
VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA  

 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ (MOKAMŲ) PASIŪLA 

 

2019 m. I pusmetis 

 

,,EFEKTYVAUS MOKYMO(SI) PRINCIPAI“ (6 ak. val.) 

2019 m. I pusmetis. Seminaras mokamas. Seminaro kaina – 30 Eur, jeigu grupė ne daugiau  

15 dalyvių arba 21 Eur, jeigu grupėje daugiau negu 15 dalyvių. 

Svarbiausia mokantis yra besimokančiojo motyvacija, noras suprasti ir panaudoti įgaunamas 

žinias. Geriausių rezultatų galima pasiekti, atradus sau tinkamą mokymosi būdą ir laikantis paprastų, 

suvokimą, įsiminimą ir atgaminimą palengvinančių principų. Seminaro metu bus kalbama apie 

efektyvaus mokymo(si)principus.  

 

,,MOKINIŲ ĮGALINIMAS PAMOKOJE“ (6 ak. val.) 

2019 m. I pusmetis. Seminaras mokamas. Seminaro kaina – 30 Eur, jeigu grupė ne daugiau  

15 dalyvių arba 21 Eur, jeigu grupėje daugiau negu 15 dalyvių. 

Seminaro paskirtis – padėti mokytojui sukurti tokią pamoką ir santykį, kad mokiniai 

pamokoje norėtų ir galėtų gerai mokytis. 

 

,,UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS“ (6 ak. val) 

2019 m. I pusmetis. Seminaras mokamas. Seminaro kaina – 30 Eur, jeigu grupė ne daugiau  

15 dalyvių arba 21 Eur, jeigu grupėje daugiau negu 15 dalyvių. 

LR bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, įgyvendinimo ir atnaujinimo strategijų 

prioritetas – ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas. Įgyvendinant ugdymo turinio 

atnaujinimo principus ir prioritetus, orientuojamasi į ugdymo turinio diferencijavimą pagal skirtingus 

mokinių poreikius, galias ir mokymosi stilius. Geros mokyklos koncepcija ir pagal ją parengta 

mokyklų įsivertinimo metodika aktualizuoja personalizuoto mokymosi svarbą – suasmeninimo 

reikšmę mokinių asmeninei pažangai. Seminare planuojama aptarti teorinius ir praktinius 

diferencijuoto, individualizuoto ir suasmeninto mokymo aspektus, jų poveikį kiekvieno mokinio 

mokymosi sėkmei. Programa skirta mokyklų vadovams, įvairių dalykų mokytojams, mokyklų 

komandoms. 

 

,,MOKINIO INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖSENA IR VERTINIMAS, 

ĮSIVERTINIMAS IR REFLEKSIJA“ (6 ak. val.) 

2019 m. I pusmetis. Seminaras mokamas. Seminaro kaina – 30 Eur, jeigu grupė ne daugiau  

15 dalyvių arba 21 Eur, jeigu grupėje daugiau negu 15 dalyvių. 

Seminaro metu bus kalbama apie vertinimo svarbą ugdymo proceso metu, diagnostinio ir 

apibendrinamojo vertinimo naudą, pristatyti veiksmingiausi vertinimo tipai ir metodai, analizuojami  

sėkmės veiksniai, padedantys kurti aplinką, keliančią mokymosi motyvaciją.  

 

,,GRĮŽTAMOJO RYŠIO PRIVALUMAI IR BŪTINYBĖ ŠIUOLAIKINIAME 

UGDYMO(SI) PROCESE: PRIIMTI IR DALINTIS“ (6 ak. val.) 

2019 m. I pusmetis. Seminaras mokamas. Seminaro kaina – 30 Eur, jeigu grupė ne daugiau  

15 dalyvių arba 21 Eur, jeigu grupėje daugiau negu 15 dalyvių. 

Grįžtamasis ryšys yra vienas iš stipriausių veiksnių, turinčių įtakos tobulėjimui, tačiau jo 

poveikis gali būti tiek teigiamas, tiek neigiamas. Todėl labai svarbu suprasti jo esmę ir gebėti naudotis 

grįžtamuoju ryšiu kaip įrankiu ne tik profesinėj veikloj, bet ir gyvenime. Grįžtamasis ryšys kitam bei 

mokymasis jį priimti - tai nuolatinis iššūkis dirbant su savo požiūriu ir santykiu į šalia esantį apskritai. 

 



,,MOKINIO TEISIŲ IR PAREIGŲ UGDYMAS“ (8 ak. val.) 

2019 m. I pusmetis. Seminaras mokamas. Seminaro kaina – 40 Eur, jeigu grupė ne daugiau  

15 dalyvių arba 28 Eur, jeigu grupėje daugiau negu 15 dalyvių. 

