
 

 

 

 

 

EIL. NR. 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA, TRUKMĖ, MODULIAI 

 

 

ATSAKINGAS 

 

1 PRIORITETAS.  SKAITMENINIŲ KOMPETENCIJŲ STIPRINIMAS. 

 

1.  

„SUP mokinių ugdymas išradingai panaudojant IKT“ (40 val.): 

1. „Susipažinimas su Scratch ir Sketchpad programomis: pagrindinės piešimo ir piešinių 

redagavimo komandos“ (8 val.). 

2. „Animacijos dirbtuvės. Darbas su Scratch ir Wick Editor programomis“ (8 val.). 

3. „Virtuali realybė: CoSpaces ir Canvas“ (8 val.). 

4. „Piešinio animavimas“ (8 val.). 

5. „PowerPoint galimybės ruošiantis pamokai“ (8 val.). 

J. Stoškienė 

ksic@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 39 41 

2.  

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų skaitmeninio raštingumo tobulinimas“ 

(40 val.): 

1. „Skaitmeninio ugdymo(si) turinio kūrimas bei vizualizavimas“ (8 val.). 

2. „Skaitmeninio ugdymo(si) turinio mokymo(si) užduočių pateikimas, grafinės informacijos kūrimas 

ir apdorojimas“ (8 val.). 

3. „Padlet, Wordwall, Bookcreator ir H5P platformų taikymas“ (8 val.). 

4. „Google Apps, Microsoft Office įrankiai ugdomojoje veikloje“ (8 val.). 

5. „Interaktyvių priemonių kūrimas ir panaudojimas priešmokyklinio amžiaus grupėje, dirbant su 

SMART Notebook programa“ (8 val.). 

A. Antanavičienė 

audrone.antanaviciene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 20 01 27 

 

2 PRIORITETAS.  KOMPETENCIJŲ, REIKALINGŲ ĮTRAUKTIES PRINCIPUI ĮGYVENDINTI, TOBULINIMAS. 

 

1.  

„Įtraukusis ugdymas – vaiko saugiam, sąmoningam ir sveikam ugdymuisi“ (40 val.): 

1. „Vaikų saviveiksmingumo didinimas stiprinant fizinę, emocinę ir intelektinę raidą“ (8 val.). 

2. „Kaip skaitmeniniame amžiuje užauginti sveiką ir laimingą vaiką“ (8 val.). 

3. „Vaikų ir pedagogų emocinio intelekto stiprinimas : kaip padėti  vaikui įveikti nerimą, pyktį ir 

baimes“ (8 val.). 

4. „Vaikų sąmoningumo, savistabos ir dėmesingumo ugdymas“ (8 val.). 

5. „Kartu įveikime ugdymo(si) ir mokymo(si) sunkumus. Darbas su specialiųjų poreikių turinčiais 

vaikais“ (8 val.). 

A. Antanavičienė 

audrone.antanaviciene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 20 01 27 

2.  

„Muzikos terapijos taikymas įtraukiojo ugdymo kontekste“ (40 val.): 

1. „Įtraukusis ugdymas muzikos pamokoje“ (10 val.). 

2. „Muzikos terapijos metodai darniam vaiko vystymuisi“ (10 val.). 

3. „Muzikos terapijos metodų taikymas ugdymo procese įgyjant socialines, asmenines, kultūrines 

kompetencijas specialiųjų poreikių turintiems vaikams“ (20 val.). 

A. Bakutis 

alvydas.bakutis@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 40 52 

3.  

„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 

4.  

„Tarptautinis eTwinning projektas „Darni aplinka – įtraukiojo ugdymo(si) įgalinimas“(40 val.): 

1. „Tarptautinio eTwinning projekto „Darni aplinka – įtraukiojo ugdymo(si) įgalinimas“ pristatymas, 

įgyvendinimas ir darbo eiga“ (10 val.).  

2. „Darnių mokymosi aplinkų kūrimas tarptautiniame eTwinning projekte „Darni aplinka – įtraukiojo 

ugdymo(si) įgalinimas“ naudojant IKT“ (10 val.).  

3. „Vaikų, bendruomenės ir darbo bei verslo organizacijų įtraukumą įgalinančios aplinkos bei 

strategijos tarptautiniame eTwinning projekte „Darni aplinka – įtraukiojo ugdymo(si) įgalinimas“ 

(10 val.).  

4. „Įtraukusis ugdymas(is) vaikų darniam vystymui(si) veikiant eTwinning tarptautiniame projekte 

„Darni aplinka – vaikų įtraukiojo ugdymo(si) įgalinimas“ naudojant IKT“ (10 val.). 

A. Antanavičienė 

audrone.antanaviciene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 20 01 27 
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4 PRIORITETAS.  UGDYMO PRAKTIKOS IR DIDAKTIKOS KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS. 

 

1.  

,,Inovatyvus ir kokybiškas ankstyvo amžiaus ugdymas ir priežiūra – veiksminga investicija į vaikų 

ateitį“ (40 val.): 

1. „Kokybiškas vaikų nuo gimimo iki trejų metų ugdymas ir priežiūra Lietuvoje ir užsienyje“ (8 val.).  

