
JONIŠKIO RAJONO ŠVIETIMO CENTRAS 

2020 metais akredituotos ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas/tikslas Dalyviai 

 (kam skirta programa) 

Trukmė Programos 

autorius, lektorius 

Akreditacija 

iki kada 

1. ŠEIMOS MOKYKLĖLĖ, 221000619 

Įgalinti tėvų gebėjimą pažinti vaikų psichologinę 

raidą, atskleisti augančio vaiko kalbines ir  

pažintines kompetencijas, mokyti tėvus  lavinti 

savo  vaikų kognityvinius įgūdžius  ir išmokyti  

valdyti emocijas.   

Tėvai/globėjai auginantys 

įvairaus amžiaus vaikus 
24 Joniškio r. švietimo 

centro pedagoginės 

psichologinės 

tarnybos logopedė 

ekspertė Laima 

Paulauskienė 

2022-01-24 

2. PAMOKOS TOBULINIMO TEORIJA IR 

PRAKTIKA, 213001833 

Ši programa yra skirta pamokos tobulinimui, kaip 

nuoseklios veiklos, nukreiptos į aktyvų mokinio 

darbą, organizavimui. Besimokydami įvairių 

dalykų mokytojai (pedagogai) turės galimybių  

įsigilinti į šiuolaikinio mokymo (si) sampratą, įgyti 

teorinių žinių ir pabandyti praktiškai, kaip galima 

planuoti ir organizuoti pamoką ir tokiu būdu 

patobulins savo praktinius įgūdžius. 

Įvairių dalykų mokytojai, 

mokyklų bendruomenės, 

komandos 

40 Joniškio r. 

Skaistgirio 

gimnazijos direktorė 

Edita Aukselienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui Sigita 

Pocienė 

2022-01-24 

3. KOLEGIALAUS GRĮŽTAMOJO RYŠIO 

TAIKYMAS PAMOKOS KOKYBEI 

TOBULINTI, 213001834 

Programa skirta mokyklų komandoms, 

siekiančioms tobulinti ugdymo procesą, tobulinti 

pamokos kokybę, pritaikant kolegialaus grįžtamojo 

ryšio metodiką. 

Įvairių dalykų mokytojai, 

mokyklų bendruomenės, 

komandos 

40 Šiaulių „Santarvės“ 

gimnazijos 

direktoriaus 

pavaduotoja Skaidra 

Mockevičienė. 

2022-01-24 

4. MUZIKINIO KOMPIUTERINIO 

RAŠTINGUMO PAGRINDAI, 213001836 

Programoje „Muzikinio kompiuterinio raštingumo 

Muzikos mokytojai 40 Edukologijos mokslų 

magistrė, Joniškio 

„Aušros“ gimnazijos 

2022-02-05 



pagrindai” mokytojai bus supažindinti su muzikinio 

raštingumo pagrindais bei panaudojimo 

galimybėmis muzikos pamokoje. Mokymų metu 

mokytojai plėtos muzikinio IKT naudojimo, 

asmeninio tobulėjimo, mokėjimo mokytis, 

ugdymo/si kompetencijas. 

muzikos mokytoja 

ekspertė Birutė 

Jurgaitytė 

5. POZITYVUS LAVINIMAS – LAIMINGA 

MOKYKLA, 213001838 

Programa skirta susipažinti su profesinio perdegimo 

grėsmėmis ir pasekmėmis. Vystyti saugios 

ugdymosi aplinkos koncepciją. Tobulinti praktines 

pozityvaus lavinimo kompetencijas. Praktiškai 

panaudoti įgytas žinias ir gebėjimus. 

 

Įvairių dalykų mokytojai, 

mokyklų bendruomenės, 

komandos 

40 Joniškio „Aušros“ 

gimnazijos 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui Violeta 

Židonienė,  

2022-02-10 

6. Diferencijavimas ir individualizavimas 

specialiajame ugdyme, taikant inovatyvius 

mokymosi metodus, 213001866 

Tobulinti pedagogų bei specialistų bendrąsias bei 

dalykines kompetencijas, taikant naujus, praktiškai 

patikrintus ugdymo metodus bei būdus specialiųjų 

poreikių mokinių ugdyme, ugdytis gebėjimą 

tinkamai pasirinkti ir taikyti ugdymo strategijas 

sumodeliuotose ir/ar realiose ugdymo (si) 

situacijose. 

Įvairių dalykų mokytojai, 

mokyklų bendruomenės, 

komandos 

40 Žagarės specialiosios 

mokyklos direktorė 

Sniegutė 

Kukanauskienė.  

