
INFORMACIJA  

APIE MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ,  MOKYTOJŲ,  PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ  

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMAS, PARENGTAS IR ĮGYVENDINAMAS PEDAGOGINEI PSICHOLOGINEI TARNYBAI BENDRADARBIAUJANT SU 

ALYTAUS MIESTO MOKYKLOMIS, IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOMIS IR/AR KITAIS PROGRAMŲ RENGĖJAIS  

(Programas įvertino UAB Leidyklos  ,,Šviesa“ Mokymo centro kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo, aprobavimo ir vertinimo komisija)  

Eil. 

Nr.  

Programos pavadinimas,  trukmė  Programos rengėjas (-ai)  Programos 

tikslai  

Įvertinta UAB Leidyklos 

,,Šviesa“ mokymo centre  

                  2013 m.   

1  Seminaras ,, Vaikai su įvairiapusiais raidos 

sutrikimais šiuolaikinėje mokykloje“,  6 

akad. val.  

PPT logopedė metodininkė Gerda Šlenfuktaitė, specialioji 

pedagogė metodininkė Neringa Janušauskienė  

_  Akreditacija pasibaigusi  

2  Seminaras ,,Psichologo ir socialinio pedagogo darbo 
su elgesio problemų turinčiais vaikais  
pagalbos teikimo modelis“,  

6 akad. val.  

PPT II kvalifikacinės kategorijos psichologės Kristina 

Baranauskienė ir Danutė Putkienė  

_  Akreditacija pasibaigusi  

3  Seminaras ,,Bendrojo ugdymo plano pritaikymo 

galimybės mokinių poreikiams ir jų gebėjimams 

tobulinti“,  6 kad. val.  

 Dzūkijos pagr. m-klos Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja 

Silva Balčiuvienė, matematikos vyr. mokytoja, informatikos 

mokytoja metodininkė Ramunė Kazlauskienė  

_  Akreditacija pasibaigusi  

4  Seminaras ,, Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos 

sutrikimų prevencija bei jų šalinimas, lavinant 

artikuliacijos aparatą, kvėpavimą, smulkiąją 

motoriką“, 6 akad. val.  

Alytaus lopšelio-darželio ,,Pasaka“ direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Sigutė Ramanavičiūtė  

_  Akreditacija pasibaigusi  

  

  

  

  

 



               

          2014 m.  

  

5  

  

 Performanso kūrybinės 

dirbtuvės Alytaus dailės 

mokykloje ,,Desa/Kala/Patra 

psichogeografinė trioletika“,  

12 akad. val.  

Alytaus dailės mokyklos direktorius 

Redas Diržys  

_  Akreditacija pasibaigusi  

6  Ikimokyklinio amžiaus vaikų 
kalbos sutrikimų šalinimas, 
bendradarbiaujant su 
ikimokyklinio ugdymo įstaigos 
grupės auklėtoja ir meninio  
ugdymo pedagoge,   

6 akad. val.  

 Alytaus  mokyklos  –  darželio  

,,Drevinukas“  logopedė, 
 specialioji pedagogė   
Renata Grigalienė  

Tikslas – mokyti taikyti įvairią techniką, lavinant vaikų 
artikuliacinį aparatą, kalbą, žodyno plėtotę, smulkiąją 
ir bendrąją motoriką per įvairias meninio ugdymo 
veiklas.  
  

Reg. Nr. 141120-1, iki  

2017-11-24  

Akreditacija pasibaigusi  

7  Tarpinstitucinio  

bendradarbiavimo  svarba, 

užtikrinant kompleksinę pagalbą 

specialiųjų poreikių vaikams 6 

akad. val.  

Alytaus  miesto  pedagoginės 

psichologinės  tarnybos 

 logopedė metodininkė Gerda 
Šlenfuktaitė, specialioji 

 pedagogė  metodininkė  

Neringa Janušauskienė  

Tikslas – pagilinti žinias apie tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo galimybes ir svarbą teikiant 
pagalbą specialiųjų poreikių vaikams.  
  

Reg. Nr. 141120-2, iki  

2017-11-24  

Akreditacija pasibaigusi  

8  Mokinio pažangą užtikrinančios 
pagalbos teikimo sistemos 
kūrimas Alytaus Šaltinių  
pagrindinėje mokykloje,  

6 akad. val.  

Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos 
komanda: Jolita Petkevičienė, Milda  
Kochanskienė, Vitas Zabita  

Tikslas - pagilinti žinias apie galimybes, šalinant 
mokymosi kliūtis ir sudarant palankias ugdymo(si) 
sąlygas, padėti mokiniams mokytis ir pasiekti gerų 
rezultatų.  
  

Reg. Nr. 141120-4, Iki  

2017-11-24  

Akreditacija pasibaigusi  

  

  



9  Karjeros planavimo užsiėmimai 

,,Tu gali mąstyti kitaip“ 18 akad. 

val.  

Pedagoginės psichologinės tarnybos  

direktoriaus pavaduotoja   

Birutė Salickienė  

Tikslas - siekiant ugdyti jaunų žmonių kūrybingumą ir 
kritinį mąstymą planuojant karjerą, tobulinti su jais 
dirbančių specialistų profesines ir bendrąsias 
kompetencijas.  
(Suteikti žinių apie Edward de Bono ir jo kūrybinio 
mąstymo lavinimo sistemos kai kuriuos elementus; 
ugdyti ir tobulinti profesinius ir bendruosius 
gebėjimus, taikant ,,Šešių mąstymo kepuraičių“ 
Edward de Bono mąstymo sąrangą).  
  

Reg.  Nr. 141121-5, iki  

2017-11-24  

Akreditacija pasibaigusi  

10   Ikimokyklinio  ugdymo  įstaigų  Kauno lopšelio-darželio ,,Želmenėlis“  Tikslas – supažindinti su vidaus audito ikimokyklinio  Reg. Nr. 141120-7, iki  

 

 vidaus audito organizavimo ir 
vykdymo metodikos  
įgyvendinimas,  

6 akad. val.  

direktorė Lina Bagdanavičienė, Alytaus 

lopšelio-darželio ,,Volungėlė“ direktorė 

Aušra Plytninkaitė  

ugdymo įstaigoje, kaip veiklos kokybės vertinimo 
būdo, organizavimo ir vykdymo metodikos  
įgyvendinimo kai kuriais aspektais  

2017-11-24  

Akreditacija pasibaigusi  

                

           2015 m.   

11  Etnokultūrinė edukacija Alytaus 

Dzūkijos pagrindinėje mokykloje,  

6 akad. val.  

Dzūkijos pagrindinės mokyklos  

Pradinio ugdymo skyriaus vedėja  

Danutė Aukštikalnienė  

Tikslas – plėtoti profesinį bendradarbiavimą ir gilinti 
žinias apie etninės kultūros integravimą į įvairių 
mokymosi dalykų programas.  
  

Reg. Nr. 150107-02, iki  

2018-01-12  

Akreditacija pasibaigusi  

  

  

12  3D technologijų panaudojimas  

dailės pamokose, 

6 akad. val.  

Alytaus dailės mokyklos direktoriaus 

pavaduotoja Gintarė Rakauskienė  

Tikslas – supažindinti dailės mokytojus su 3 D 

technologijų panaudojimu dailės pamokose ir išplėsti 

meninės edukacijos lauką, akcentuojant novatorišką 

performanso, piešimo ir skulptūros sąveiką.  

Reg. Nr.150302-03, iki  

2018-03-09  

Akreditacija pasibaigusi  

13  Konfliktinių situacijų sprendimas 

gimnazijoje, 6 akad. val.  

