VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA
NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ PASIŪLA
2018 m. II pusmetis
1. PRIORITETAS: INDIVIDUALI MOKINIO PAŽANGA: PAŽINIMAS,
STEBĖJIMAS, VERTINIMAS, SKATINIMAS
,,ASMENS PASIEKIMŲ VERTINIMO METODŲ PARINKIMAS IR TAIKYMAS“ (6
val.)
Programos autorė–lektorė – prof. Valdonė Indrašienė, Mykolo Romerio universiteto
Edukologijos ir socialinio darbo instituto direktorė.
2018 m. lapkričio 19 d. Seminaras mokamas. Seminaro kaina – 30 Eur, jeigu grupė ne
daugiau 15 dalyvių arba 21 Eur, jeigu grupėje daugiau negu 15 dalyvių.
Seminaro metu dalyviai mokysis metodiškai parinkti (pagal vertinimo tikslus) asmens
pasiekimų vertinimo metodus bei juos taikyti (bus aptariami ir išbandomi žodiniai, vaizdiniai ir
praktiniai metodai). Susipažins su įvairiais, rečiau taikomais mažiau žinomais, bet įdomiais asmens
pasiekimų vertinimo metodais. Praktinės veiklos metu bus ruošiami vertinimo metodų pagal
skirtingus vertinimo tikslus taikymo pavyzdžiai.
,,INDIVIDUALIOS MOKINIŲ PAŽANGOS STEBĖSENOS SISTEMA VIP“ (6 ak. val.)
Programos autorė-lektorė – Natalija Kaunickienė, Šiaulių Salduvės progimnazijos
direktorė.
2018 m. II pusmetis. Seminaras mokamas. Seminaro kaina – 30 Eur, jeigu grupė ne
daugiau 15 dalyvių arba 21 Eur, jeigu grupėje daugiau negu 15 dalyvių.
Mokykloms svarbus kiekvieno mokinio individualios pažangos vertinimas ir įsivertinimas,
pasiekimų stebėjimas ir analizavimas siekiant laiku teikti reikalingą pagalbą. Seminaro metu bus
pristatytos progimnazijoje vykstančios veiklos: pagalbos mokiniui modelis, vaiko individualios
pažangos stebėjimas, analizavimas, tolimesnių ugdymo(si) tikslų numatymas (VIP), klasių
,,Termometrai“ ir kt.
2. PRIORITETAS: ĮRODYMAIS GRĮSTAS MOKYMAS
,,POZITYVAUS MĄSTYMO PRATYBOS VEIKSMINGAM PLANAVIMUI IR
(ĮSI)VERTINIMUI“ (6 ak. val.)
Programos autorė-lektorė – Snaiguolė Eglė Kuosienė, socialinio darbo magistrė, socialinė
pedagogė metodininkė, Vaikų užimtumo projektų autorė ir koordinatorė.
2018 m. II pusmetis. Seminaras mokamas. Seminaro kaina – 30 Eur, jeigu grupė ne
daugiau 15 dalyvių arba 21 Eur, jeigu grupėje daugiau negu 15 dalyvių.
Programos autorė seminarą parengė atsižvelgdama į pedagogų bejėgiškumą dėl problemų
švietimo sistemoje ir ankstesnių seminarų dalyvių susidomėjimą praktinėmis užduotimis, kurioms
naudojo įvairias technikas. Seminaro metu lektorė siūlys pažvelgti į žmonių mąstymo įpročius
įtakojančius veiksnius ir pristatys pozityvaus mąstymo, planavimo, (įsi)vertinimo ir grįžtamojo
ryšio teikimo technikas.
„SUMANUS ŠVIETIMAS – ĮKVĖPTI MOKYTI(IS)“ (6 ak. val.)
Programos autorė-lektorė – Virginija Servutienė, MB „Mokymų akademija“ konsultantė,
psichologė.
2018 m. II pusmetis. Seminaras mokamas. Seminaro kaina – 30 Eur, jeigu grupė ne
daugiau 15 dalyvių arba 21 Eur, jeigu grupėje daugiau negu 15 dalyvių.
Nacionalinėje pažangos programoje sumanumas išskiriamas kaip siekiamybė. Be sumanios
asmenybės siekiai neįgyvendinami. Tik sumanus švietimas gali ugdyti atsakingą kūrėją. Tik
išmintingas ir kūrybiškas mokytojas gali įkvėpti, „skatinti žinių kūrimą, sklaidą ir naudojimą“.