2022-02-28 

7. ANGLŲ KALBOS KURSAI 

PRADEDANTIESIEMS (A2), 221000634 

Ši anglų kalbos programa skirta plėtoti anglų kalbos 

žinias ir siekti, kad kursų pabaigoje dalyviai gebėtų 

suprasti sakinius ir dažnai vartojamus posakius, 

susijusius su svarbiausiomis gyvenimo sritimis 

(pavyzdžiui, apie asmenį, šeimą, jausmus ir 

emocijas, pirkimą, vietos geografiją, darbą). Gebėtų 

Įvairių dalykų mokytojai, 

mokyklų bendruomenės, 

komandos 

60 Joniškio r. Kriukų 

pagrindinės 

mokyklos vyr. anglų 

kalbos mokytoja 

Rita Šilinienė 

2022-03-03 



komunikuoti įprastose kasdienėse situacijose apie 

žinomus dalykus, kai tereikia pasiteirauti 

informacijos ar ją suteikti. 

8. AUTIZMO PARADOKSAS: SUTRIKIMAS  

AR LEIDIMAS Į GENIJŲ PASAULĮ, 

211000809 

Programos dalyviai įgis, praplės žinias apie autizmo 

spektro sutrikimų turinčių mokinių pažinimą, 

ugdymą, pagalbos būdus ir formas ugdymo 

procese, bei gyvenimui reikalingų įgūdžių 

(atsižvelgiant į vaikų galimybes) formavimą, kokias 

strategijas naudojant galima įgyvendinti sėkmingą 

šių vaikų ugdymą. Bus pristatyti pozityvaus elgesio 

formavimo ir bendravimo būdai, supažindinti su  

kasdienio praktinio darbo ypatumais ir ugdymo 

proceso organizavimo būdais, taip pat netinkamo 

elgesio ir socializacijos sutrikimų įveikos būdais. 

 

Įvairių dalykų mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai, mokyklų 

bendruomenės, komandos 

40 Joniškio r. švietimo 

centro pedagoginės 

psichologinės 

tarnybos logopedė 

ekspertė Laima 

Paulauskienė 

2022-03-05 

9. NUOTOLINIO MOKYMO(-SI) KURSO 

KŪRIMAS MOODLE APLINKOJE, 213001919 

Šiuose mokymuose dalyviai susipažins su specialia 

asinchroninio nuotolinio mokymo (-si) aplinka 

Moodle ir jos teikiamomis galimybėmis. Taip pat 

bus akcentuojama mokymo proceso organizavimo 

ir planavimo svarba, atskleidžiama apie ką reikėtų 

pagalvoti prieš pradedant nuotolines pamokas. 

Įvairių dalykų mokytojai, 

mokyklų bendruomenės, 

komandos 

50 Nuotolinių studijų 

rengimo ir tyrimų 

skyriaus vedėja Lina 

Giedrimienė 

2022-04-14 

10. VAIKŲ UGDYMAS(-SIS) PER PATIRTĮ 

LAUKO EDUKACINĖSE APLINKOSE 

IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE, 213001971 

Sukurti vaikui saugią, estetišką, tinkamą ugdymui 

(si) ir skatinančią vaiko domėjimąsi aplinką, kurioje 

jis noriai žaistų, bendrautų, ilsėtųsi. Kurti 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai 

40 Joniškio vaikų 

darželio „Vyturėlis“, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui  Virginija 

Norvaišienė 

2022-06-15 



edukacines lauko erdves, įtraukiant į praktinę veiklą 

visą darželio bendruomenę. Stiprinti bendravimo ir 

bendradarbiavimo ryšius tarp ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų, dalijantis darbo patirtimi. 

 

 

11. NUOTOLINIO MOKYMO(SI ) IR 

BENDRADARBIAVIMO APLINKA, 213001972 

Mokymai suteiks galimybę kurti savitą mokyklą, 

einant pokyčių keliu nuotolinio mokymo, 

bendradarbiavimo ir technologijų diegimo ir 

integravimo į ugdymo procesą srityje. Mokymų 

metu bus tobulinamos mokytojų profesinės ir 

dalykinės kompetencijos, taikomi inovatyvaus 

mokymo(si) scenarijai TEAMS aplinkoje. 

Įvairių dalykų mokytojai, 

mokyklų bendruomenės, 

komandos 

60 Vida Šarauskienė 2022-06-15 

12. TAISYKLINGOS IR TURTINGOS KALBOS 

LINK, 213001973 

Supažindinti su dažniausiai pasitaikančiais 

kalbėjimo ir kalbos sutrikimais, skaitymo ir rašymo 

sutrikimų specifiškumu, sutrikimų įveikos 

strategijomis, alternatyviais metodais bei būdais. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo, 

pradinio ugdymo, švietimo 

pagalbos pedagogai 

40 Joniškio r. švietimo 

centro pedagoginės 

psichologinės 

tarnybos logopedė 

ekspertė Laima 

Paulauskienė 

2022-06-15 

13. MICROSOFT 365 PLATFORMOS 

TAIKYMAS NUOTOLINIAM MOKYMUI, 

211000868 

Tobulinti mokytojų profesines ir dalykines 

kompetencijas. Įsisavinti ir praktiškai išbandyti 6 

nuotolinio mokymo (si) įrankius ir jų praktinio 

taikymo scenarijus. Pasidalinti inovatyvaus ugdymo 

(si) metodų taikymo galimybėmis.  