Alytaus miesto pedagoginės  

psichologinės tarnybos II kvalifikacinės  

kategorijos psichologės Jolanta 

Dimšienė ir Danutė Putkienė  

Tikslas – suteikti psichologinių žinių apie paauglių ir 

jaunuolių pagrindinius psichologinių poreikius bei 

klasės auklėtojo ir mokytojo vaidmenį, konstruktyviai 

Reg. Nr.150302-04, iki  

2018-03-09  

Akreditacija pasibaigusi  



sprendžiant konfliktines situacijas ir ugdant 

atsakingus ir savarankiškus mokinius.  

14  Kūrybiškumą  skatinantis 
mąstymas: metodai ir jų taikymo 
patirtis,  
6 akad. val.  

Alytaus Dzūkijos pagr. m-klos pradinio 
ugdymo skyriaus vedėja Danutė 
Aukštikalnienė, pradinių klasių 
mokytoja metodininkė Sonata  
Vosylienė  

Tikslas – suteikti žinių apie mąstymo kompetencijos 
lavinimo metodus ir jų taikymo galimybes ugdymo 
procese.  
  

Reg. Nr.150302-07, iki  

2018-03-09  

Akreditacija pasibaigusi  

15  IKT taikymas ugdymo procese 
(patirtis: IKT matematikos  
pamokoje),  

6 akad. val.  

Alytaus Likiškėlių pagrindinės mokyklos  

matematikos vyr. mokytoja  

Tikslas – pedagogų IKT inovatyvaus taikymo pamokoje 
kompetencijų įgijimas ir plėtotė.  
  

Reg. Nr.150302-05, iki  

2018-03-09  

Akreditacija pasibaigusi  

16  Siužetiniai/vaidmeniniai žaidimai 
ir jų reikšmė ugdant  
ikimokyklinuką, 

6 akad. val.  

Alytaus ,,Volungėlės“ l/d direktorė 

Aušra Plytninkaitė  

Tikslas – Skatinti ir mokyti ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje kurti kūrybiško mokymosi kultūrą, sudarant 

sąlygas vaikams žaisti siužetinius/vaidmeninius 

žaidimus, pagilinti žinias apie kūrybiško mąstymo 

lavinimo galimybes ikimokykliniame ugdyme,  

Reg. Nr.150302-10, iki  

2018-03-09  

Akreditacija pasibaigusi  

  

  

 

   supažindinant su ugdymo priemone ,,Draugų 

nameliu“ ir įvertinant šios priemonės tinkamumą 4-6 

m. amžiaus vaikams.  

 

17  Informacinių  komunikacinių 

technologijų  panaudojimo 

galimybės  ikimokykliniame 

 ir priešmokykliniame 

ugdyme,  6 akad. val.  

Alytaus l/d ,,Volungėlė“  

priešmokyklinio ugdymp pedagogė  

Vilma Pilkienė  

Tikslas - modernizuojant ikimokyklinį ir 
priešmokyklinį ugdymą, tobulinti ikimokyklinio 
ugdymo pedagogų profesinę kompetenciją tikslingai 
taikyti šiuolaikines ugdymo(si) technologijas.  
  

Reg. Nr. 150302-12,  iki  

2018-03-09  

Akreditacija pasibaigusi  



18  Priklausomybių prevencijos 
galimybės, bendradarbiaujant su  

 Pilnų  namų  bendruomene,  

užsiėmimų trukmė  6 

akad. val.  

Alytaus miesto pedagoginės  

psichologinės tarnybos  II kvalifikacinės  

kategorijos psichologė Danutė  

Putkienė  

Tikslas-suteikti/pagilinti psichologams ir socialiniams 
pedagogams žinių ir įgūdžių, reikalingų vykdant 
priklausomybių prevenciją mokykloje, padėti suprasti 
specialistams paauglių požiūrį į priklausomybė 
sukeliančių medžiagų vartojimo prevenciją.  
  

Reg. Nr. 150302-13, iki  

2018-03-09  

Akreditacija  pasibaigusi  

19  Dailės  edukacija  ir  DADA  

palikimas,   

12 akad. val.  

Gintarė Rakauskienė, Dailės mokyklos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Tikslas – supažindinti su dailės mokyklų ugdymo 

turinio santykiu su avangardistinėmis meno 

kryptimis, bendromis edukacijos tendencijomis, 

tarptautiniu meno ugdymo kontekstu bei išdiskutuoti 

dailės ugdymo perspektyvas.  

Reg Nr. 150930-1, iki  

2018-10-05  

Akreditacija pasibaigusi  

20  Gera mokykla: nuo požymių prie 
tvarumo,  
 8 akad. val.  

Jelizaveta Tumlovskaja, NMVA 

Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo 

skyriaus metodininkė, Jolita 

Petkevičienė, Šaltinių pagr. m-klos 

direkt. pavad. ugdymui  

Tikslas – Remiantis dalyvių patirtimi, susitarti dėl 
Geros mokyklos požymių sampratos, mokytis 
reflektuoti ir planuoti mokyklos veiklą taip, kad ji 
skatintų įstaigos ir kiekvieno ugdytinio pažangą.  
  

Reg. Nr. 150930-5, iki  

2018-10-05  

Akreditacija pasibaigusi  

21  Mokyklos psichologo, profesijos 
patarėjo, klasės vadovo 
bendradarbiavimas, padedant 
mokiniams planuoti profesinę 
karjerą,   
6 akad. val.  

Asta Draugelienė, Šv. Benedikto 

gimnazijos psichologė, Aistė 

Glinskienė, A.Ramanausko-Vanago 

gimnazijos psichologė  

Tikslas – pagilinti žinias apie Lietuvoje kuriamą 
mokinių profesinio informavimo ir orientavimo 
sistemą, pasidalinti gerąja patirtimi, diskutuoti ir 
sukurti pavyzdinį specialistų bendradarbiavimo 
modelį.  
  

Reg. Nr. 150930-7, iki  

2018-10-05  

Akreditacija pasibaigusi  

22  Sudėtingų situacijų valdymas 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose, 

6 akad. val.  

Jolanta Dimšienė, Pedagoginės 

psichologinės tarnybos direktorė  

Tikslas – ugdyti ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

darbuotojų kompetencijas, atpažįstant psichologinių 

problemų turinčius vaikus ir teikiant tinkamą pagalbą 

jiems ir jų tėvams.  

Reg. Nr. 150930-2, iki  

2018-10-05  

Akreditacija pasibaigusi  

 

23  Naujosios mokinių kartos (Z) 
mokymosi ypatumai  
6 akad. val.  

Gerda Šlenfuktaitė, Pedagoginės 

psichologinės tarnybos logopedė 

metodininkė  

Tikslas – plėtoti žinias ir kompetencijas apie 

pagrindinius šiuolaikinių mokinių mokymosi ir raidos 

aspektus, mokymosi problemas bei jų sprendimo 

galimybes.  

Reg. Nr. 150930-6, iki  

2018-10-05  

Akreditacija pasibaigusi  

  



  

24  

Vaikų su įvairiapusiais raidos 

sutrikimais ugdymo ypatumai,  6 

akad. val.  

Gerda Šlenfuktaitė, Pedagoginės 

psichologinės tarnybos logopedė 

metodininkė, Neringa Janušauskienė, 

specialioji pedagogė metodininkė  

Tikslas – Supažindinti su vaikų autizmo sindromo 

bruožais, skatinant dalintis patirtimi, aptarti ugdymo 

ir korekcinio darbo galimybes.  

Reg. Nr. 150930-16, iki  

2018-10-05  

Akreditacija pasibaigusi  

                

           2016 m.   

25   Anglų  kalbos  mokymai  

pradedantiesiems 

48 akad. val.  

Inga Neseckienė, Dainavos pagr. m-klos 
vyresn. pradinių klasių anglų k.  
mokytoja  

Tikslas-suteikti žinių ir ugdyti elementarią anglų kalbos 
komunikacinę kompetenciją.  
  

Reg. Nr. 160309-06, iki 

2019-03-17  

26  Autizmo sutrikimą turinčių vaikų 

ugdymo sėkmės ir problemos 6 

akad. val.  

