas pažengusiems (Word, Excel, PowerPoint)“ (40 val.): 

1. „MS Word pažengusiems“ (16 val.). 

2. „MS Excel pažengusiems: Excel aplinkos personalizavimas, duomenų apdorojimas, skaičiavimai, duomenų 

analizė, grafinis duomenų atvaizdavimas“ (16 val.). 

3. „Interaktyvių, profesionalių prezentacijų kūrimas MS PowerPoint programa“ (8 val.). 

J. Stoškienė 

ksic@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 39 41 

3.  

„Skaitmeninio turinio panaudojimas ugdyme“ (40 val.): 

1. „Skaitmeninio turinio kūrimas ir naudojimas interaktyviuose projektoriuose pamokų metu“ (20 val.). 

2. „Darbas su skaitmeniniu turiniu pamokos metu ir taisant mokinių namų darbus panaudojant grafines 

planšetes“ (20 val.). 

J. Stoškienė 

ksic@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 39 41 

4.  

„Kibernetinio saugumo grėsmės ir asmeninės informacijos saugumo principai pedagogams“ (40 val.): 

1. „Informacijos ir informacinių sistemų saugos samprata. Kibernetinės grėsmės ir atakos. Tendencijos. 

Kibernetinių grėsmių rizikos įsivertinimas“ (8 val.). 

2. „Asmeninė informacija ir jos valdymo principai. Teisinis asmenų duomenų saugos reguliavimas“ (8 val.). 

3. „Socialinė inžinerija ir fišingo atakos. Prevencinės ir apsaugos priemonės“ (8 val.). 

4. „Vartotojų autentifikavimo technologijos (slaptažodžiai), saugaus duomenų saugojimo technologijos“ (8 val.). 

5. „Saugaus naršymo, bendravimo ir elgesio virtualioje erdvėje principai“ (8 val.). 

E. Stremauskienė 

egle.stremauskiene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 42 11 
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2 PRIORITETAS.  KOMPETENCIJŲ, REIKALINGŲ ĮTRAUKTIES PRINCIPUI ĮGYVENDINTI, TOBULINIMAS. 

1.  

,,Įtraukiojo ugdymo įgalinimas, stiprinant pedagogų ir Vaiko gerovės komisijos narių profesines 

kompetencijas“ (40 val.): 

1. „Vaiko gerovės komisijos komandos formavimas“ (8 val.). 

2. „Ypatingų vaiko poreikių atpažinimas“ (8 val.). 

3. „Aplinkos pritaikymas ypatingų/įvairių poreikių turintiems vaikams“ (8 val.). 

4. „Individualus pagalbos planas. Efektyvios komunikacijos būdai“ (8 val.). 

5. „Tėvų informavimo, įtraukimo formos ir bendradarbiavimo galimybės. Atsakomybių pasidalijimas“ (8 val.).  

A. Beniulė 

alma.beniule@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 20 01 27 

2.  

,,Įtraukiojo ugdymo psichologiniai aspektai“ (40 val.): 

1. „Svarbios žinutės artėjant įtraukiajam ugdymui arba kodėl nuskendo „Titanikas“ (8 val.). 

2. „Mokytojo psichologinio atsparumo stiprinimas įtraukiojo ugdymo kontekste“ (8 val.). 

3 „Unikalus pojūčių pasaulis arba sensorinės integracijos reikšmė ugdymo procese“ (8 val.). 

4. „Vaikų savireguliacijos ugdymas pasitelkiant žaidimus“ (8 val.). 

5. „Mokytojų ir tėvų tarpusavio santykių svarba įtraukiojo ugdymo“ (8 val.). 

A. Beniulė 

alma.beniule@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 20 01 27 

3.  

,,Įtraukusis ugdymas – visavertė pagalba vaikui“ (40 val.): 

1. „Įtraukiojo ugdymo misijos vertybinių pagrindų analizė“ (8 val.). 

2. „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio atpažinimas ir sisteminė pagalba“ (8 val.). 