2. „Atviras, lankstus vaikų iki trejų metų ugdymo turinys ir jo kūrimas“ (12 val.).  

3. „Įtrauktis ir įvairovė vaikų iki trejų metų grupėje – sėkmingo į vaiką orientuoto ugdymo sąlyga“ 

(12 val.). 

4. „Tradiciniai ir šiuolaikiniai bendravimo ir bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais būdai“ (8 val.). 

A. Antanavičienė 

audrone.antanaviciene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 20 01 27 

2.  

„Atnaujinta bendroji priešmokyklinio ugdymo programa, keičianti mokytojų nuostatas į veiklos 

organizavimą“ (40 val.): 

1. „Mokytojo vaidmens kaita priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymesi“ (8 val.). 

2. „Kaip planuosime ugdomąjį procesą, remdamiesi atnaujinta bendrąja priešmokyklinio ugdymo 

programa bei leidiniu „Patirčių erdvės“ (12 val.). 

3. „Septynios kompetencijos: reikalavimai ir plačios galimybės“ (8 val.). 

4. „Pasiekimų ir pažangos planavimas ir vertinimas“ (12 val.). 

A. Antanavičienė 

audrone.antanaviciene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 20 01 27 

3.  

„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 

4.  

„Emociškai saugios ugdymo(si) aplinkos kūrimas ir Z kartos ugdymo(si) poreikiai“ (40 val.): 

1. „Emocinio intelekto žinių integravimas mokykloje, kuriant emociškai palankią ugdymo aplinką“ 

(10 val.). 

2. „Modernių / interaktyvių technologijų taikymas ugdyme, skatinant Z kartos vaikų susidomėjimą 

ir kūrybiškumą“ (10 val.). 

3. „Kaip pelnyti suaugusio ir vaiko pasitikėjimą atsižvelgiant į asmenybės tipologiją“ (10 val.). 

4. „Stiprus aš, stiprus vaikas. Mokytojo ir mokinio santykių ypatumai bei sprendimai, atvejų 

analizės“ (10 val.). 

E. Stremauskienė 

egle.stremauskiene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 42 11 

5.  

„Idėjos mokytojui, organizuojant darnų 4–6 metų vaikų ugdymąsi“ (42 val.): 

1. „Naratyvinio žaidimo metodas: teoriniai pagrindai ir praktinio įgyvendinimo gairės“ (18 val.). 

2. „Ikimokyklinis amžius – žaidimų ir atradimų amžius“ (6 val.). 

3. „Trumpų, įtraukių vaikų vaidinimų formos ir jų derinimas siekiant ugdymo(si) pasiekimų“ (18 val.). 

A. Antanavičienė 

audrone.antanaviciene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 20 01 27 

6.  

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės 

įsivertinimas“ (40 val.). 

A. Antanavičienė 

audrone.antanaviciene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 20 01 27 

7.  

„Individualizuotas, vaiko poreikiams ir išgalėms pritaikytas priešmokyklinis ugdymas (atnaujintos 

programos)“ (40 val.): 

1. „Kaip organizuosime priešmokyklinio ugdymo procesą: kompetencijų ir ugdymo sričių 

integralumas” (8 val.). 

2. „Kaip auginsime priešmokyklinuko pasiekimus ir pažangą“ (8 val.). 

3. „Matematinis ugdymas ir kompetencijos priešmokykliniame amžiuje“ (8 val.). 

4. „Darnus vystymasis: inovacijos, IT, STEAM“ (10 val.). 

5. „Projektinė veikla ir kompetencijos priešmokykliniame amžiuje“ (6 val.). 

A. Antanavičienė 

audrone.antanaviciene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 20 01 27 

8.  

„Kuriame saugią aplinką kiekvienam vaikui“ (40 val.): 

1. „Ugdytinio ir mokytojo emocinio intelekto stiprinimas. Kaip padėti vaikui įveikti nerimą, pyktį ir 

baimes“ (8 val.). 

2. „Higienos normos HN131:2015 pakeitimai nuo 2023 metų – ką reikia žinoti jau dabar“ (8 val.). 

3. „Inovatyvios ir saugios fizinio aktyvumo skatinimo veiklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikams“ (8 val.). 

4. „Inovatyvus priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinės kompetencijos ugdymas“ (8 val.). 

5. „Įvairus įvairiems – ugdymas kiekvienam vaikui“ (8 val.). 

A. Antanavičienė 

audrone.antanaviciene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 20 01 27 

9.  
„Naratyvinis žaidimas ir mokymasis šiuolaikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo 

perspektyvoje“ (40 val.). 

A. Antanavičienė 

audrone.antanaviciene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 20 01 27 

10.  
„Priešmokyklinis ugdymas integruojant ES projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ metodinį paketą“ 

(40 val.). 

A. Antanavičienė 

audrone.antanaviciene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 20 01 27 

11.  

„STEAM darniam ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymui(-si)“ (40 val.): 

1. „Žaismingi IKT įrankiai ugdymo procese“ (8 val.). 