Danguolė Balčiūnienė, Dzūkijos pagr. m-

klos vyresnioji specialioji pedagogė  

Tikslas-plėsti žinias apie autizmo sutrikimą turinčių 
vaikų ugdymo metodus, būdus ir priemones.  
  

Reg.Nr. 160120-03, iki 

2019-02-02  

27   Skaitmeniniai  pokyčiai  

mokykloje  

18 akad. val.  

Šaltinių pagrindinės mokyklos 

direktorius Alfonsas Lietuvininkas, 

pavaduotoja ugdymui Jolita 

Petkevičienė  

Tikslas–tobulinti mokytojų skaitmeninio raštingumo 
gebėjimus  
  

Reg. Nr.160120-02, iki  

2019-02-02  

AIKOS programos kodas  

213000650  

28  Dainavos apygardos partizanų 
takais  
6 akad. val.  

A.Ramanausko-Vanago gimnazijos 

lietuvių k. mokytoja metodininkė 

Aldona Butrimanskienė ir informacinių 

technologijų ir matematikos mokytoja 

metodininkė Loreta Mazėtytė  

Tikslas-skatinti domėtis pokario istorija ir suteikti 
naudingų patarimų ir praktinių žinių, ugdant jaunąją 
kartą patriotiškumo dvasia  
  

Reg. Nr. 160309-13, iki 

2019-03-17  

29  Vizualinių mokymo priemonių 
kūrimas, naudojant  
skaitmeninius įrankius 6 

akad. val.  

A.Ramanausko–Vanago gimnazijos 

direktorius V. Skroblas, IT ir 

matematikos mokytojos metodininkės 

Asta Grimalauskienė, Loreta Mazėtytė  

Tikslas – suteikti žinių ir ugdyti gebėjimus naudoti 

skaitmeninius įrankius, kuriant inovatyvias mokymo 

priemones  

Reg. Nr. 160309-12, iki 

2019-03-17  

30  Vaikų, turinčių autizmo spektro 
sutrikimų, ugdymas įstaigoje bei 
namuose,  taikant  inovatyvius 
metodus  
6 akad. val.  

Zita Pupkienė, Pedagoginės  

psichologinės tarnybos II kvalifikacinės 

kategorijos psichologė  

Tikslas-suteikti žinių apie vaikų, turinčių autizmo 
spektro sutrikimų, ugdymą ir integraciją visuomenėje.  
  

Reg.Nr.160902-04, iki 

2019-09-06  

31   Savanorystės  patirtys  ir  jų  A.Ramanausko-Vanago gimnazijos  Tikslas – skatinti domėtis savanorystės veikla ir  Reg. Nr. 160902-03, iki  



 

  reikšmė  jauno  žmogaus  

saviugdai  

6 akad. val.  

mokytojos metodininkės Irena 

Motūzienė, Janė Zelenienė, socialinė 

pedagogė metodininkė Gintarė 

Savukynaitė  

suteikti teorinių ir praktinių žinių, reikalingų ugdant 
pilietiškumo ir humaniškumo dvasia  
  

2019-09-06  

32  Lietuviška muzika ir jos įtaka 
mokinių tautinio ir meninio  
ugdymo(si) procesui 6 

akad.val.  

Muzikos mokyklos direktorė prof.dr. 

Aldona Vilkelienė, mokytoja 

metodininkė Violeta Ligeikienė  

Tikslas – suteikti žinių apie mokomosios medžiagos 

atnaujinimą, įtraukiant kuo daugiau ir įvairesnių 

lietuvių autorių kūrinių bei ugdyti/tobulinti mokytojų 

gebėjimus kūrinius pritaikyti mokinių poreikiams.  

Reg. Nr. 160902-13, iki 

2019-09-06  

33  

  

  

  

  

  

  

34  

Mokinių humanistinių vertybių ir 
dorinio ugdymo strategijos ir 
metodai netradicinėse erdvėse 6 
akad. val.  
  

Savanorystės tema dorinio 
ugdymo (tikybos/etikos)  
pamokose  

12 akad. val.  

Dorinio ugdymo (tikybos/etikos) 

mokytoja Sandra Kratavičiūtė  

Tikslas - suteikti žinių apie humanistinių vertybių ir 
dorinio ugdymo aktualumą, turinį, strategijas ir 
metodus netradicinėse erdvėse  
  

  

  

Tikslas – plėsti savanorystės sampratą, suteikti žinių 

apie pilietiško asmens ugdymo galimybes bei 

metodus dorinio ugdymo pamokose  

Reg. Nr. 160902-16,  

Iki 2019-09-06  

  

  

  

  

  

Reg. Nr. 161103-06,  

Iki 2019-11-09  

35  Edukacinių erdvių kūrimas 
ikimokyklinio ugdymo įstaigos 
aplinkoje ir kūrybiškas taikymas  
ugdymo procese 6 

akad. val.  

L/d ,,Pušynėlis“ direktoriaus pavad. 
ugdymui Nijolė Gurevičienė ir vyr.  
ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Aušra  

Jurčiukonienė  

Tikslas – skleisti gerąją patirtį, kaip kurti/atnaujinti 

patrauklias edukacines erdves ugdymo įstaigos 

aplinkoje ir kūrybiškai jas panaudoti vaikų ugdymo 

procesui gerinti  

Reg. Nr. 160902-14, Iki 

2019-09-06  

36  Ikimokyklinio  amžiaus 
 vaikų fizinio aktyvumo 
optimizavimas, įtraukiant tėvus į 
sveikatinimo veiklą  
6 akad. val.  

Ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asoc.  

,,Sveikatos želmenėliai“ prezidentė  

Danutė Jakučiūnienė,  

Alytaus l/d ,,Nykštukas“ direkt. pavad. 

ugdymui Virginija Davainienė  

Tikslas – gilinti pedagogų profesinę kompetenciją, 

siekiant užtikrinti vaikų fizinį aktyvumą ir judėjimo 

džiaugsmą šeimoje ir darželyje  

Reg. Nr. 160902-05, Iki 

2019-09-06  

37  Galimybės ir iššūkiai, ugdant 
autistišką vaiką bendrojoje 
klasėje  
6 akad. val.  

,,Vilties“ m/d direkt. pavad. ugdymui 

Radmila Krividienė ir vyresn. specialusis 

pedagogas Darius Moraza  

Tikslas – plėtoti mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų profesines kompetencijas, suteikiant žinių 

apie autizmo spektro sutrikimų turinčius mokinius, jų 

ugdymosi problemas bei sprendimo galimybes  

Reg. Nr. 160902-06, Iki 

2019-09-06  



38  Mokomės tapyti ant šilko – 
medituojame  
6 akad. val.  

Dzūkijos pagr. m-klos spec. kl. mokytoja 
Asta Zienkienė ir vyr. spec.  
pedagogė Danguolė Balčiūnienė  

Tikslas- supažindinti su tapymo ant šilko technika ir jos 

taikymu ugdant specialiųjų poreikių vaikus  

Reg. Nr. 161103-01, Iki 

2019-11-09  

39  Pasidalinkime  patirtimi  ,,Aš  Alytaus l/d ,,Putinėlis“ surdopedagogė- Tikslas – suteikti žinių apie sutrikusios klausos vaikų  Reg. Nr. 161103-02,  

 

 girdžiu pasaulį“ 

6 akad. val.  

 metodininkė Vida Juknelienė  (po kochlearinės implantacijos) klausos ir kalbos 

lavinimo galimybes  

Iki 2019-11-09  

40  Psichologinės 
atpažinimas 
mokykloje  
6 akad. val.  

krizės, jų ir 

valdymas  

Alytaus miesto PPT direktorė, II 

kvalifikacinės kategorijos psichologė 

Jolanta Dimšienė  

Tikslas – mokyti atpažinti vaikus, patiriančius 

psichologines krizes, supažindinti su galimybėmis 

teikti  tinkamą pagalbą jiems, jų mokytojams ir jų 

tėvams (globėjams, rūpintojams)  

Reg. Nr. 161103-03, Iki 

2019-11-09  

41  Konferencija 
patyčias“  
6 akad. val.  

,,Stabdykime  Alytaus miesto PPT direktorė, II 

kvalifikacinės kategorijos psichologė 

Jolanta Dimšienė  

Tikslas - tobulinti profesines kompetencijas, suteikiant 

pedagogams žinių ir kviečiant pasidalinti patirtimi apie 

Lietuvos mokyklose vykdomas patyčių prevencijos 

programas  

Reg Nr. 161103-05, Iki 

2019-11-09  

42   Ugdome  elgesio  ir  emocijų  

sutrikimų turinčius vaikus 6 

akad. val.  