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigoje gaunami skundai dėl vaiko teisių į asmens 

privatumą pažeidimo ugdymo įstaigose, visuomenės informavimo priemonėse viešinamos pedagogų 

ir mokinių santykių problemos, atskleidžiami tiek mokinio teisių pažeidimo, tiek ir mokinių agresijos 

prieš mokytojus  atvejai, atskleidžia mokymo aplinkoje įsitvirtinusias teisių ir pareigų suvokimo ir 

ugdymo problemas. Formalus požiūris į mokinio teises, ypač jo asmens duomenų viešinimas 

neigiamų socialinių reiškinių kontekste pažeidžia jo teisėtus interesus, kadangi atitinkamos 

informacijos paviešinimas gali sukelti neigiamas pasekmes vaiko asmenybės raidai:  bendraamžių 

patyčios, smurtas, mokytojų neigiamų nuostatų formavimasis ir pan. Kita vertus kryptingai neugdant 

mokinio pareigų, neformuojant atsakomybės, mokykloje gali formuotis nepalanki organizacijos 

kultūra, būti pažeidžiamos mokytojo teisės į psichologinio klimato užtikrinimą. Šios aplinkybės 

suponuoja tikslą organizuoti ugdymo įstaigų bendruomenėse specialius mokymus, skirtus stiprinti 

vaiko teisių ir pareigų ugdymą jo mokymo ir lavinimo aplinkoje. 

 

,,SVEIKATOS, LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI PROGRAMOS 

INTEGRAVIMAS LITERATŪROS PAMOKOSE“ (6 ak. val.) 

2019 m. I pusmetis. Seminaras mokamas. Seminaro kaina – 30 Eur, jeigu grupė ne daugiau  

15 dalyvių arba 21 Eur, jeigu grupėje daugiau negu 15 dalyvių. 

 

,,MOTYVUOJANTI KŪNO KULTŪRA IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE. 

PATARIMAI PEDAGOGUI PRAKTIKUI“ (6 ak. val.) 

2019 m. I pusmetis. Seminaras mokamas. Seminaro kaina – 30 Eur, jeigu grupė ne daugiau  

15 dalyvių arba 21 Eur, jeigu grupėje daugiau negu 15 dalyvių. 

Seminaro metu bus aptartos pagrindinės kūno kultūros organizavimo formos, pateikti 

inovatyvūs rytinės mankštos organizavimo sprendimai, linksmi ir lengvai pritaikomi žaidimai su 

minimaliomis, kiekvienoje įstaigoje esančiomis priemonėmis,  nagrinėjama ritminio šokio kūrimo 

metodika. 

 

,,KOMANDOS FORMAVIMAS PER SPORTĄ IR OLIMPINES VERTYBES“ (6 ak. val.) 

2019 m. I pusmetis. Seminaras mokamas. Seminaro kaina – 30 Eur, jeigu grupė ne daugiau  

15 dalyvių arba 21 Eur, jeigu grupėje daugiau negu 15 dalyvių. 

Seminaro metu bus aptarta komandos sąvoka ir pagrindinės olimpiados vertybės bei jų 

svarba siekiant organizacijos tikslų. 

 

,,PROJEKTINĖS VEIKLOS MOKANT DIZAINO PAGRINDŲ – GALIMYBĖ UGDYTI 

KŪRYBINGUMO KOMPETENCIJĄ DAILĖS IR TECHNOLOGIJŲ PAMOKOSE“ (6 ak. val.) 

2019 m. I pusmetis. Seminaras mokamas. Seminaro kaina – 30 Eur, jeigu grupė ne daugiau  

15 dalyvių arba 21 Eur, jeigu grupėje daugiau negu 15 dalyvių. 

Mokydamiesi bendrojo ugdymo mokykloje mokiniai turėtų išsiugdyti kūrybingumo 

kompetenciją, kuri suprantama kaip asmens gebėjimas originaliai, lanksčiai, tikslingai ir produktyviai 

mąstyti, veikti ir kurti naujus dalykus. Kūrybingumo kompetencijos ugdymas ypač aktualizuojamas 

menų ir technologijų Bendrosiose programose. Taigi šių dalykų mokytojai įgalinami ugdyti mąstantį, 

gebantį spręsti problemas, savarankišką, veržlų ir laisvą žmogų. Ugdant kūrybingumo kompetenciją 