 

Įvairių dalykų mokytojai, 

mokyklų bendruomenės, 

komandos 

40 Jungtinė lektorių 

grupė 

2022-06-23 

14. UGDYMO PROCESO TOBULINIMAS 

NAUDOJANT ELEKTRONINĮ DIENYNĄ 

„MŪSŲ DARŽELIS“ IKIMOKYKLINIO 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai 

40 Aušrinė Indilienė, 

Ramunė Los 

2022-09-10 



UGDYMO ĮSTAIGOSE, 213002023 

Pristatyti sistemos darbo principus bei pagrindines 

funkcijas. Plačiau analizuoti aktualiausius ugdymo 

įstaigai sistemos meniu punktus, jų veikimo 

ypatumus. Susipažindinti su vaikų pasiekimų 

vertinimo funkcija „Pasiekimų žingsneliai“. 

15. GOOGLE CLASSROOM PLATFORMOS 

PANAUDOJIMAS NUOTOLINIAME 

MOKYME, 213002024 

Programoje mokytojai bus supažindinti su Google 

Classroom platformos naudojimo galimybėmis 

įvairių dalykų pamokose. Mokymų metu mokytojai 

plėtos IKT bei nuotolinio mokymo bendruosius 

gebėjimus, asmeninio tobulėjimo, mokėjimo 

mokytis, ugdymo/si kompetencijas. 

Įvairių dalykų mokytojai, 

mokyklų bendruomenės, 

komandos 

40 Joniškio „Aušros“ 

gimnazijos 

mokytojai: muzikos 

mokytoja ekspertė 

Birutė Jurgaitytė, 

geografijos mokytoja 

ekspertė Giedrė 

Motiejuitė, IT 

mokytojas 

metodininkas 

Kęstutis Motiejuitis 

2022-09-11 

16. ŠIUOLAIKINĖS PAMOKOS 

ORGANIZAVIMAS, 213002091 

Tobulinti pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų 

bendrąsias bei dalykines kompetencijas, taikant 

naujus praktiškai patikrintus ugdymo metodus ir 

būdus; gerinti pamokos kokybę, tobulinant 

šiuolaikinės pamokos organizavimą, orientuotą į 

kiekvieno mokinio pažangą. 

Įvairių dalykų mokytojai, 

mokyklų bendruomenės, 

komandos 

40 Joniškio r. Kriukų 

parindinės mokyklos 

l. e. direktoriaus 

pareigas Rita 

Šilinienė, pradinių 

klasių mokytoja  

Regina Katinienė 

2022-10-14 

17. ŠIUOLAIKINĖ PAMOKA ŠIANDIEN: 

SKAITMENINIŲ ĮRANKIŲ TAIKYMO 

GALIMYBĖS BESIMOKANČIŲJŲ 

UGDYMO(SI) PROCESE, 213002097 

Tobulinti pedagogų be specialistų bendrąsias bei 

dalykines kompetencijas, taikyti naujus metodus 

bei būdus pamokose, pritaikyti įvairias 

Įvairių dalykų mokytojai, 

mokyklų bendruomenės, 

komandos 

42 Joniškio r. Gasčiūnų 

pagrindinės 

mokyklos direktorė 

Asta Žilinskienė  

2022-10-15 



formuojamojo vertinimo strategijas pamokose, 

patobulinti ir įgauti naujų įgūdžių skaitmeninio 

raštingumo srityje bei sukurti emociškai saugią 

aplinką mokykloje 

18. EMOCINIS INTELEKTAS. KODĖL JIS TOKS 

SVARBUS?, 211000960 

Supažindinti dalyvius su emocinio intelekto 

prigimtimi, įrodyti jo svarbą individualiame ir 

bendruomeniniame žmogaus gyvenime, asmeninių 

vertybių derinimą su organizacijos/komandos narių 

vertybėmis, savivertės stiprinimą, pagarbą kitiems 

asmenims, emocinį savęs ir kitų asmenų pažinimą, 

pokyčių valdymą, konfliktų valdymą, aktyvų 

veiksmų planavimą siekiant teigiamų pokyčių. 

Perteikti vaikų emocinio intelekto lavinimo svarbą, 

norint užauginti brandžią asmenybę. 

Įvairių dalykų mokytojai, 

mokyklų bendruomenės, 

komandos 

40 Joniškio r. švietimo 

centro pedagoginės 

psichologinės 

tarnybos logopedė 

ekspertė Laima 

Paulauskienė 

2022-11-27 

 