Rezultatas – įkvėpti mokyti(s) (teisingai sukirčiuokite).

Sąmoningas „Aš“ gyvenimo kelionėje atviras pasauliui, žmonėms ir galimybėms. Jis
priima bet kokią patirtį – jos neneigia ir neignoruoja, bet priima ir taiko. Įkvėpime esantis „AŠ“
pasiruošęs veikti nepriklausomai nuo aplinkybių.
Sumanumo pamatas – „dvasinė inteligencija“, „lyderystė“, „mokymasis visą gyvenimą“.
Tai išreikštas poreikis pranokti save kiekvieną dieną. Kas įtakoja „Aš“ pokyčius, brandą? Koks
ugdymo kelias veda į įkvėpimą? Kodėl kelionėse, kur pasirinkimų gausa daug nusivylimų, patyčių
net savižudybių? Kaip nepasiduoti nuobodulio energijai, išlaikyti vidinę harmoniją ir būti
įkvėpime? Kuriamas santykis su mokiniu, projektuojamas per mokytojo asmeninio sutarimo
prizmę. Už pykčio slypi visiškas bejėgiškumas. Iš kur pasisemti įkvėpimo? Pažinkite „sumanaus
švietimo“ kelią, kurio tikslas – įkvėpti?
Seminare įgytos žinios ir praktika padės atpažinti privalumus ir kliūtis į sumanesnį „Aš“.
Atskleista „įkvėpimo“ paradigma, žodžio įtaka, išanalizuotas sąmonės brandos pokytis „jėga“ „galia“ padės mokytojams kurti efektyvesnius santykius su mokiniais, transformuos asmeninę
patirtį, keis požiūrį į „sumanumą“ švietime.
3. PRIORITETAS: PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ BENDRŲJŲ IR DALYKINIŲ
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
,,BENDRAVIMO PRINCIPAI IR TECHNIKA“ (6 ak. val.)
Programos autorė-lektorė – Virginija Blaževičienė, priklausomybės ligų ir priklausomų
santykių konsultantė, socialinė darbuotoja, Geštalto terapijos terapeutė.
2018 m. II pusmetis. Seminaras mokamas. Seminaro kaina – 30 Eur, jeigu grupė ne daugiau
15 dalyvių arba 21 Eur, jeigu grupėje daugiau negu 15 dalyvių.
Seminaro tikslas – socialinio darbo specialistams atskleisti esmines bendravimo ypatybes:
iš konflikto į dialogą. Iš kritikos į supratingumą. Iš pykčio į sutarimą.
,,DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA 2018 M.: NAUJAUSI TEISĖS AKTAI,
TEISMINĖ PRAKTIKA IR VDI REKOMENDACIJOS” (6 ak. val.)
Programos autorius-lektorius – Saulius Balčiūnas, Valstybinės darbo inspekcijos
Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skyriaus vedėjas - vyriausiasis darbo inspektorius.
2018 m. spalio 16 d. Seminaras mokamas. Seminaro kaina – 30 Eur, jeigu grupė ne
daugiau 15 dalyvių arba 21 Eur, jeigu grupėje daugiau negu 15 dalyvių.
Nuo liepos 1 d. įsigaliojo Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pakeitimai. Pakeitimais
įtvirtintos naujos taisyklės darbui su pavojingais įrenginiais ir nauji reikalavimai darbuotojams,
paskirtiems dirbti šį darbą. Seminaro metu bus aptarta, kaip tinkamai įvertinti profesinę riziką ir
kada jos įvertinimas yra būtinas, kaip pasirengti tinkamą ir veikiančią DSS dokumentaciją, kokie
teismų sprendimai kečia DSS įgyvendinimo praktiką ir kokius dokumentus būtina pakeisti jau
dabar.
,,KONFLIKTAI IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI“ (6 ak. val.)
Programos autorė-lektorė – Aurelija Lingienė, Asmenybės brandos centro direktorė,
psichologė.
2018 m. lapkričio 14 d. Seminaras mokamas. Seminaro kaina – 30 Eur, jeigu grupė ne
daugiau 15 dalyvių arba 21 Eur, jeigu grupėje daugiau negu 15 dalyvių.