šiuolaikinėje mokykloje būtina plėtoti svarbiausius asmenybės, gyvenančios nuolat besikeičiančiame 

pasaulyje, bruožus: gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, smalsumą, imlumą naujovėms, nebijojimą 

rizikuoti, tikėjimą ir pasitikėjimas savo jėgomis, mokėjimą greitai priimti nestandartinius sprendimus 

ir pan. Kaip rodo tyrimai, kūrybinių kompetencijų ugdymas prisideda prie akademinių pasiekimų 

kokybės gerėjimo bei mokinių mokymosi motyvacijos augimo. Remiantis tarptautinių ir Nacionalinių 



tyrimų bei Standartizuotų testų duomenimis, nustatyta, kad šiandien bendrojo ugdymo mokyklų 

mokiniams stinga kūrybinių gebėjimų, todėl didelės dalies besimokančiųjų pasiekimai yra 

nepakankami. Taip pat nustatyta, kad mokiniai stokoja gebėjimų bendrauti ir bendradarbiauti bei 

veikti kartu, mokantis vieniems iš kitų. Siekiant sukurti sąlygas mokiniams įgyti bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų pagrindus, svarbu į mokymąsi įtraukti pačius mokinius, kad šie ne tik aktyviai atliktų 

mokymosi užduotis, bet ir patys kurtų ugdymo turinį: keltų jiems aktualias problemas ir ieškotų 

atsakymų į jiems rūpimus klausimus. Veiksmingiausias būdas ugdyti mokinių kūrybingumą ir XXI 

amžiaus įgūdžius dailės ir technologijų pamokose – projektinė veikla, paremta bendravimu ir 

bendradarbiavimu. Projektas, anot žymaus britų pedagogo Geoff Petty, veiksmingiausias mokymosi 

metodas, padedantis išmokti praktiškai naudotis žiniomis. Tinkamai organizuojama projektinė veikla 

skatina mokinius mokymąsi sieti su tikrove, ieškoti sąsajų tarp daiktų ir reiškinių, pratintis dirbti 

grupėje kartu su kitais, sprendžiant vieną visiems aktualią problemą. Seminaro metu dailės ir 

technologijų mokytojai aptars skirtingus mokinių kūrybinius gebėjimus bei interesus mokantis 

dizaino pagrindų; analizuos, kaip sukurti kūrybinę aplinką organizuojant  projektines veiklas, kaip 

mokymą pakeisti mokymusi,  įtraukiant mokinius į bendrą darbą.  

       

,,SMURTO PREVENCIJA IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE“ (6 ak. val.) 

2019 m. I pusmetis. Seminaras mokamas. Seminaro kaina – 30 Eur, jeigu grupė ne daugiau  

15 dalyvių arba 21 Eur, jeigu grupėje daugiau negu 15 dalyvių. 

Gyvename visuomenėje, kurioje vaikų auklėjimas smurtu vis dar yra įprastas ir 

nesąmoningai palaikomas tokį auklėjimą patyrusių suaugusiųjų. Pastaruoju metu visuomenė yra 

ypatingai susipriešinusi dėl smurto sampratos vaikų auklėjime. Kur yra ribos tarp smurto-nusikaltimo 

ir smurto-netinkamo auklėjimo? Kada reikia pranešti tarnyboms, o kada teikti švietimo pagalbą? Kaip 

bendrauti ir kurti lygiavertį santykį su ugdytinių tėvais stresinėse situacijose? Svarbu, kad visi 

ugdymo įstaigos darbuotojai gebėtų tiksliai atpažinti ir profesionaliai reaguoti bei bendrauti su tėvais 

tiek smurto atveju, tiek teikiant švietimo pagalbą. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų personalui 

parengtoje programoje apžvelgiamos įvairios smurto ir neadekvataus ar agresyvaus elgesio formos 

bei jas įtakojančios socialinės normos, analizuojami įstaigos personalo ir vaikų tėvų vaidmenys bei 

aktualios bendravimo situacijos dabartiniame įstatymų ir įtampos visuomenėje kontekste. Seminaro 

metu dalyviai galės išbandyti asmeninių įgūdžių tobulinimo ir bendruomenės resursų panaudojimo 

metodus, kurių nauda seminaro autorė įsitikino per 18 metų socialinės pedagogės darbo praktiką. 

 

,,TARNAUTOJO ETIKA VIEŠAJAME SEKTORIUJE IR KORUPCIJOS PREVENCIJA“ 

(8 ak. val.) 

2019 m. I pusmetis. Seminaras mokamas. Seminaro kaina – 40 Eur, jeigu grupė ne daugiau  

15 dalyvių arba 28 Eur, jeigu grupėje daugiau negu 15 dalyvių. 

Seminaro metu bus aptarta etikos svarba, neetiško elgesio motyvai ir priežastys, vertybės ir 

jų svarba, bus nagrinėjami interesų konflikto tipai ir vadyba, korupcija ir kova su ja bei korupcijos 

prevencinės priemonės, teisinės atsakomybės taikymas už profesinės etikos normų pažeidimus ir 

privačių interesų deklaravimas. 

