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KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA, TRUKMĖ, MODULIAI 

 

 

ATSAKINGAS 

 

1 PRIORITETAS.  SKAITMENINIŲ KOMPETENCIJŲ STIPRINIMAS. 

 

1.  

,,Vertybinių nuostatų ir kultūrinės kompetencijos formavimas gimtojo krašto ir miesto pažinimui, 

naudojantis ugdymo metodų įvairove“ (40 val.): 

1. ,,Kultūrinė raiška, pažįstant Kauno miesto istoriją ir gatvės meną“ (8 val.). 

2. „Edukacinių aplinkų panaudojimas, ugdant pilietiškumą ir patriotiškumą, puoselėjant regiono 

tradicijas, papročius“ (12 val.). 

3. „Neformalusis vaikų švietimas – pažintis su plačiuoju mokslo pasauliu“ (10 val.). 

4. ,,Pažinti gimtąjį kraštą be technologijų (ne)įmanoma“ (10 val.). 

A. Bakutis 

alvydas.bakutis@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 40 52 

 

2. PRIORITETAS.  PILIETINIO UGDYMO KOMPETENCIJŲ STIPRINIMAS. 

 

1.  „Jaunųjų šaulių būrelių vadovų mokymas“ (64 val.). 

A. Bakutis 

alvydas.bakutis@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 40 52 

 

4. PRIORITETAS.  UGDYMO PRAKTIKOS IR DIDAKTIKOS KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS. 

 

1.  

„Vaiko kūno ir sielos žadinimas, taikant netradicinius mokymo metodus ir aplinkas, formuojant saugaus 

elgesio, sveikos gyvensenos, krašto pažinimo bei psichologinio atsparumo pagrindus“ (40 val.): 

1. ,,Sveikatai palankių ugdymosi aplinkų kūrimas ir pritaikymas ugdymo procese“ (8 val.). 

2. ,,Geroji praktika ekologijos ir gamtos užsiėmimuose“ (8 val.). 

3. ,,Vaiko saugos sampratos ugdymas, taikant netradicinius erdves, metodus ir priemones“ (8 val.). 

4. ,,Kraštotyros ir pilietinio ugdymo svarba ir virsmas į netradicines pateikimo formas“ (8 val.). 

5. ,,Pažink save ir kitą. Komanda – kas tai?“ (8 val.). 

A. Bakutis 

alvydas.bakutis@kaunosic.lt 

Tel. (8 37) 32 40 52 

 

5. PRIORITETAS.  LYDERYSTĖS UGDYMUI IR MOKYMUISI KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS. 

 

1.  

„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 

2. 

„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 

3. 

„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 

4.  

„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 
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