2. „STEAM darželyje: įkvepiančios bei kūrybingos veiklos“ (10 val.). 

3. „STEAM ir muzika ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ (10 val.). 

4. „Žaismė ir atradimai: tyrinėjimu paremta kūrybinė veikla, kontekstų kūrimas“ (12 val.). 

A. Antanavičienė 

audrone.antanaviciene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 20 01 27 

12.  

„Tarptautinio eTwinning projekto „PATS 1 – patyriau, atradau, tyrinėjau, sukūriau“ diegimas bei 

įgyvendinimas“ (40 val.): 

1. „Tarptautinio eTwinning projekto „PATS 1– patyriau, atradau, tyrinėjau, sukūriau“ pristatymas, 

darbo eiga ir prioritetai“ (10 val.). 

2. „Darnus įtraukusis projektinis ugdymas(is) tinklaveikoje tarptautiniame eTwinning projekte 

„Pats – patyriau, atradau, tyrinėjau, sukūriau“ naudojant IKT“ (10 val.). 

3. „Veikimas tinklaveikoje: e-partnerystės tinklų kūrimas tarptautiniame eTwinning projekte  

„PATS 1 – patyriau, atradau, tyrinėjau, sukūriau“ (10 val.). 

4. „Reprezentavimas bei veiklų skaitmenizavimas tarptautiniame eTwinning projekte  

„PATS 1 – patyriau, atradau, tyrinėjau, sukūriau“ (10 val.). 

A. Antanavičienė 

audrone.antanaviciene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 20 01 27 

13.  

„Vaikų ir mokinių tiriamoji veikla – praktinių seminarų ciklas“ (40 val.): 

1. „Patyriminė veikla gamtamoksliniame ugdyme“ (10 val.). 

2. „Mokymasis eksperimentuojant. STEAM veikla“ (10 val.). 

3. „Kūrybiškumas organizuojant gamtamokslinį ugdymą“ (10 val.). 

4. „Įdomieji bandymai ir eksperimentai“ (10 val.). 

E. Stremauskienė 

egle.stremauskiene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 42 11 

14.  

„Vaikų ir mokytojų emocinės sveikatos gerinimas šalinant nerimą ir įtampą ir pasitelkiant 

natūralius kūno sveikatinimo metodus“ (40 val.): 

1. „Pagalbos vaikui metodai dėmesio sutelkimui ir emocijų reguliavimui, netaikant tiesioginio 

spaudimo“ (8 val.). 

2. „Įsisąmoninto dėmesio praktikos ugdymo veiklos kokybės gerinimui ir efektyviam konfliktų 

sprendimui klasėje“ (8 val.). 

3. „Psichologijos paslaptys padedant pasiekti emocinio balanso tikslus, integruojant sunkiųjų vaikų 

poreikius ugdyme“ (8 val.). 

4. „EFT arba emocijų paleidimo metodų tuksenant panaudojimas ugdyme gerinant vaiko ir 

mokytojo emocinę sveikatą“ (8 val.). 

5. „Kūrybiškumo išlaisvinimo metodai ir efektyvus laiko planavimas“ (8 val.). 

E. Stremauskienė 

egle.stremauskiene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 42 11 

15.  

„Vaikų pažangos ir pasiekimų gerinimas ikimokyklinio ugdymo mokyklose“ (40 val.): 

1. „Ugdomosios veiklos planavimas ir vaikų pasiekimų vertinimas“ (8 val.). 

2. „Vertinimas taikant IKT šiuolaikinėje ikimokyklinėje įstaigoje“ (8 val.). 

3. „Informatika priešmokykliniame ugdyme“ (8 val.). 

4. „Padlet , Wordwall, Bookcreator ir H5P platformų taikymas, ugdant ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikus nuotoliu“ (8 val.). 

5. „Ikimokyklinio amžiaus vaikų veiklų organizavimas vadovaujantis STEAM“ (8 val.). 

A. Antanavičienė 

audrone.antanaviciene@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 20 01 27 

16.  

„Pasakų, metaforinių asociatyvinių paveikslėlių ir dailės terapijos metodų panaudojimas vaikų 

ugdyme“ (40 val.): 

1. „Pasakų terapija pedagogikoje ir psichologijoje“ (8 val.). 

2. „Pasakų terapijos metodų nauda efektyviam planavimui“ (8 val.). 

3. „Metaforiniai asociatyviniai paveikslėliai kūrybiškumo ir komunikavimo ugdymui“ (8 val.). 

4. „Metaforiniai asociatyviniai paveikslėliai – priemonė judėti mažais žingsneliais didelio tikslo link“ 

(8 val.). 

5. „Dailės terapijos metodai pozityviam bendravimui ir bendradarbiavimui ugdyti“ (8 val.). 

A. Bakutis 

alvydas.bakutis@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 40 52 
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5 PRIORITETAS.  LYDERYSTĖS UGDYMUI IR MOKYMUISI KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS. 

 

1.  

„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 

2.  

„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 

3.  

„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 

4.  

„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 

5.  

„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 

 

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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