
VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA  

 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ PASIŪLA 

2018 m. I pusmetis  

 

1. PRIORITETAS: INDIVIDUALI MOKINIO PAŽANGA: PAŽINIMAS, 

STEBĖJIMAS, VERTINIMAS, SKATINIMAS 

 

,,TARPDISCIPLININIS MOKYMAS. PRAKTINĖS PRIEMONĖS IR UŽDUOTYS UGDANT 

SĄMONINGĄ IR ATSAKINGĄ ASMENYBĘ“ (6 ak. val.) 

Programos autorė-lektorė – Lina Straukė, VšĮ ,,Pokyčių projektai“ lektorė.  

2018 m. I pusmetis. Seminaras mokamas. Seminaro kaina – 30 Eur, jeigu grupė ne daugiau  

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

Darnus vystymasis per skirtingas pamokas ne tik kaip tarpdisciplininė priemonė, bet ir kaip 

efektyvi mokyklos vertybių, kultūros, bendradarbiavimo skatinimo veikla, skatinanti keisti elgesį ir 

mąstymą, ugdanti atsakingą vartotoją, gebanti matyti kas sveika, ekologiška, finansiškai naudinga 

per daug platesnę prizmę.  Po mokymų iš tiesų žinosite kuris produktas yra darnesnis: greitai yrantis 

prekybos centro maišelis ar daugkartinis siūtas pirkinių krepšelis. Seminaro metu bus pristatyti 

darnaus vystymosi principai mokykloje, kalbama apie tai, kaip derinti bendruomenės/socialinius, 

aplinkosaugos ir ekonominius interesus, ugdyti mokinių gyvenimiškus įgūdžius per įvairias 

pamokas, kelti moksleivių sąmoningumą per vartotojo prizmę,  efektyvų laiko naudojimą 

 

,,PAGALBOS GALIMYBĖS MOKINIAMS, PRARADUSIEMS MOKYMOSI MOTYVACIJĄ“ 

(6 val.) 

Programos autorė-lektorė – Aurelija Lingienė, Asmenybės brandos centro direktorė, 

psichologė. 

2018 m. kovo mėn. Seminaras mokamas. Seminaro kaina – 30 Eur, jeigu grupė ne daugiau  

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

Daugelis pedagogų šiandien skundžiasi menka mokinių mokymosi motyvacija, mokyklos 

nelankymu, nenoru mokytis. Silpnas tėvų- vaikų ir mokyklos ryšys suformuoja jau minėtą 

problemą. Dažniausiai ugdymo įstaigų vadovai ragina pedagogus ieškoti motyvaciją didinančių 

priemonių, tačiau, būtų neteisinga viską palikti spręsti tik pedagogams. Daug gali padėti ir šeima. 

Todėl svarbu sutekti pedagogams žinių, kaip galima būtų įtraukti mokinių tėvelius į problemos 

sprendimą. Pedagogai galėtų būti ta tarpinė grupė, kuri teiktų rekomendacijas bendradarbiavimui ir 

bendro tikslo siekimui. Specialistai teigia, kad praradę motyvaciją mokytis ir todėl mokyklos 

nelankantys vaikai, dažniausiai yra pasmerkti socialinei atskirčiai ir skurdui. Dažniausiai tai nutinka 

13- 16 metų amžiaus paaugliams, kurie dar nėra pilnamečiai ir pilnai susiformavusios asmenybės. 

Todėl ir priežasčių problemai atsirasti yra ne viena.  

 

,,EFEKTYVI ŠIUOLAIKINĖ PAMOKA (DIDAKTINIAI ASPEKTAI)“ (6 ak. val.) 

Programos autorė–lektorė – Olivija Saranienė, Veiklos kokybės išorės vertintoja, švietimo 

konsultantė. 

2018 m. I pusmetis. Seminaras mokamas. Seminaro kaina – 30 Eur, jeigu grupė ne daugiau  

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

Seminaras skirtas pamokos elementams – pamokos tikslui, uždaviniui, ugdymo 

diferencijavimui ir individualizavimui, mokinių vertinimui, įsivertinimui, mokymo metodams, laiko 

vadybai, namų darbams - akcentuoti.  

 

2. PRIORITETAS: ĮRODYMAIS GRĮSTAS MOKYMAS 

  

,,METODINĖS REKOMENDACIJOS ATLIEKANT TIRIAMUOSIUS BEI BRANDOS 

DARBUS“ (6 ak. val.) 

Programos autorė-lektorė – Astra Korsakienė, Biržų ,,Saulės“ gimnazijos fizikos mokytoja 

ekspertė.  