3. „Mokytojo kompetencijų tobulinimo galimybės bendradarbiaujant su specialiųjų poreikių vaikais“ (8 val.). 

4. „Tėvų kompetencijų tobulinimas padedant ugdyti vaikų emocinį intelektą“ (8 val.). 

5. „Vaikų ir paauglių emocinės gerovės stiprinimas“ (8 val.). 

A. Beniulė 

alma.beniule@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 20 01 27 

4.  

„Įtraukusis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje“ (40 val.): 

1. „Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio pažinimo svarba“ (8 val.). 

2. „SUP turintis vaikas: įtraukiojo ugdymo problemų atpažinimas ir sprendimų modeliavimas“ (8 val.). 

3. „Vaikų, turinčių skaitymo ir rašymo sutrikimų, ugdymas“ (8 val.). 

4. „Bendravimo su vaikais, turinčiais emocijų ir elgesio problemų, ypatumai“ (8 val.). 

5. „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo kokybės gerinimas ir jos vertinimas“ (8 val.). 

I. Teresienė 

ilona.teresiene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 41 58 

5.  

„Mokinių įtraukusis ugdymas per universalų dizainą mokymuisi“ (40 val.): 

1. „Įtraukusis ugdymas: universalaus dizaino mokymuisi principų taikymas mokykloje“ (8 val.). 

2. „Ugdymo(si) aplinkos prieinamumas mokiniams, turintiems autizmo spektro sutrikimus“ (8 val.). 

3. „Mokymo(si) pagalba mokiniams, susiduriantiems su skaitymo, rašymo, matematikos, dėmesio ir aktyvumo 

iššūkiais“ (8 val.). 

4. „Įtraukiojo ugdymo organizavimas klasės lygmeniu“ (8 val.). 

5. „Įtraukios pamokos kūrimas pritaikant universalaus dizaino mokymuisi principus“ (8 val.). 

I. Teresienė 

ilona.teresiene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 41 58 

6.  

„Mokytojo asmenybės augimo 5 (penkių) žingsnių programa“ (40 val.): 

1. „Emocinio atsipalaidavimo ir proto nuraminimo metodai“ (8 val.). 

2. „Savęs pažinimas dramos terapijos metodu“ (8 val.). 

3. „Vidinių resursų suradimas per judesį ir prisilietimą“ (8 val.). 

4. „Emocijų ir jausmų mandala – savianalizė nestandartiniu būdu“ (8.val.). 

5. „Šešėlio efektas. Autoportretas gilesniam savęs suvokimui“ (8 val.). 

A. Beniulė 

alma.beniule@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 20 01 27 

7.  

„Mokytojų kompetencijų tobulinimas užtikrinant kokybišką įtraukųjį ugdymą“ (40 val.): 

1. „Pedagogų pasirengimo vykdyti įtraukųjį ugdymą bendrojo ugdymo mokykloje galimybės ir kliūtys“ (6 val.). 

2. „Įtraukiojo ugdymo priemonės ir efektyvūs sprendimai“ (6 val.). 

3. „Įtraukiojo ugdymo praktika. Autizmo spektro ir sensorinės integracijos sutrikimų turintys vaikai ugdymo 

įstaigoje“ (6 val.). 

4. „Socialinių emocininių kompetencijų ir sutelktumo bendruomenėje stiprinimas įtraukaus ugdymo kontekste“ 

(6 val.). 

5. „Šeimos ir mokyklos bendrystė įgyvendinant įtraukaus ugdymo principus“ (6 val.). 

6. „Įtraukaus ugdymo įgyvendinimas mokykloje: svarbiausios žinutės tėvams“ (4 val.). 

7. „Įtraukiojo ugdymo pamokos organizavimas: įrankiai ir metodai“ (6 val.). 

D. Bulanovienė 

diana.bulanoviene@kaunosic.lt 

Tel. 8 642 02608 

8.  