 

P. S. Numatomas seminaras strateginio planavimo klausimais. 

 

KURSAI PEDAGOGAMS, KURIE RENGIASI ATESTACIJAI 

 

,,SPECIALIOSIOS PEDAGOGIKOS IR SPECIALIOSIOS PSICHOLOGIJOS KURSAI“  

 60 ak. val. nacionalinio lygio programa, patvirtinta Švietimo ir mokslo ministro 2015-09-

02 įsakymu Nr. V-947, kurios paskirtis – suteikti įvairių dalykų (pareigybių) mokytojams 

specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos žinių, būtinų integruotai ugdyti specialiųjų 

poreikių mokinius.  



2019 m. I pusmetis. Kursai mokami. Kursų kaina – 90 Eur. 

 

,,LIETUVIŲ KALBOS KULTŪROS KURSAI“ 

22 ak. val. nacionalinio lygio programa, patvirtinta Švietimo ir mokslo ministro 2005-10-20 

įsakymu Nr. ISAK-2106.  

2019 m. I pusmetis. Kursai mokami. Kursų kaina – 33 Eur. 

 

,,MOKYTOJŲ KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO PROGRAMOS TECHNOLOGINĖ 

DALIS“  

40 ak. val. programa, parengta pagal Švietimo ir mokslo ministro 2007-03-29 įsakymu Nr. 

ISAK-555 keliamus reikalavimus.  

2019 m. I pusmetis. Kursai mokami. Kursų kaina – 60 Eur. 

 

,,MOKYTOJŲ KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO PROGRAMOS EDUKACINĖ 

DALIS“ 

40 ak. val. programa, parengta pagal Švietimo ir mokslo ministro 2007-03-29 įsakymu Nr. 

ISAK-555 keliamus reikalavimus.  

2019 m. I pusmetis. Kursai mokami. Kursų kaina – 60 Eur. 

      

UŽSIENIO KALBŲ KURSAI* 

 

,,ANGLŲ KALBOS KURSAI (PRADEDANTIESIEMS IR PAŽENGUSIEMS)“ (40 akad. 

val.) 

       2019 m. I pusmetis. Kursai mokami. Kursų kaina – 48 Eur, jeigu grupė ne daugiau  15 

dalyvių arba 40 Eur, jeigu grupėje daugiau negu 15 dalyvių. 

       

,,VOKIEČIŲ KALBOS KURSAI (PRADEDANTIESIEMS IR PAŽENGUSIEMS)“ (40 

akad. val.) 

        2019 m. I pusmetis. Kursai mokami. Kursų kaina – 48 Eur, jeigu grupė ne daugiau  15 

dalyvių arba 40 Eur, jeigu grupėje daugiau negu 15 dalyvių. 

 

KURSAI* 

 

,,PEDAGOGINIŲ-PSICHOLOGINIŲ ŽINIŲ KURSAS“ (180 ak. val.) 

Kursas, patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2017-06-28 įsakymu Nr. V-534. Kursas 

skirtas asmenims, neturintiems pedagogo kvalifikacijos, bet norintiems įgyti teisę dirbti mokytoju 

pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) 

švietimo programas. Kursų kaina 270,00 Eur.  

 

,,LIETUVIŲ (VALSTYBINĖS) KALBOS KURSAI PAGAL I, II AR III VALSTYBINĖS 

KALBOS MOKĖJIMO KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ REIKALAVIMUS“ (120 ak. val.) 

2019 m. I pusmetis. Kursai mokami. Kursų kaina – 144 Eur, jeigu grupė ne daugiau  15 dalyvių 

arba 120 Eur, jeigu grupėje daugiau negu 15 dalyvių. 

Kursai skirti siekiantiems įgyti tam tikrą bendravimo lietuvių (valstybine) kalba 

kompetenciją. 

 

,,BENDRAVIMO LIETUVIŲ (VALSTYBINE) KALBA KURSAI“ (120 ak. val.) 

2019 m. I pusmetis. Kursai mokami. Kursų kaina – 144 Eur, jeigu grupė ne daugiau  15 dalyvių 

arba 120 Eur, jeigu grupėje daugiau negu 15 dalyvių. 

Kursai skirti siekiantiems pagilinti bendravimo lietuvių (valstybine) kalba žinias ir įgūdžius 



 

 

 

Pastaba. *Kursų grupė pradeda dirbti, kai susirenka daugiau negu 13 dalyvių. 

 

PASTABA: anotacijų kalba netaisyta 

 

 

 

 