2018 m. I pusmetis. Seminaras mokamas. Seminaro kaina – 30 Eur, jeigu grupė ne daugiau  

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

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programose numatyta nuosekliai mokyti vaikus tiriamųjų 

darbų atlikimo metodikos ir 30-40 proc. pamokų laiko skirti eksperimentavimo bei praktinių 

įgūdžių formavimui.  Tiriamasis darbas mokykloje: ugdo mokinių kritinį mąstymą; moko pasirinkti 

problemų sprendimų strategijas ir jas taikyti; skatina efektyviai naudotis įvairiais informacijos 

šaltiniais; moko apdoroti, analizuoti, sintetinti, interpretuoti informaciją; ugdo hipotezių bei 

alternatyvų formulavimo įgūdžius; skatina produktyvią saviraišką; ugdo mokinių kūrybiškumą; 

išryškina tarpdalykinius ryšius ir leidžia efektyviai panaudoti aktyviuosius mokymo(-si) 

metodus. Kiekvienais metais organizuojami nacionaliniai mokinių tiriamojo pobūdžio projektų 

konkursai, juose dalyvauja geriausius projektus parengę mokiniai. Mokytojai, vadovaujantys šiems 

projektams, turi būti įgiję ne tik tiriamosios veiklos, bet ir vadovavimo mokinių tiriamajai veiklai 

gebėjimų. Tokio seminaro būtinybė atsirado mūsų mokykloje pradėjus vykdyti panašius projektus ir 

nuo 2017-2018 m. m. atsiradus baigiamiesiems Brandos darbams. Tiriamosios veiklos turinys 

suprantamas kaip veikla, betarpiškai susijusi su moksliniais tyrimais, kuriuos vykdo patys 

mokytojai arba jų mokiniai. Ar mokytojas turi pakankamą vadovavimo tiriamajai veiklai 

kompetenciją? Ši programa skirta mokytojų mokymo(si) proceso valdymo kompetencijų 

tobulinimui – tikslingam šiuolaikinių mokymo(si) tyrimų metodų parinkimui ir taikymui 

ugdymo(si) procese, bei vadovavimo mokinių tiriamajai veiklai gebėjimų ugdymui. 

 

3. PRIORITETAS: PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ BENDRŲJŲ IR DALYKINIŲ 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 

 

„KLASĖS VADOVAS? MISIJA (NE)ĮMANOMA“ (6 ak. val.) 

Programos autorė-lektorė –  Jurgita Plukienė, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos lietuvių kalbos 

mokytoja ekspertė. 

2018 m. I pusmetis. Seminaras mokamas. Seminaro kaina – 30 Eur, jeigu grupė ne daugiau  

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

Gyvenimas sparčiai kinta. Šiuolaikinis mokinys tampa modernaus pasaulio, užvaldyto IT ir 

gausybės informacijos šaltinių, dalimi. Tačiau svarbiausi dalykai nesikeičia: mokykloje gimnazistui 

reikia siekti išsilavinimo, tobulėti, rasti bendrą kalbą su bendraamžiais ir mokytojais, išmokti 

disciplinos, plėsti savo akiratį, bręsti kaip  asmenybei. Per visus mokymosi metus mokinį lydi 

klasės auklėtojas. Šiandien būti klasės auklėtoju nėra lengva. Nuo jo požiūrio į savo darbą, 

profesionalumo ir kompetencijos, nuolatinio noro tobulėti daugeliu atveju priklauso auklėtinio 

sėkmė, gyvenimo ugdymo įstaigoje kokybė. Šiuolaikiniam mokiniui, kaip ir visų laikų paaugliui, 

visų pirma reikia supratimo, pagalbos, meilės. Ne tik specialioji literatūra, bet daugelis gyvenimiškų 

situacijų, beveik kiekviena perskaityta knyga gali padėti formuojant asmenybę. Tik reikia išmonės. 

Auklėtojas yra tas žmogus, kuris žodį patyčios gali pakeisti žodžiu pagarba, jis dažnai lemia, ar 

tėvai iš tolo vengs mokyklos, ar kiek įmanoma aktyviau įsitrauks į gimnazijos gyvenimą. Pranešime 

bus pasidalinta patirtimi, kaip galima rasti bendrą kalbą su šiuolaikiniu mokiniu, kaip moderuoti 

auklėjamosios klasės veiklą, kaip įtraukti į gimnazijos bendruomenės veiklą tėvus. Programa skirta 

pagrindinių, progimnazijų ir gimnazijų  klasių auklėtojams (kuratoriams). Auklėtojai susipažins su 

veiksmingais, praktiškai patikrintais tradiciniais ir inovatyviais darbo metodais, jų derinimo 

galimybėmis, išmoks efektyviai taikyti juos, kad padėtų savo mokiniams produktyviai mokytis, 

kultūringai bendrauti ir bendradarbiauti, formuoti(s) vertybių sistemą, sužinos, kaip į ugdymo ir 

auklėjimo procesą galima įtraukti tėvus. 