„Pagalba mokyklai ir mokytojui vykdant įtraukųjį ugdymą“ (40 val.): 

1. „Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus SUP vaikų įtraukties procesas“ (8 val.). 

2. „Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ugdymas ir pilnavertė įtrauktis“ (8 val.). 

3. „Įtraukiojo ugdymo organizavimas pamokoje ir popamokinėje veikloje“ (8 val.). 

4. „Savitarpio pagalbos priemonės ir galimybės, vykdant įtraukųjį ugdymą“ (8 val.). 

5. „Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimas, kuriant palankią SUP vaikui ugdymosi aplinką mokykloje“  

(8 val.). 

I. Teresienė 

ilona.teresiene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 41 58 

9.  

„Sėkmingas, kūrybiškas ir efektyvus ugdymas permainų laikotarpiu – pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo 

rezultatas“ (40 val.): 

1. „Vaiko asmenybės vystymosi etapai ir krizės. Kaip jas įveikti?“ (8 val.). 

2. „Sudėtingas emocijų ir santykių pasaulis. Mokykime vaikus savo pavyzdžiu“ (8 val.). 

3. „Bendravimo iššūkiai. Paauglystės labirintai. Penkios atsiprašymo kalbos“ (8 val.). 

4. „Komunikavimas su šeima. Autoritetas. Penkios vaikų meilės kalbos ir drausmė“ (8 val.). 

5. „Žaidimo vaidmuo ugdyme. Specialieji ugdymosi poreikiai. Lytiškumo pagrindai“ (8 val.). 

E. Stremauskienė 

egle.stremauskiene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 42 11 

10.  

„Šiuolaikinis pedagogas – autoriteto stiprinimas ir santykis su mokiniu“ (40 val.): 

1. „Įkvepianti kelionė po emocijų pasaulį. Kaip suprasti vaiką ir jo emocijas?“ (8 val.). 

2. „Kaip būti tikru autoritetu šiuolaikiniams vaikams? Penkios meilės kalbos ir drausmė“ (8 val.). 

3. „Santykiai visuomenėje, mokykloje ir šeimoje“ (8 val.). 

4. „Bendravimo iššūkiai – kaip juos įveikti? 7 charakterio savybės padedančios sukurti geresnius santykius su 

mokiniais ir kolegomis“ (8 val.). 

5. „Paauglystės iššūkiai. Kaip suprasti paauglį ir rasti bendrą kalbą?“ (8 val.). 

E. Stremauskienė 

egle.stremauskiene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 42 11 

11.  

„Įtraukiojo ugdymo kokybės gerinimas – geroji ir taisytina praktika“ (40 val.): 

1. „Įtraukusis ugdymas – pagrindiniai klausimai ir jų sprendimai“ (8 val.). 

2. „Įtraukusis ugdymas: savitarpio pagalbos priemonės ir galimybės“ (8 val.). 

3. „Įtraukiojo ugdymo savalaikiai sprendimai, padedantys užtikrinti ugdymo kokybę“ (8 val.). 

4. „Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo svarba ir bendradarbiavimo kliūčių įveika, vykdant įtraukųjį 

ugdymą“ (8 val.). 

5. „Mokyklos bendruomenės veikla ir (ne)veiklos rūpesčių sprendimai vykdant įtraukųjį ugdymą“ (8 val.). 

I. Teresienė 

ilona.teresiene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 41 58 
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3 PRIORITETAS.  PILIETINIO UGDYMO KOMPETENCIJŲ STIPRINIMAS. 

 

1.  

,,Atspari asmenybė – ugdymas ir prevencija“ (40 val.): 

1. „Atsparumo samprata ir perdegimo prevencija“ (10 val.). 

2. „Asmeniniai atsparumo gebėjimai ir jų ugdymo būdai“ (10 val.). 

3. „Socialiniai atsparumo šaltiniai – samprata ir augimas“ (10 val.). 

4. „Struktūriniai atsparumo šaltiniai ir veiksmų planas“ (10 val.). 

A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 20 01 27 

2.  