PPT logopedė metodininkė Gerda 

Šlenfuktaitė, specialioji pedagogė 

metodininkė Neringa Janušauskienė  

Tikslas – suteikti žinių apie vaikų elgesio ir emocijų 

sutrikimų bruožus, skatinant dalijimasi patirtimi, 

aptarti ugdymo ir korekcinio darbo galimybes  

Reg. Nr. 161103-07 Iki 

2019-11-09  

43  Kalėdinių papuošimų gaminimas 
iš  antrinių  žaliavų 
 (patirties sklaida)  
6 akad. val.  

Alytaus Dzūkijos pagr. m-klos prad. kl.  

mokyt. mtd. Jurgita Pocevičienė, 
Senamiesčio prad. m-klos prad. kl.  
mokyt. mtd. Inga Kazlauskienė  

Tikslas  –  mokyti  kurti  kalėdinius 

papuošimus/dekoracijas  ,  naudojant 

 antrines žaliavas  

Reg. Nr. 161103-08 Iki 

2019-11-09  

44  Tinklinio žaidimo ir baudų 

metimo įgūdžių tobulinimas 6 

akad. val.  

Alytaus Šaltinių pagr. m-klos kūno 

kultūros mokytojas ekspertas 

Napaleonas Andrijauskas  

Tikslas – demonstruojant ir praktiškai išbandant kūno 

kultūros pamokos formų įvairovę, tobulinti kūno 

kultūros mokytojų profesines kompetencijas  

Reg.Nr. 161103-10, Iki 

2019-11-09  

45  ,,Google įrankių“ panaudojimas 

ugdymo procese 6 akad. val.  

A.Ramanausko-Vanago gimnazijos 

direkt. V.Skroblas, IT ir matematikos 

mokytojos metodininkės Asta 

Grimalauskienė, Loreta Mazėtytė  

Tikslas – išmokyti, kuriant patrauklesnę mokymo ir 

mokymosi aplinką, efektyviai naudoti ,,Google 

įrankius“  

Reg Nr. 161103-11, iki 

2019-11-09  



46  Individualios mokinio pažangos 

matavimo būdai 6 akad. val.  

Dzūkijos pagr. m-klos prad. kl. mokytoja 

metodininkė Dalia Paleckienė ir lietuvių 

k. mokytoja metodininkė Danutė 

Venclovaitienė  

Tikslas – Įgyvendinant pradinio, pagrindinio ugdymo 
programą ir Geros mokykos koncepciją, plėsti 
individualios mokinio pažangos sampratą ir skleisti 
naudotinus pažangos matavimo metodus.  
  

  

  

  

  

Reg. Nr. 161103-13, iki  

2019-11-09  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

              

         2017 m.    

47  Ugdymo inovacijos, taikant 
skaitmenizuotas gamybos  
technologijas 

20 akad. val.  

Techninių erdvių asociacija  Tikslas – didinti pedagogų kvalifikaciją ir 

kompetencijas, organizuojant STE(A)M pagrįstas 

veiklas, ugdymo įstaigoje naudojant skaitmenizuotas 

gamybos technologijas.  

Reg. Nr. 170104-01, 

iki 2020-01-10  

48  

  

,,Pokyčiai – kelias į sėkmę“ 

12 akad. val.  

Nepriklausoma lektorė/praktikė Loreta 

Kragnienė  

Tikslas – mokyti suprasti pokyčius, būtinumą ir naudą, 

asmeninės atsakomybės svarbą.  

Reg. Nr.170104-02 

Iki 2020-01-10  



49  Konferencija ,,Noriu augti saugus 

ir laimingas“ 6 akad. val.  

Alytaus miesto PPT direktorė, II 
kvalifikacinės kategorijos psichologė  
Jolanta Dimšienė  

Tikslas – suteikti žinių/mokyti pasirinkti veiklos, 

bendravimo, bendradarbiavimo formas, būdud, 

metodus, užtikrinančius vaikui ir šeimai būtiną 

pagalbą.  

Reg. Nr. 170104-09 

Iki 2020-01-10  

50   Muzikos  pamokos  struktūra,  

tikslai, uždaviniai, metodai 

6 akad. val.  

Alytaus muzikos m-klos direktorė prof. 
dr. Aldona Vilkelienė, smuiko mokytoja 
Ingrida Krikščiūnienė, Nacionalinės M. 
K. Čiurlionio menų mokyklos direkt. 
pavad. muzikos ugdymui Eglė  
Čobotienė  

Tikslas - suteikti žinių apie šiuolaikinės muzikos 

pamokos struktūrą, uždavinius, tikslingą metodų 

parinkimą, naujausią metodinę literatūrą ir skleisti 

mokinių ruošimo pasorodymams scenoje gerąją 

patirtį  

Reg. Nr. 170104-11 

Iki 2020-01-10  

51  Konferencija ,,Augu ir mokausi, 
draugaudamas su gamta“ (geroji 
patirtis)  
6 akad. val.  

Alytaus r. Alovės  pagrindinės 
mokyklos prad. kl. mokytojos Ligita 
Tribandienė, Danutė Jakubavičienė,  
Marija Navickienė, biologijos mokytoja  

Jūratė Petkevičienė  

Tikslas – suteikiant/įgyjant žinių ir praktinių gebėjimų 

artimajai aplinkai pažinti, tyrinėti ir (iš)saugoti, 

tobulinti bendrąsias ir profesines kompetencijas  

Reg. Nr. 170104-12 

Iki 2020-01-10  

  

             Programos, įvertintos Pedagoginės psichologinės tarnybos Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų,  

pagalbos mokiniui specialistų, kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo komisijos   

nuo 2017 m. kovo 1 d.  v  

52  Seminaras ,,Renginių organizavimas ir 

pedagoginės-profesinės patirties 

sklaida muzikos mokykloje“ 6 akad. 

val.  

Muzikos mokyklos smuiko mokytoja metodininkė  

Rita Frendzelienė  

Tikslas – sudaryti sąlygas mokytojams gilinti 
profesines kompetencijas ir plėsti 

tarpmokyklinį bendradarbiavimą kultūros  
vertybių pagrindu  

Reg. Nr.  

170301-01  

Iki 2020-03-01  

53  Viešosios konsultacijos ,,Kaip pagerinti  

mokinių pasiekimus?“ 6 

akad. val.  

Švietimo ir mokslo ministerija ir Švietimo centrų 

asociacija  

Tikslas- pristatyti ir aptarti su švietimo 

bendruomenėmis ugdymo proceso trukmės 

poveikį mokinių pasiekimams  

Reg. Nr.  

170310-02  

Vienkartinis 

renginys  



54  Gerosios patirties sklaidos seminaras  

,,Patyčių  prevencija  mokykloje.  

Mokytojo vaidmuo“  

6 akad. val.  

Simno spec. mokykla, spec. pedagogė metod. 