 

,,NAUJI DOKUMENTAI PAGAL LR DARBO KODEKSĄ“ (6 ak. val.) 

Programos autorė-lektorė –  Eglė Makselytė, VšĮ „Personalo praktikų paslaugos“ steigėja 

ir vadovė. 

   2018 m. vasario mėn. Seminaras mokamas. Seminaro kaina – 30 Eur, jeigu grupė ne 

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

Seminaro metu išsamiai aptariamos visos tvarkos būtinos ir rekomenduotinos pagal naująjį 

Darbo Kodeksą, taip pat praktinė pagalba (konsultacija su rekomendacijomis  seminaro metu ir po 



jo telefonu / el. paštu arba atvykstant į įmonę / organizaciją) sudarant ar atnaujinant darbo sutartis, 

ruošiant vidaus tvarkas, kurių poreikį reglamentuoja LR DK.  Papildomai bus kalbama apie 17+ 

tvarkų svarbą, įvertinant pasikeitimus darbo ginčuose, nes yra darbo ginčų komisijos narė. 

 

,,METINIS DARBUOTOJO VEIKLOS VERTINIMAS. DARBUOTOJO „ĮKAINAVIMAS“ AR 

SUSITARIMAS DĖL BENDRŲ TIKSLŲ?“ (6 ak. val.) 

Programos autorės-lektorės – Eglė Makselytė, VšĮ „Personalo praktikų paslaugos“ steigėja 

ir vadovė, Irma Kaminskienė, VšĮ „Personalo praktikų paslaugos“ steigėja ir personalo projektų 

partnerė. 

2018 m. vasario mėn. Seminaras mokamas. Seminaro kaina – 30 Eur, jeigu grupė ne 

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

Seminaro metu bus pristatyti metinio vertinamojo pokalbio techniniai ir psichologiniai 

aspektai, metinio vertinamojo pokalbio struktūra ir eiga, instrukcijos metodikos paruošimui, 

pavyzdžių ir gautos metodikos analizė, darbo grupėse metu bus analizuojamos iškilusios 

probleminės situacijos ir klausimai, modeliuojamas metinis darbuotojo veiklos vertinimas grupėse 

ir porose.  
 

 Pastaba. Seminarai vyksta, kai susidaro klausytojų grupės. 

  

KURSAI PEDAGOGAMS, KURIE ATESTUOJASI 

 

,,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 

porene daugiauų mokinius.  

2018 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.  

2018 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.  

2018 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.  

2018 m. I pusmetis. Kursai mokami. Kursų kaina – 60 Eur. 

      

 

UŽSIENIO KALBŲ KURSAI* 

 

,,ANGLŲ KALBOS KURSAI (PRADEDANTIESIEMS IR PAŽENGUSIEMS)“ (30 akad. val.) 

       2018 m. I pusmetis. Kursai mokami. Kursų kaina – 36 Eur, jeigu grupė ne daugiau  15 

dalyvių arba 30 Eur, jeigu grupėje daugiau negu 15 dalyvių. 

       

,,VOKIEČIŲ KALBOS KURSAI (PRADEDANTIESIEMS IR PAŽENGUSIEMS)“ (30 akad. val.) 

        2018 m. I pusmetis. Kursai mokami. Kursų kaina – 36 Eur, jeigu grupė ne daugiau  15 

dalyvių arba 30 Eur, jeigu grupėje daugiau negu 15 dalyvių. 

 



KURSAI* 

 

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

KALBOS KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS REIKALAVIMUS“ (120 ak. val.) 

2018 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. 

 

,,PATEIKČIŲ KŪRIMAS IR TVARKYMAS“ (8 ak. val.) 

2018 m. I pusmetis. Kursai mokami. Kursų kaina – 24 Eur. 

Kursai skirti siekiantiems išmokti taisyklingai sukurti interaktyvias, informatyvias ir 

patrauklias MS PowerPoint 2013 pateiktis, nuotraukų albumą. 

 

,,GRAFINIŲ VAIZDŲ APDOROJIMAS BEI REDAGAVIMAS NAUDOJANT GRAFIKOS 

RENGYKLĘ GIMP“ (20 ak. val.) 

2018 m. I pusmetis. Kursai mokami. Kursų kaina – 60 Eur. 

Kursai skirti siekiantiems išmokti apdoroti grafinius vaizdus. 

 

Pastaba. *Kursų grupė pradeda dirbti, kai susirenka daugiau negu 12 dalyvių. 

 

PASTABA: anotacijų kalba netaisyta 

 

 

 

 