„Geopolitika ir geopolitinis saugumas“ (48 val.): 

1. „Karas kaip geopolitikos priemonė“ (8 val.). 

2. „Geopolitika ir geopolitinis saugumas istoriniame kontekste ir XXI amžiuje“ (8 val.). 

3. „Hibridinės grėsmės geopolitiniam saugumui“ (8 val.). 

4. „Informacinės grėsmės geopolitiniam saugumui“ (8 val.). 

5. „Migracija, pabėgėliai, visuomenė geopolitiniuose procesuose“ (8 val.). 

6. „Kultūra, religija, istorija ir geopolitinis saugumas“ (8 val.). 

L. Vaitkevičienė 

laura.vaitkeviciene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 39 41 

 

4 PRIORITETAS.  UGDYMO PRAKTIKOS IR DIDAKTIKOS KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS. 

 

1.  

„Emocinio intelekto lavinimas mokyklose. Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas naudojant Limbinio 

mokymo(si) sistemą LPS™“ (48 val.): 

1. „Įvadas į Emocinį intelektą ir LPS metodiką“ (12 val.). 

2. „Pagrindiniai emocinio intelekto indikatoriai“ (12 val.). 

3. „Asmeninio emocinio intelekto ugdymas“ (12 val.)  

4. „Tarpasmeninio emocinio intelekto ugdymas. Edukacinė priemonė ugdymo įstaigoms Emometras“ (12 val.). 

G. Tarankienė 

ginta.tarankiene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 40 43 

2.  

„Filosofinio mąstymo ugdymas mokykloje“ (40 val.): 

1. „Savistabos reikšmė ir praktika ugdymo procese“ (8 val.). 

2. „Kompetencijų ugdymas pamokose: pažinimas ir kūrybiškumas“ (8 val.). 

3. „Kompetencijų ugdymas pamokose: socialinė, emocinė ir kultūrinė kompetencijos“ (8 val.). 

4. „Kompetencijų ugdymas pamokose: komunikavimas ir skaitmeninis raštingumas“ (8 val.). 

5. „Kompetencijų ugdymas pamokose: pilietiškumas” (8 val.). 

A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 20 01 27 

3.  

„Kaip kūrybiškai ir kokybiškai įgyvendinti katalikų tikybos atnaujinto turinio programą“ (40 val.): 

1. „Kas naujo atnaujintoje katalikų tikybos programoje. Nuo teorijos prie praktikos“ (8 val.). 

2. „Kompetencijų ugdymas dalyku, integraciniai ir tarpdalykiniai ryšiai“ (8 val.). 

3. „Pasiekimų raida, lygių požymiai, vertinimas ir įsivertinimas“ (8 val.). 

4. „Programos metodinių įgyvendinimo rekomendacijų praktiniai pavyzdžiai“ (8 val.). 

5. „Patirtinio ir refleksyvaus ugdymo metodų kūrybiškas ir kokybiškas taikymas pamokose“ (8 val.). 

A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 20 01 27 

4.  „Matematikos pasiekimų gerinimas pradinėse klasėse“ (40 val.). 
A. Antanavičienė 

audrone.antanaviciene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 20 01 27 

5.  

„Mokyklos pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui“ (40 val.): 

1. „Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui“ (14 val.). 

2. „Kompetencijomis grįsta pamoka“ (14 val.). 

3. „Ugdymo turinio atnaujinimas įtraukiojo ugdymo kontekste“ (12 val.). 

A. Veličkaitė 

alvita.velickaite@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 40 61 

6.  

„Pagalba įvairių dalykų mokytojams ruošiantis atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui“ (40 val.): 

1. „Skaitymo, rašymo, kalbinių gebėjimų ugdymas įvairių dalykų pamokose“ (8 val.). 

2. „Vizualinio mąstymo strategijos taikymas įvairių dalykų pamokose“ (8 val.). 

3. „Neuroedukacinių ugdymo principų taikymas įvairių dalykų pamokose“ (8 val.). 