Rimanta Česnulevičienė ir vyr. spec. pedagogė 

Vilija Čeplinskienė  

Tikslas- supažindinti su patyčių prevencijos 
modeliais, vaikų elg. ir emocijų sutrikimų  
bruožais, skatinti dalintis patirtimi  

Reg. Nr.170310- 

03  

Iki 2020-03-10  

55  Seminaras-konkursas-festivalis  

,,Tarptautinio muzikinio renginio 

organizavimo metodika. Kamerinės 

muzikos konkursas-festivalis“ 18 

akad. val.  

Muzikos mokyklos smuiko mokytoja metodininkė 

Rita Frendzelienė  

Tikslas- organizuoti tarptautinį konkursą 

festivalį, skatinantį mokytojų ir mokinių 

profesinį tobulėjimą  

Reg.Nr. 170324- 

04  

Iki 2020-03-24  

56  Išvažiuojamasis seminaras 

,,Alternatyvios ir augmentinės 

komunikacijos naudojimas 

specialiųjų poreikių vaikų ugdyme“ 6 

akad. val.  

M/d ,,Viltis“ spec.ped. metodininkė Rima 

Bagdanavičienė ir vyr. spec. pedagogas Darius 

Moraza  

Tikslas - plėtoti mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų profesines kompetencijas, 

suteikiant žinių apie augmentinės ir 

alternatyvios komunikacijos naudojimą 

specialiųjų poreikių mokinių ugdyme, skatinti 

dalintis patirtimi  

Reg. Nr.  

170324-05  

Iki 2020-03-24  

57  Seminaras ,,Tikslingas IKT integravimas  

pradiniame ugdyme“  

6 akad. val.  

Dzūkijos pagr. m-klos pradinių klasių mokytojos 

metodininkės Nijolė Amšiejienė ir Dalia Paleckienė  

Tikslas - tobulinti mokytojų IKT ir inovatyvių 

mokymosi metodų taikymo pradiniame 

ugdyme kompetenciją  

Reg.Nr. 170324- 

06  

Iki 2020-03-24  

58  Seminaras ,,Sutrikusios regos 

mokinio pažinimas ir sėkmingas 

ugdymas bendrojo ugdymo 

mokykloje“ 6 akad. val.  

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras, 

Jūratė Maskoliūnienė, Dalia Taurienė  

Tikslas - suteikti žinių apie sutrikusios regos 

mokinių ugdymo patirtį, pabrėžiant 

specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo 

svarbą asmenybės vystymuisi; švietimo  

Reg. Nr.  

170404-07  

Iki 2020-04-04  

 

   pagalbos specialistai   

59  Seminaras ,,Bendrųjų kompetencijų 

ugdymas įvairių dalykų pamokose“ 6 

akad. val.  

Dzūkijos pagr. m-klos lietuvių kalbos mokytojos 

metodininkės Danutė Venclovaitienė ir Vilma 

Jurkienė  

Tikslas – dalijantis asmenine patirtimi aptarti 

bendrųrų kompetencijų ugdymo metodus 

įvairių dalykų pamokose.  

Reg. Nr.  

170404-08  

Iki 2020-04-04  

60  Seminaras ,,Kaip įveikti XXI a. iššūkius 
pedagogams?“  
6 akad. val.  

Laisvai samdoma lektorė Ilona Bumbliauskienė ir  

 Simno  spec.  mokyklos  spec.  pedagogė  

metodininkė Rimanta Česnulevičienė  

Tikslas – skleisti naujai sukurtus edukacinius 

žaidimus, plečiančius savęs pažinimo 

galimybes, stiprinančius pasitikėjimą bei 

motyvaciją.  

Reg. Nr.  

170404-09  

Iki 2020-04-04  



61  Seminaras ,,Kaip padėti vaikui įveikti  

rašymo sunkumus?“  

6 akad. val.   

Elvina Narauskienė, Miroslavo gimnazijos 

logopedė metodininkė ir  Rasa Kartanienė, Daugų 

Vlado Mirono gimnazijos logopedė metodininkė  

Tikslas-įvardinant rašymo sutrikimų priežastis 

ir pasekmes, skatinti dalintis patirtimi apie 

rašymo sutrikimų šalinimo būdus  

Reg. Nr.  

170407-10  

Iki 2020-04-07  

62  Seminaras ,,Priemonių įvairovė ir  

pritaikymas specialiųjų poreikių  

mokinių ugdyme“  

6 akad. val.  

Dzūkijos pagr. m-klos vyresn. spec. pedagogė 

Danguolė Balčiūnienė ir specialiosios klasės 

mokytoja Asta Zienkienė  

Tikslas – skleisti naujoves bei dalintis 
patirtimi, demonstruojant sukurtas 
priemones, padedančias pedagogui pasiekti  
geresnių darbo rezultatų;  švietimo 

pagalbos specialistai  

Reg.Nr. 170410- 

11  

Iki 2020-04-10  

63  Dzūkijos regiono muzikos mokytojų 

seminaras-konkursas ,,Dzūkų balsas“ 6 

akad. val.  

Alytaus muzikos m-klos direktorė prof. dr. Aldona 

Vilkelienė ir vyresnioji mokytoja Daiva 

Grabauskienė  

Tikslas – puoselėti etninę kultūrą, formuojant 

dvasines, tautines ir kultūrines vertybes, 

skatinant tarpmokyklinį bendradarbiavimą  

Reg. Nr.  

170410-12  

Iki 2020-04-10  

64  Seminaras ,,SUP-asi vasara: 

kalbėk laisvai, dainuok linksmai“ 9 

akad. val.  

Simno specialiosios m-klos specialioji pedagogė 
metodininkė Rimutė Cibulskienė ir Simno  
gimnazijos logopedė Asta Panebažienė  

Tikslas – per  mokytojų ir mokinių 

bendradarbiavimą ugdyti specialiųjų poreikių 

mokinių komunikacinius įgūdžius  

Reg. Nr.  

170509-13  

65  Seminaras ,,Kino edukacijos metodų 

taikymas mokykloje:filmavimo 

mobiliaisiais telefonais praktika ir 

nemokamų filmų bazių internete 

pristatymas“ 8 akad. val.  

Všį ,,Meno avilys“, Gintė Žulytė, kino edukacijos 

specialistė  

Tikslas – ugdyti programos dalyvių medijų 

raštingumo gebėjimus, supažindinant juos su 

kino edukacijos metodais ir jų taikymu 

pamokose  

Reg. Nr.  

170505-14  

Iki 2020-05-09  

66  Projekto ,,Gižycko pavieto ir Alytaus 
strateginė partnerystė“, vykusio 
201509-01 – 2017-06-02 pagal 
Erasmus+ programą, veiklos 
apibendrinimo ir informacijos sklaidos 
baigiamasis renginys  
6 akad. val.  

AJC direktorė Jūratė Treigienė  Tikslas – dalintis patirtimi demonstruojant IT 

įrankių naudojimą ugdymo procese  

Reg. Nr.  

170524-15 

Vienkartinis 

renginys 

Akreditacija 

pasibaigusi  

 

67  Seminaras ,,Kuriame gerą mokyklą“ 6 

akad. val.  

Simno gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Vita 

Jatkauskienė  

Tikslas – gilinti profesines žinias, aiškinantis, 

kokie ,,geros mokyklos“ bruožai laikomi 

vertingais bei pageidaujamais  

Reg. Nr.  

170524-16  

Iki 2020-05-24  



68  Seminaras ,,Vaikams sudėtingų situacijų 
atpažinimas, sprendimas ir  
valdymas“  

24 akad. val.  

Alytaus PPT direktorė Jolanta Dimšienė, II 

kvalifikacinės kategorijos psichologė  

Tikslas – suteikti teorinių ir praktinių žinių apie 

meditacijos sampratą, principus, struktūrą, 

taikymą, švietimo pagalbos specialistai  

Reg. Nr.  

