
JONIŠKIO RAJONO ŠVIETIMO CENTRAS 

2021 METAIS AKREDITUOTOS ILGALAIKĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas/tikslas Dalyviai 

 (kam skirta programa) 

Trukmė Programos 

autorius, lektorius 

Akreditacija 

iki kada 

1. ISTORINIO, GAMTINIO, KULTŪRINIO IR 

KULINARINIO PAVELDO LIETUVOS 

SAUGOMOSE TERITORIJOSE 

PRITAIKYMAS UGDYMO PROCESE. 

ŽALIOSIOS PAMOKOS JONIŠKIO 

REGIONE“, 211001002 

Susipažinti su Joniškio krašto kultūriniais ir 

gamtiniais ypatumais. Pasidalinti gerąja darbo 

patirtimi su rajono ugdymo įstaigų pedagogais. 

Sužinoti daugiau apie supančią aplinką, kultūrą ir 

istorinį paveldą. Susipažinti su skirtingomis 

veiklomis lauke, pritaikant ugdymo procese. 

Žaliosios pamokos - išsirinkti gamtos maršrutus ir 

keliauti po turtingą gamtos vertybėmis mūsų kraštą, 

analizuojant turimus to krašto istorinius, 

kultūrinius, gamtinius ir etnografinius turtus ir 

mokytis juos tausoti. 

Įvairių dalykų mokytojai, 

mokyklų bendruomenės, 

komandos 

96 Joniškio r. švietimo 

centro metodininkė 

Dainora 

Danilevičienė 

2023-01-19 

2. SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMAS, 213002323 

Gerinti pedagogų emocinę gerovę, siekiant 

aukštesnės savivertės, pasitikėjimo savimi, 

sėkmingai ir sklandžiai susidoroti su įvairiais 

iššūkiais darbe ir asmeniniame gyvenime. 

Susipažinti su reikalingomis kompetencijomis 

ruošiantis atestacijai, drįsti tobulinti ir kelti 

kvalifikaciją. 

Socialiniai pedagogai 40 Joniškio r. Gasčiūnų 

mokyklos vyresnioji 

socialinė pedagogė 

Renata Aidukė, 

Joniškio r. švietimo 

centro PPT socialinė 

pedagogė Inga 

Augustauskaitė,  

Mato Slančiausko 

2023-01-25 



progimnazijos 

socialinė pedagogė 

Jurgita Katiliavienė 

3. KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO 

MOKYMAI (TECHNOLOGINĖ DALIS), 

213000332 

Supažindinti su IKT (informacijos, komunikacijos 

technologijos) sąvokomis ir skatinti jas vartoti. 

Mokyti parengti programinę įrangą. Mokyti ruošti 

kompiuteriu tekstinę ir vaizdinę medžiagą. Mokyti 

naudotis pagrindinėmis interneto paslaugomis. 

Ugdyti informacinę kultūrą ir skatinti kūrybiškai 

taikyti įgytas žinias. 

Įvairių dalykų mokytojai, 

mokyklų bendruomenės, 

komandos 

40 Joniškio r. švietimo 

centro metodininkė 

Dainora 

Danilevičienė 

2023-02-03 

4. KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO 

MOKYMAI (EDUKACINĖ DALIS), 213000333 

IKT padės kiekvienam mokytojui šiuolaikiškai ir 

įtaigiai perteikti ugdymui skirtą informaciją. 

Mokytojai ne tik taiko IKT, bet ir patys kuria 

įvairias mokomąsias kompiuterines priemones. 

Todėl reikia mokytojams sudaryti sąlygas mokytis 

naudoti IKT. Pedagogai, įgiję gilesnių IKT taikymo 

žinių, padidins savo veiklos veiksmingumą ir turės 

galimybę siekti aukštesnės kokybės. 