4. „Komunikavimo kompetencijos ugdymo metodų taikymas įvairių dalykų pamokose“ (8 val.). 

5. „Kūrybiškumo kompetencijos ugdymo metodų taikymas įvairių dalykų pamokose“ (8val.). 

J. Vitauskienė 

jolita.vitauskiene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 41 58 

7.  

„Pradinio ugdymo turinio įgyvendinimo link: aktualijos, galimybės, kaitos tendencijos“ (40 val.): 

1. „Kiekvieno mokinio individualios pažangos stebėjimas, pasiekimų įsivertinimo motyvavimo ir skatinimo 

būdai“ (8 val.). 

2. „Šiuolaikinė fizinio ugdymo pamoka“ (8 val.). 

3. „Integruotas ugdymo turinys ir skaitmeninių priemonių taikymas atnaujintų ugdymo programų kontekste“  

(8 val.). 

4. „Savivaldus ir personalizuotas mokymasis pamokoje“ (8 val.). 

5. „Kompetencijomis grįstos pamokos planavimas ir organizavimas: nuo uždavinio iki į(si)vertinimo“ (8 val.). 

A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 20 01 27 

8.  

„Šiuolaikinės ugdomosios veiklos kokybė: lūkesčiai, iššūkiai, veiksmingi sprendimai“ (40 val.): 

1. „Šiuolaikinės pamokos samprata. Esminiai pamokos kokybės aspektai“ (10 val.). 

2. „Į kompetencijų ugdymą ir mokinių įtrauktį orientuotos ugdomosios veiklos  planavimas, įgyvendinimas ir 

kolegialus tobulinimas“ (10 val.). 

3. „Aktyvaus, veiksmingo mokymosi metodai. Skaitymo strategijų taikymas įvairių dalykų pamokose“ (10 val.). 

4. „Mokinio pažangos ir pasiekimų stebėsenos, vertinimo ir įsivertinimo sistema mokykloje“ (10 val.). 

A. Veličkaitė 

alvita.velickaite@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 40 61 

9.  

„Tyrinėjimu grįstas ugdymas taikant STEAM strategijas“ (40 val.): 

1. „Ateities piliečių STEAM ugdymas, arba kodėl turėtume mokyti STEAM?“ (13 val.). 

2. „STEAM ugdymas panaudojant mokyklose esančias priemones“ (14 val.). 

3. „Kūrybiškas STEAM ugdymas klasėse, laboratorijose ir namuose“ (13 val.). 

I. Teresienė 

ilona.teresiene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 41 58 
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5 PRIORITETAS.  LYDERYSTĖS UGDYMUI IR MOKYMUISI KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS. 

 

1.  

,,Darbo atmosfera ugdymo įstaigoje“ (40 val.): 

1. „Darbo atmosferos kokybę sąlygojantys veiksniai“(6 val.). 

2. „Pagrindiniai pedagogo darbinio gyvenimo kokybės aspektai“ (8 val.). 

3. „Pedagogų tarpusavio bei pedagogų ir vadovų santykiai“ 6 val.). 

4. „Emocinio intelekto nauda švietimo sistemoje. Emocinis intelektas – veiksmingas  mikroklimato bei ugdymo  

veiksnys“ (8 val.). 

5. „Pagrindinės priežastys, skatinančios ugdyti pedagogų socialinę emocinį kompetenciją“ (6 val.). 

6. „Asmeninis sėkmės modelis pedagogo profesinėje veikloje“ (6 val.). 

A. Beniulė 

alma.beniule@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 20 01 27 

2.  

„Aukšta vidinė ir tarpasmeninė emocinė kultūra organizacijos efektyvumui“ (40 val.): 

1. „Aukštas asmeninis EQ (emocinis intelektas) – būtina sąlyga komandiniam darbui“ (14val.).  

2. „Emociniai poreikiai komunikacijoje. Manipuliatyvus elgesys“ (14 val.). 

3. „Vertybėmis grįsta komunikacija komandoje“ (12 val.). 