170828-17  

Iki 2020-08-28  

69  Šiuolaikinės kartos mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, 

mokymosi ypatumai matematikos ir 

kitose pamokose  

PPT logopedė metodininkė Gerda Šlenfuktaitė  Tikslinė grupė – Šv. Benedikto gimnazijos 

mokytojai  

Reg. Nr.  

170920-18  

Iki 2020-09-20  

70  Neįgaliųjų vaikų ir jaunimo 

šventėseminaras ,,Spartakiada 2017“  

Dzūkijos pagr. mokyklos spec. pedagogė Asta 

Zienkienė, spec. pedagogė metodininkė Danguolė 

Balčiūnienė  

Tikslinė grupė – Dzūkijos pagr. mokyklos 

specialiųjų poreikių vaikų ugdytojų 

bendruomenė  

Nr. 170929-19  

Iki 2018-09-29 

Akreditacija 

pasibaigusi  

71  Vaikų, turinčių autizmo spektro 

sutrikimų, ugdymas įstaigoje bei 

namuose, taikant inovatyvius metodus  

PPT II kvalifikacinės kategorijos psichologė  Tikslinės grupė – ugdantys autizmo spektro 

sutrikimų turinčius vaikus  

Nr.171006-20 Iki 

2020-10-06  

72  Tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

svarba užtikrinant kompleksinę pagalbą 

specialiųjų poreikių vaikamspagalba 

turintiems kalbėjimo 

sutrikimų:mikčiojimas ir jo įveikimo 

metodai  

Soc. mokslų daktarė logopedė ekspertė Vilma 

Makauskienė  

Tikslinė grupė – mokytojai, logopedai ir kiti su 

vaikais dirbantys specialistai  

Nr, 171006-21 

Iki 2020-10-06  

73  Mokymas(is) tiriant, atrandant bei  

probleminis mokymas (Tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas)  

Audronė Šarskuvienė, Nacionalinės mokyklų 

vertinimo agentūros vadovaujančioji vertintoja  

Tikslinė grupė – įvairių dalykų mokytojai  Nr. 171016-22 Iki 

2020-10-16  

74  Konsultavimo praktiniai aspektai ir 

atvejų analizė  

Roma Vida Pivorienė, Vilniaus m. psichologinės – 

pedagoginės tarnybos direktorė  

Tikslinė grupė – pedagoginių psichologinių 

tarnybų specialistai  

Nr. 171016-23 Iki 

2020-10-16  

75  Tarpinstitucinis bendradarbiavimas 

užtikrinant pagalbą vaikui ir jo šeimai  

Mediatorė Odeta Intė  Tikslinė grupė – visi besidomintys  Nr. 171023-24 Iki 

2020-10-23  

76  Gerosios patirties sklaida regionų 

kulyūros kontekste, siekiant formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo kokybės  

Muzikos mokyklos direktorė Aldona Vilkelienė, 

direkt. pavaduotoja Undinė Pinkevičienė  

Tikslinė grupė – muzikos mokytojai  Nr. 171106-25 Iki 

2020-11-06  



77  Smėlio terapija  Gita Karnilienė, Alytaus Likiškėlių pagrindinės   Tikslinė  grupė  –  švietimo  pagalbos  Nr. 171106-26  

 

  mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė  specialistai ir kiti  Iki 2020-11-06  

78  Tradicinės kanklės ir kankliavimas  Muzikos mokyklos direktorė Aldona Vilkelienė ir 

mokytoja metodininkė Audronė Venckūnienė  

Tikslinė grupė  - muzikos mokytojai  Nr. 171113-27 Iki 

2020-11-13  

79  Floristinio kilimėlio rišimas  L/d ,,Volungėlė“ meninio ugdymo pedagogė  

Virginija Žitkauskienė  

Tikslinė  grupė  –  ikimokyklinio 

 ugdymo mokytojai  

Nr. 171113-28 

2020-11-13  

80  Pozityvaus elgesio palaikymo sistemos 

kūrimas švietimo įstaigoje  

Dr. Renata Geležinienė, Šiaulių Zoknių 

progimnazijos specialioji pedagogė-ekspertė, ŠU 

UMSGF Specialiosios pedagogikos katedros 

docentė  

Tikslinė grupė – mokyklos bendruomenė  Nr. 171120-29 Iki 

2020-11-20  

81  Užsiėmimo struktūra, metodai 

neformaliojo ugdymo mokykloje: nuo 

uždavinio iki rezultato pamatavimo  

Laimutė Raugevičienė, Birštono muzikos mokyklos 

direktorė  

Tikslinė grupė – neformaliojo ugdymo 

mokyklos bendruomenė  

Nr. 171120-30 Iki 

2020-11-20  

82  Skaitmeniniai pokyčiai Alytaus jaunimo 

centre  

Alytaus PRC informacinių technologijų profesijos 

mokytoja Sandra Dirgėlienė  

Tikslinė  grupė  –  Jaunimo 

 centro bendruomenė  

Nr. 171120-31 Iki 

2020-11-20  

83  Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

modelis, organizavimo etapai  

Birštono muzikos mokyklos direktorė Laimutė 

Raugevičienė  

Tikslinė grupė – neformaliojo ugdymo įstaigos 

bendruomenė  

Nr. 171204-32 Iki 

2020-12-04  

84  Bendraujame ir bendradarbiaujame 

ugdydami specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčius vaikus  

PPT logopedė metodininkė Gerda Šlenfuktaitė, 

specialioji pedagogė metodininkė Neringa 

Janušauskienė  

Tikslinė  grupė  –  švietimo 

 pagalbos specialistai  

Nr. 171204-33 Iki 

2020-12-04  

85  Informatikos integravimas pradiniame 

ugdyme  

Dzūkijos pagr. mokyklos pradinių klasių mokytojos 

metodininkės Nijolė Amšiejienė ir Dalia Paleckienė  

Tikslinė grupė – pradinių klasių mokytojai ir 

kiti specialistai  

Nr. 171218-34 

2020-12-18  

86  Paslaptis užgimusi augaluose  Alytaus  ,,Sakalėlio“  pradinė 

 mokykla,  Nijolė Kosmačiauskienė  

Tikslinė grupė  – ikimokyklinio, 

 pradinio ugdymo mokytojai  

Nr. 171218-35 Iki 

2020-12-18  



87  ,,Prisijaukinti autizmą“- gerosios 

patirties sklaida  

PPT l.e. direktoriaus pareigas Birutė Salickienė   Tikslinė  grupė  –  švietimo  pagalbos  

specialistai ir kiti mokytojai, tėvai  

Nr. 171218-36 
2018 m. spalio 
mėn.  
Akreditacija 

pasibaigusi  

  

  

  

  

    

  

    

                          

 

      

                2018 m.   

88  IKT naudojimas mokant užsienio kalbų  Dzūkijos pagr. mokyklos anglų k. mokytoja 
metodininkė Dalia Struckienė, rusų k. vyr.  
mokytoja Dainora Lebedinskaja  

Tikslinė grupė-užsienio kalbų mokytojai  Nr. 180108-01 

2021-01-08  

89  Sėkmingos pamokos link  Dzūkijos pagr. mokyklos pradinių klasių mokytojos 

metodininkės Irma Grudzinskienė ir Giedra 

Baliulevičienė  

Tikslinė grupė - prad. kl. mokytojai   Nr. 180108-2 Iki 

2021-01-08  

90  Renginių organizavimas ir pedagoginės-

profesinės patirties sklaida muzikos 

mokykloje  

Muzikos mokyklos smuiko mokytoja ekspertė Rita 

Frendzelienė  

Tikslinė grupė – muzikos mokytojai  Nr. 180115-03 Iki 

2021-01-15  

91  Mokymosi motyvaciją skatinantys 

metodai muzikinio ugdymo procese  

Muzikos mokyklos direktorė prof. dr. Aldona  

Vilkelieė, vyr. mokytoja Ingrida Krikščiūnienė  

Tikslinė grupė – muzikos mokytojai   Nr. 180115-04 Iki 

2021-01-15  

92  Probleminio mokymosi metodo 

taikymas integruojant skirtingus 

dalykus  

Doc. Liudmila Dulksnienė, LSMU  

  

  

Tikslinė grupė – dalykų mokytojai  Nr. 180122-05 Iki 

2021-01-22  

93  KT programa kūno kultūros 

mokytojams, ketinantiems mokyti 

pagal pradinio ugdymo programą  

Laima Trinkūnienė, LSU socialinių mokslų  

(edukologijos) dr., sveikatos, fizinio ir socialinio  

ugdymo katedros docentė  

Tikslinė grupė - kūno kultūros mokytojai  Nr. 180122-06 Iki 

2021-01-22  



94  Kūrybiškumo metodų taikymas  

rengiant mokinius konkursams  

  

Alytaus muzikos mokyklos direktorė prof.dr. 