Konfliktai mūsų gyvenime dažnas reiškinys. Vieni mūsų jų vengia, kiti bijo, dar kiti
gyvena nuolatiniuose konfliktuose. Ugdymo įstaiga taip pat gali tapti konfliktine vieta. Juk ten
susitinka net kelios žmonių kartos, didžioji dauguma mokinių negalėjo dalyvauti pasirinkdami savo
ugdymo įstaigą. Šios ir kitos priežastys didina konfliktų tikimybę. Kodėl reikia kalbėti apie
konfliktus? Ar konfliktas yra blogai? Teisingai išspręstas konfliktas praplečia mūsų galimybes
veikti. Todėl labai svarbu žinoti ir pasirinkti tinkamiausias konflikto sprendimo strategijas.
Seminaro dalyviai išmoks teisingai vertinti ir spręsti konfliktus, susipažins su mediacijos
mokykloje taikymo galimybėmis. O pasirinkus ,,Mediacijos mokykloje” taikymo programą, galės
patys vaikai spręsti konfliktus. Tai efektyvi prevencinė priemonė, siekiant saugios ir draugiškos
aplinkos mokyklose.

„SMURTO PREVENCIJA: SOCIALINIŲ IR EMOCINIŲ KOMPETENCIJŲ
UGDYMAS“ (6 ak. val.)
Programos autorė-lektorė – Snaiguolė Eglė Kuosienė, socialinio darbo magistrė, socialinė
pedagogė metodininkė, Vaikų užimtumo projektų autorė ir koordinatorė.
2018 m. II 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 nagrinėjama smurto samprata, atpažinimas, poveikis, įpročių keitimo ir
įgūdžių ugdymo technikos, kiekvieno galimybės ir gairės. Bus pasidalinta tiek žiniomis, tiek
praktiškai išbandytais būdais, leidžiančiais mokytojui veiksmingai ugdyti mokinių socialines ir
emocines kompetencijas.
,,VIEŠIEJI PIRKIMAI: NAUJOVĖS“ (6 ak. val.)
Programos autorius-lektorius – Tomas Vasiliauskas, mokymų ir konsultacijų bendrovės
,,Pokyčių valdymas“ vadovas.
2019 m. spalio 2 d. Seminaras mokamas. Kaina bus nurodyta VŠPT mėnesio veiklos plane.
Seminaro tikslas – pristatyti Viešųjų pirkimų įstatymo ir palydinčiųjų dokumentų praktinio
taikymo klausimus, pasidalinti patirtimi organizuojant viešuosius pirkimus, rengiant pirkimo
dokumentus, sisteminant pirkimo dokumentus bei remiantis savo patirtimi nurodyti bei patarti, ką ir
kaip reikėtų daryti.
KURSAI PEDAGOGAMS, KURIE RENGIASI ATESTACIJAI
,,SPECIALIOSIOS PEDAGOGIKOS IR SPECIALIOSIOS PSICHOLOGIJOS KURSAI“
60 ak. val. nacionalinio lygio programa, patvirtinta Švietimo ir mokslo ministro 2015-0902 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. II pusmetis. Kursai mokami. Kursų kaina – 90 Eur.
,,LIETUVIŲ KALBOS KULTŪROS KURSAI“
22 ak. val. nacionalinio lygio programa, patvirtinta Švietimo ir mokslo ministro 2005-1020 įsakymu Nr. ISAK-2106.
2018 m. II 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. II 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. II pusmetis. Kursai mokami. Kursų kaina – 60 Eur.
UŽSIENIO KALBŲ KURSAI*
,,ANGLŲ KALBOS KURSAI (PRADEDANTIESIEMS IR PAŽENGUSIEMS)“ (40 akad.
val.)
2018 m. II 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.)
2018 m. II pusmetis. Kursai mokami. Kursų kaina – 48 Eur, jeigu grupė ne daugiau
15 dalyvių arba 40 Eur, jeigu grupėje daugiau negu 15 dalyvių.
KURSAI*
,,LIETUVIŲ (VALSTYBINĖS) KALBOS KURSAI PAGAL I, II AR III VALSTYBINĖS
KALBOS MOKĖJIMO KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ REIKALAVIMUS“ (90 ak. val.)
2018 m. II pusmetis. Kursai mokami. Kursų kaina – 108 Eur, jeigu grupė ne daugiau 15
dalyvių arba 90 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. II 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. II 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