A. Veličkaitė 

alvita.velickaite@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 40 61 

3.  

„Tvarus bendradarbiavimas švietimo įstaigoje“ (40 val.): 

1. „Darbo santykiai švietimo įstaigoje: vidaus kontrolės sistemos diegimas“ (8 val.).  

2. „Mokyklos darbo tarybos narių kompetencija: švietimo įstaigos vidaus kontrolė“ (8 val.). 

3. „Psichosocialinės rizikos aplinka švietimo įstaigose: vadybiniai ir teisiniai sprendimai“ (8 val.). 

4. „Darbo santykių konfliktų atsiradimas, valdymas bei sprendimo būdai“ (8 val.). 

5. „Mokyklų vadovų ir darbuotojų atstovų tvarus bendradarbiavimas“ (8 val.). 

A. Veličkaitė 

alvita.velickaite@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 40 61 

4.  

„Bendradarbiavimas ugdyme: grįžtamojo ryšio galia“ (40 val.):  

1. „Mokyklos bendruomenės indėlis, kuriant mokymosi pasiekimų ir pažangos strategiją mokykloje“ (10 val.). 

2. „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimas, siekiant ugdymo kokybės“ (10 val.). 

3. „Pasidalytoji lyderystė mokykloje: per bendradarbiavimą į vaiko sėkmę“ (10 val.). 

4. Vadovavimas ugdymui pamokoje: kokia pamoka gera kiekvienam vaikui?“ (10 val.). 

A. Veličkaitė 

alvita.velickaite@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 40 61 

5.  

„Dalykinės informacijos valdymas švietimo įstaigoje“ (40 val.): 

1. „Darbo santykių įforminimo aktualijos 2023 metais: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo“ (8 val.). 

2. „Personalo dokumentų valdymo naujovės įsigaliojus Darbo kodekso ir kitų teisės aktų pakeitimams“ (8 val.). 

3. „Administracinės kalbos vartosena dokumentuose: nuo teorijos į praktiką“ (8 val.). 

4. „Veiklos dokumentų valdymo švietimo įstaigoje aktualijos 2023 metais“ (8 val.). 

5. „Švietimo įstaigų archyvinių dokumentų tvarkymas ir apskaita 2023 metais: naujausių reikalavimų praktinis 

taikymas“ (8 val.). 

L. Vaitkevičienė 

laura.vaitkeviciene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 39 41 

6.  

„Emocinis atsparumas kasdieniame mokytojo darbe ir asmeniniame gyvenime: neuroedukacijos ir dailės 

terapijos metodai“ (40 val.): 

1. „Neuroedukacija – ar galima keisti požiūrį, mąstymą, elgseną?“ (10 val.). 

2. „Savivoka ir savireguliacija – ar mes savo gyvenimo valdytojai?“ (10 val.). 

3. „Emocinio atsparumo resursai – iš kur semtis jėgų, įkvėpimo?“ (10 val.). 

4. „Ribos – suvaržymai ar laisvė gyventi?“ (10 val.). 

A. Bakutis 

alvydas.bakutis@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 40 52 

7.  

„Komandinis darbas švietimo įstaigoje siekiant veiklos kokybės gerinimo“ (40 val.): 

1. „Sprendimų priėmimas komandoje (simuliacija)“ (8 val.). 

2. „Asmeninė ir komandinė emocinė branda – ugdymo(si) pažangai gerinti“ (8 val.). 

3. „Bendro ir abipusiai naudingo ryšio kūrimas norimiems rezultatams pasiekti“ (8 val.). 

4. „Komandinio darbo efektyvumo didinimas efektyvinant ugdymą ir švietimo pagalba“ (8 val.). 

5. „Veiklos aptarimo pokalbių meistriškumas“ (8 val.). 

G. Tarankienė 

ginta.tarankiene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 40 43 

8.  

„Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimas, kuriant mokiniui palankią ugdymo(si) aplinką“ (48 val.): 

1. „Bendradarbiavimą skatinančios ugdymo(si) aplinkos kūrimas mokykloje: vaikų ir paauglių savivertės 

stiprinimas“ (8 val.). 

2. „Palankios mokiniui ugdymo(si) aplinkos užtikrinimas kaip bendradarbiavimo rezultatas“ (8 val.). 

3. „Darni mokyklos bendruomenė – mokyklos kultūros dalis ir sėkmingos veiklos pamatas“ (8 val.). 

4. „Tėvų pedagoginis švietimas skatinant mokyklos ir šeimos bendradarbiavimą“ (8 val.). 

5. „XXI amžiaus mokytojai – ugdymo(si) proceso kūrėjai ar poreikių tenkintojai?“ (8 val.). 

6. „Mokyklos bendruomenės susitelkimas, siekiant mokinių asmenybės brandos ir ugdymo(si) pažangos“ (8 val.). 

I. Teresienė 

ilona.teresiene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 41 58 

9.  

„Mokytojų ir mokinių santykiai mokykloje, siekiant emocinio saugumo ir produktyvaus mokymo(si)“ (40 val.): 

1. „Profesinis santykis su dabartine moksleivių karta“ (8 val.). 

2. „Socialiniai-emociniai įgūdžiai ir mokykla“(8 val.). 

3. „Ugdymo įstaigos profesinė komunikacija ir mikroklimato gerinimas“ (8 val.). 

4. „Motyvacija mokytis, augti ir siekti“ (8 val.). 

5. „Klasės valdymas, siekiant produktyvaus mokymo(si) proceso“ (8 val.). 

I. Teresienė 

ilona.teresiene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 41 58 

10.  „Užsienio (anglų) kalbos kompetencijų tobulinimo programa (B1 lygis)“ (48 val.). 

J. Vitauskienė 

jolita.vitauskiene@kaunosi

c.lt 

Tel. (8 37) 32 41 58, 

11.  

„Vadovavimas švietimo įstaigai“ (40 val.): 

1. „Darbo kodekso pakeitimai, papildymai, naujovės“ (6 val.). 

2. „Veiksmingas personalo atrankos organizavimas mokyklose“ (12 val.). 

3. „Motyvuojantis metinis pokalbis“ (8 val.). 

4. „Viešasis kalbėjimas – oratorystės menas“ (8 val.). 

5. „Dokumentų rengimas, tvarkymas ir apskaita švietimo įstaigose“ (6 val.). 

G. Tarankienė 

ginta.tarankiene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 40 43 
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MOKYTOJO IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTO RENGIMOSI ATESTACIJAI PROGRAMOS 
 

1.  
Atestaciniai kursai  

„Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo 

programa“ (22 val.). 

L. Vaitkevičienė 

laura.vaitkeviciene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 39 41 

2.  
Atestaciniai kursai  

„Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.). 

L. Vaitkevičienė 

laura.vaitkeviciene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 39 41 

3.  
Kursai  

„Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programa“  

(80 val.). 

J. Stoškienė 

ksic@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 39 41 

 

EDUKACINĖS IŠVYKOS 

 

1. 
 

„Bendrakultūrinės kompetencijos plėtotė lankantis Aukštaitijoje“ (50 val.): 

1.  „Bendrakultūrinės kompetencijos plėtotė gilinant Pakruojo krašto gamtinės ir kultūrinės aplinkos pažinimą“  

(10 val.). 

2. „Etnokultūrinės aplinkos pažinimo gilinimas lankantis Utenos ir Ignalinos rajonuose“ (8 val.). 

3. „Zarasų krašto pažinimo gilinimas“ (8 val.). 

4. „Pažintis su Rokiškio ir Ilzenbergo dvarais“ (8 val.). 

5. „Molėtų krašto pažinimo gilinimas“ (8 val.). 

6. „Kupiškio krašto žmonės ir gamta“ (8 val.). 

I. Teresienė 

ilona.teresiene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 41 58 

2. 