Aldona Vilkelienė, Nacionalinės M.K.Čiurlionio 

menų mokyklos direkt.pavad. muzikos ugdymui 

Eglė Čobotienė ir kt.  

Tikslinė grupė - muzikos mokytojai  Nr. 180122-07 Iki 

2021-01-22  

95  Mokinių fizinis pajėgumas: dabartinė 

situacija,  

Prof. Arūnas Emeljenovas, LSU, Sveikatos, fizinio  

ir socialinio ugdymo katedra moksliniai tyrimai ir 

nustatymo metodika  

Tikslinė grupė – kūno kultūros mokytojai  Nr. 180122-08 Iki 

2021-01-22  

96  Mokytojo aktyvus vaidmuo 

šiuolaikinėje pamokoje  

,,Sakalėlio“ prad. mokykla  Tikslinė grupė – pradinių klasių mokytojai  180205-05A 

Iki 2021-02-05  

97  Didaktiniai muzikinės interpretacijos 

ugdymo pagrindai.  

Muzikos mokyklos smuiko mokytoja ekspertė Rita 

Frendzelienė  

Tikslinė grupė – muzikos mokytojai  180205-06A 

Iki2021-02-05  

98  Mokinių meninė raiška. Aktualijos ir 

pedagoginės patirties sklaida  

Muzikos mokyklos mokytojos metodininkės  

Violeta Prakapavičienė ir Audronė Venckūnienė  

Tikslinė grupė – muzikos mokytojai  180205-07A 

Iki 2021-02-05  

99  Pietų Lietuvos pučiamųjų instrumentų 

orkestrų praeitis ir dabartis  

Muzikos mokyklos fleitos vyresnioji mokytoja 

Justina Jočytė-Orinienė  

Tikslinė grupė – muzikos mokytoja  180205-08A 

Iki 2021-02-05  

100  Kaip atnaujinti ikimokyklinio ugdymo  Doc. dr. Birutė Autukevičienė  Tikslinė grupė – ikimokyklinio ugdymo įstaigų  180305-09  

 

 programas, atsižvelgiant į 

,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų 

aprašą“  

 vadovės  Iki 2021-03-05  

101  Šiuolaikinė pamoka  Alytaus r. Simno specialiosios mokyklos specialioji 

pedagogė metodininkė, pradinių klasių mokytoja 

Rimanta Česnulevičienė  

 Tikslinė  grupė  –  švietimo  pagalbos  

specialistai ir įvairių dalykų mokytojai  

180305-10 Iki 

2021-03-05  

102  Kūno kultūros pamoka pradiniame 

ugdyme: žaidimai ,,For fun“ sporto 

salėje  

Doc. dr. Laima Trinkūnienė  Tikslinė grupė – pradinių kasių mokytojai, kūno 

kultūros mokytojai  

180312-11 Iki 

2021-03-12  

103  Emocinio imitavimo metodo taikymas 

ugdant jaunąjį muzikos atlikėją  

Alytaus muzikos mokyklos direktoriaus 

pavaduotoja Undinė Pinkevičienė  

Tikslinė grupė – muzikos mokytojai  180312-12 Iki 

2021-03-12  

104  Programinės muzikos įtaka vaikų 

muzikiniam ir emociniam ugdymui  

Alytaus muzikos mokyklos direktorė Aldona 

Vilkelienė ir Violeta Ligeikienė  

Tikslinė grupė – muzikos mokytojai  180312-13 Iki 

2021-03-12  



105  Baroko muzikos interpretacija  Aldona Vilkelienė ir Violeta Ligeikienė  Tikslinė grupė – muzikos mokytojai  180312-14 Iki 

2021-03-12  

106  Technologinis ugdymas kitaip  Likiškėlių pagrindinės mokyklos prad. kl. mokytoja 

metodininkė Aušra Jankauskienė ir technologijų 

mokytoja metodininkė Jūratė Puidokienė  

Tikslinė grupė – pradinių klasių ir kitų dalykų 

mokytojai  

180326-15 Iki 

2021-03-26  

107  Informacinių technologijų naujovės 

specialiųjų poreikių mokinių ugdyme  

Dzūkijos pagr. mokyklos spec. pedagogė Asta  

Zienkienė ir spec. pedagogė metodininkė Danguolė 

Balčiūnienė  

 Tikslinė  grupė  –  švietimo  pagalbos  

specialistai ir kiti mokytojai  

180326-16  

2021-03-26  

108  Dzūkijos regiono etninės kultūros 

pažinimas ir raiška  

Muzikos mokyklos direktorė prof. dr. Aldona  

Vilkelienė, vyresnioji mokytoja Daiva Grabauskienė  

Tikslinė grupė – muzikos mokytojai  180326-17  

2021-03-26  

109  Inovatyvūs specialieji metodai taikomi 

darbe su neįgaliaisiais  

PPT logopedė metodininkė Gerda Šlenfuktaitė ir 

specialioji pedagogė metodininkė Neringa 

Janušauskienė  

Tikslinė  grupė  –  švietimo 

 pagalbos specialistai ir kiti  

180423-18  

2021-04-23  

110  Muzikos pedagogikos ypatumai ir 

problemos  

Muzikos mokyklos direktorė prof. dr. Aldona  

Vilkelienė, fortepijono mokytoja Vita Naujikienė  

Tikslinė grupė – muzikos mokytojai  180423-19  

2021-04-23  

111  Mažosios Lietuvos švietimo sistema ir 
edukacinių aplinkų  
kūrimo/atnaujinimo galimybės  

,,Sakalėlio“ pradinės mokyklos direktorė Virginija  

Vitunskaitė  

Tikslinė  grupė  –  pradinės 

 mokyklos bendruomenė  

180521-20  

2019-05-21  

112  Lietuvių liaudies tradicijų ir papročių 

puoselėjimas ugdymo procese  

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos istorijos 

mokytoja Liucija Karašauskienė  

Tikslinė grupė – gimnazijos bendruomenė  180608-21  

2019-06-08  

113  Biofeedback I laipsnio mokymai  Vilniaus r. Pedagoginės psichologinės tarnybos   Tikslinė  grupė  –  švietimo  pagalbos  180608-22  

  direktorius Roman Juchnevič  specialistai – PPT psichologai  2019-06-08  

114  Neuromokslų pasiekimų taikymas 

efektyvesniam žmogaus funkcionavimui  

Vilniaus r. Pedagoginės psichologinės tarnybos 

direktorius Roman Juchnevič  

Tikslinė  grupė  –  švietimo  pagalbos  

specialistai – PPT psichologai  

180608-23  

2019-06-08  

115  Alytaus ir Gižycko (Lenkija) švietimo 

įstaigose ugdomų autistiškų vaikų tėvų 

susitikimas-konferencija  

Jolanta Savukynienė, Dzūkijos pagrindinės 

mokyklos direkt. pavad. ugdymui  

Tikslinė  grupė  –  švietimo  pagalbos  

specialistai, autistiškų vaikų tėvai  

181002-24  

2021-10-09  



116  Keramikos technologijos ir jų pritaikymo 

galimybės dailės technologijos 

pamokose  

Likiškėlių progimnazijos pradinių klasių mokytoja 

metodininkė  

Tikslinė grupė – pradinių klasių mokytojai  181009-25  

2021-10-09  

117  LA VIDEO HEUREUSE Vaizdo medžiagos 

naudojimas prancūzų kalbos įgūdžiams 

gerinti: IF profs platformos  

Prancūzų institutas Lietuvoje  Tikslinė grupė – prancūzų kalbos mokytojai  181009-26  