Įvairių dalykų mokytojai, 

mokyklų bendruomenės, 

komandos 

40 Joniškio r. švietimo 

centro metodininkė 

Dainora 

Danilevičienė 

2023-02-03 

5. AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMAI IR 

UGDYMO STRATEGIJOS, 214000003 

Padėti bendrojo lavinimo mokytojams, 

ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogams, 

specialiesiems pedagogams plėtoti kompetencijas, 

reikalingas ugdant autizmo spektro sutrikimų 

turinčius vaikus, jų poreikių tenkinimo problemas, 

remiantis savo šalies ir Olandijos, Danijos bei 

Jungtinės karalystės patirtimis. 

Įvairių dalykų mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai, mokyklų 

bendruomenės, komandos 

40 Joniškio švietimo 

centro pedagoginės 

psichologinės 

tarnybos logopedė 

ekspertė Laima 

Paulauskienė 

2023-03-10 



6. ŠIUOLAIKINĖ LYDERYSTĖ IR 

KŪRYBINGUMAS ORGANIZACIJOJE, 

213002541 

Tobulinti ir gerinti lyderystės įgūdžius, kurie 

reikalingi kūrybiškai ugdant komandą ir 

sprendžiant neapibrėžtumo reikalaujančias 

situacijas. Lydersytės modulio tikslas - ugdyti 

vadovų gebėjimą įkvėpti darbuotojus savo 

pavyzdžiu, sutelkti juos bendram tikslui. 

Mokyklų vadovai, 

pavaduotojai ugdymui 
48 Sandra Četrauskienė, 

Kristina Čelkė 

2023-03-29 

7. MOKYTOJO PADĖJĖJO VEIKLA UGDYMO 

PROCESE, 221000725 

Suteikti mokytojo padėjėjams bendrųjų ir 

specialiųjų pedagogikos bei psichologijos žinių ir 

praktinių gebėjimų. Susipažinti su pedagogikos, 

psichologijos, specialiosios psichologijos 

pagrindais, būtinų teikiant pagalbą specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems mokiniams 

Gyventojai, norintys dirbti 

mokytojo padėjėju 
40 Joniškio r. švietimo 

centro metodininkė 

Dainora 

Danilevičienė 

2023-09-20 

8. SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ 

TURINČIŲ MOKINIŲ UGDYMAS 

BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOJE – 

MISIJA ĮMANOMA, 211001198 

Tobulinti mokytojų kompetenciją ugdyti specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčius mokinius, pritaikant 

ugdymosi procesą, bendradarbiaujant, pritaikant 

ugdymo (si) turinį, vertinant individualią kiekvieno 

mokinio pažangą ir pasiekimus. 

Įvairių dalykų mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai, mokyklų 

bendruomenės, komandos 

50 Joniškio r. švietimo 

centro metodininkė 

Dainora 

Danilevičienė, 

Joniškio r. Gataučių 

Marcės Katiliūtės 

mokyklos 

bendruomenė 

2023-09-27 

9. SKAITMENINIO TURINIO INTEGRACIJA Į 

UGDYMO PROCESĄ, 213002751 

Mokymai suteiks galimybę kurti savitą mokyklą, 

einant pokyčių keliu nuotolinio mokymo, 

bendradarbiavimo ir technologijų diegimo ir 

integravimo į ugdymo procesą srityje. Mokymų 

Įvairių dalykų mokytojai, 

mokyklų bendruomenės, 

komandos 

60 Vida Šarauskienė 2023-10-01 



metu bus tobulinamos mokytojų profesinės ir 

dalykinės kompetencijos, taikomi inovatyvaus 

mokymo(si) scenarijai. 

10. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ 

TAIKYMAS UGDYMO PROCESE, 213002751 

Suteikti žinių apie profesionalų tekstų tvarkymą su 

Microsoft Word programa, išmokyti sukurti įvairias 

pateiktis, skirtas skirtingoms auditorijoms ir 

skirtingoms situacijoms Microsoft PowerPoint 

programa. 

Įvairių dalykų mokytojai, 

mokyklų bendruomenės, 

komandos 

42 Joniškio r. švietimo 

centro metodininkė 

Dainora 

Danilevičienė  

2023-10-13 

 