„Kultūrinio išprusimo ir sąmoningumo ugdymo galimybės netradicinėse aplinkose“ (48 val.): 

1. „Ukmergės rajono dvarų kultūros pažinimas“ (8 val.). 

2. „Pažintis su Vilniaus miesto kultūrinėmis aplinkomis“ (12 val.). 

3. „Kultūrinio sąmoningumo ugdymo galimybės lankantis pamario krašte“ (10 val.). 

4. „Kultūrinės kompetencijos plėtotė Klaipėdoje“ (10 val.). 

5. „Jurbarko krašto gamtinės ir kultūrinės aplinkos pažinimas“ (8 val.). 

I. Teresienė 

ilona.teresiene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 41 58 

3. 

„Lietuvos regioninių parkų gamtinės ir kultūrinės aplinkos pažinimo gilinimas“ (40 val.): 

1. „Vilkaviškio rajono gamtinė ir kultūrinė aplinka. Vištyčio regioninio parko ypatumai“ (8 val.). 

2. „Biržų regioninio parko unikalumas“ (8 val.). 

3. „Labanoro regioninio parko gamta ir kiti saugomi objektai“ (8 val.). 

4. „Rambyno regioninio parko vertybės“ (8 val.). 

5. „Pažintis su gamtine, kultūrine, istorine Kernavės kultūrinio rezervato, Neries ir Asvejos regioninių parkų aplinka“ 

(8 val.). 

I. Teresienė 

ilona.teresiene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 41 58 

4. 

„Pažinimo ir kūrybiškumo kompetencijų ugdymo galimybės edukacinėse išvykose“ (48 val.): 

1. „Šiaulių krašto turtai: gamta, dvarai, tradicijos, iškilios asmenybės“ (8 val.). 

2. „Dzūkijos etnokultūrinio ir gamtinio paveldo pažinimo gilinimas“ (8 val.). 

3. „Juozo Miltinio pėdsakai Panevėžyje“ (8 val.). 

4. „Kėdainių krašto kultūrinės aplinkos pažinimo gilinimas“ (8 val.). 

5. „Suvalkijos krašto gamta ir kultūra“ (8 val.). 

6. „Pažinimo ir kūrybiškumo kompetencijų ugdymo galimybės, lankantis Rokiškio krašte“ (8 val.). 

I. Teresienė 

ilona.teresiene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 41 58 

5. 

„Pažinimo kompetencijos ugdymo galimybės lankantis Žemaitijoje“ (48 val.): 

1. „Dvasingoji Žemaitija“ (8 val.). 

2. „Kalvotosios Žemaitijos pažinimas“ (8 val.). 

3. „Šatrijos Raganos pėdsakais“ (10 val.). 

4. „Pažintis su Plungės rajono gamtos ir kultūros vertybėmis“ (12 val.). 

5. „Žemaitijos gamtos ir kultūros lobiai nuo Dubysos iki Kamanų pelkyno“ (10 val.). 

I. Teresienė 

ilona.teresiene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 41 58 

6. 
„Įtraukiojo ugdymo metodų pritaikymas netradicinėse ugdymo(si) aplinkose“ (40 val.): 

1. „Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas netradicinėse mokymo(si) aplinkose“ (20 val.). 

2. „Įtraukiojo ugdymo strategijų ir metodų taikymas neformalioje mokymo(si) veikloje.“ (20 val.).  

G. Lapinskaitė 

projektai@kaunosic.lt 

Tel. 8 642 02608 

7. 
„Mokinių kultūrinės kompetencijos plėtojimas netradicinėse ugdymo(si) aplinkose“ (40 val.): 

1. „Kultūrinės aplinkos pažinimo gilinimas ir įgytų žinių panaudojimas ugdymo(si) įstaigose“ (20 val.). 

2. „Kultūrinių kompetencijų plėtojimas ir jų pritaikymo galimybės ugdymo įstaigose“ (20 val.). 

D. Bulanovienė 

diana.bulanoviene@kaunosic.lt 

Tel. 8 642 02608 
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