2021-10-09  

118  Gerosios patirties sklaida regionų 

kultūros kontekste  

Muzikos mokyklos direktorė prof. dr. Aldona 

Vilkelienė, teorinių disciplinų skyriaus vedėja, 

muzikos vyresnioji mokytoja Daiva Grabauskienė  

Tikslinė grupė – muzikos mokytojai  181017-27  

2021-10-17  

119   Inovatyvių metodų suaugusiųjų švietime 
taikymas Nordplus adult projekte Nr. 
NPAD-2018-10217  
,,Learning is attractive: read and sing“  

Muzikos mokyklos direktorė prof. dr. Aldona  

Vilkelienė, mokytoja metodininkė Audronė 

Venckūnienė  

Tikslinė grupė – muzikos mokytojai  181024-28  

2021-10-24  

120  Netradicinių medžiagų panaudojimas 

dailės ir technologijų pamokose  

Dzūkijos pagr. mokyklos pradinių klasių mokytojos 

metodininkės Dalia Paleckienė ir Jurgita 

Pocevičienė  

Tikslinė grupė – pradinių klasių, dailės, 

technologijų mokytojai  

181031-29  

2021-10-31  

121  Kūrybinis rašymas: tradicijos ir 

inovacijos  

Dainavos pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos 

mokytoja metodininkė Zina Bražinskienė  

Tikslinė  grupė  –  neformaliojo 

 ugdymo mokytojai  

181031-30  

2019-10-30  

  

  

  

  

  

  

INFORMACIJA  

APIE MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ,  MOKYTOJŲ,  PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ  



KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMAS, PARENGTAS IR ĮGYVENDINAMAS PEDAGOGINEI PSICHOLOGINEI TARNYBAI BENDRADARBIAUJANT SU 

ALYTAUS MIESTO MOKYKLOMIS, IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOMIS IR/AR KITAIS PROGRAMŲ RENGĖJAIS             

  Programos, įvertintos Pedagoginės psichologinės tarnybos Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, pagalbos  

mokiniui specialistų, kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo komisijos   

2019 metai  

  

Eil. 

Nr.  

Programos pavadinimas,  trukmė  Programos rengėjas (-ai)  Programos tikslai  Įvertinta   

1  Renginių organizavimas ir pedagoginės 
profesinės patirties sklaida Muzikos 
mokykloje  6val.     
2019-02-28  

Muzikos mokyklos smuiko mokytoja ekspertė 

Rita Frendzelienė   

Sudaryti mokytojams sąlygas gilinti 
profesines ir specialiąsias kompetencijas, 
sąlygojančias sėkmingą profesinę veiklą,  
organizuojant gerosios patirties sklaidą ir 

mokymus jauniesiems 

smuikininkams,violončelininkams,gitaristams 

ir jų mokytojams,bendradarbiavimą kultūros 

vertybių pagrindu.  

     190122-1 iki  

2022-01-22      

Protokolo nr.1  

2  Pedagogų ir švietimo pagalbos 

specialistų kvalifikacijos tobulinimas 

2019-01-31  

Jona Kirkauskienė    

Mokyklų vaiko gerovės komisijų VGK narių 
mokymai  

  

Projekto 

vykdymo kodas 

193101717  

3  Įtraukusis muzikinis ugdymas Rytų kultūros 

kontekste 6val.  

Alytaus muzikos m-klos direktorė prof. dr  

Aldona Vilkelienė  

Sudaryti mokytojams sąlygas gilinti 

bendrąsias ir specialiąsias 

kompetencijas,sąlygojančias sėkmingą 

mokinių įtraukimą.  

190122-2 iki  

2022-01-22  

Protokolo nr.2  

4  Ugdymo ES klausimais specifika mokyklose ir 

galimas metodų atnaujinimas  

Alytaus EUROPE DIRECT informacijos centro 

vadovėNijolė Vitienė  

Padėti įvairių dalykų mokytojams plėsti jau 

turimas žinias ugdant visapusišką 

asmenybę.kuri sugebėtų suvokti įvairių ES 

procesų tarpusavio ryšius,taikant patrauklius 

ir modernius mokymosi metodus.  

190201-3 

iki2022-02-01 

Protokolo nr.3  



5  „Gerosios patirties sklaidos iniciavimas 

švietime kylančių naujovių ir aktualijų 

kontekste“  

Alytaus muzikos m-klos direktorė prof. dr Aldona 

Vilkelienė  

Sudaryti mokytojams sąlygas gilinti ir plėsti 

dalykines, profesines ir bendrąsias mokytojų 

kompetencijas.Skatinti tarpinstitucinį 

bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą.  

190201-4 

iki2022-02-01 

Protokolo nr. 4  

  

    

6  Sumanus švietimas-įkvėpti mokyti(is)   Virginija Servutienė   Plėtoti mokytojo asmenybės potencialą  

įkvėpti mokiniusprasmingai,kūrybiškai veiklai 

ir pokyčiams savyje.  

       

        190204-50 

iki  2022-02-05 

protokolo nr,5  

  

7  

  

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų 

padėjėjos-vaikų ugdymo proceso dalyvės/  

Doc.dr.Sigita Burvytė   Sudaryti sąlygas ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

auklėtojų padėjėjų saviugdai,suteikiant 

teorinių žinių ir praktinių įgūdžių apie 

ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos imliuosius 

periodus ir sumaniosioas edukacijos metodų 

taikymą ugdant alfa kartos vaikus.  

VŠĮ Trakų 

švietimo centras  

8  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogas-koks jis?  

Doc,dr. Vitalija Gražienė   Analizuojant aktualias pedagogų 

kompetencijas,stiprinti seminaro dalyvių 

humanistines,demokratines nuostatas ir 

požiūrį į ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaiką,jo ypatumus ir galias, ugdymo 

prioritetus,metodus,inovacijas,kontekstą: 

motyvuoti šias nuostatas perkelti į praktiką.  

190218-6,2 iki  

2022-02-18   

Protokolo nr.6,2  

9  Ugdytinio elgesio problemų intervencijos   Alytaus  miesto  pedagoginės  pcichologinės   Stiprinti  kiekvieno  pedagogo  bendrąsias  190218-6.1  

 



 ypatumai ikimokyklinio ugdymo įstaigose  Tarnybos psichologė Kristina Baranauskienė  kompetencijas,suteikiant teorinių žinių ir 
praktinių įgūdžių apie ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikų galimas   

 netinkamo  elgesio  

priežastis,nuoseklius,sistemiškus reagavimo   

į netinkamą vaiko elgesį būdus,konstruktyviai 

bendraujant su kolegomis,ugdytinio 

tevais,ugdytinio įstaigos vadovais.  

iki2022-02-18 

Protokolo nr. 6,1  

10  „Skaitmeninės priemonės ir metodai mokant 

matematikos progimnazijoje(5-8kl.)  

 Leidykla TEV ir EMA,mokymo priemonių autoriai 

,matematikos daktaras Elmundas Žalys Malvina 

Vilniškienė  

Skatinti dalyvius kurti ir naudotis jau 

sukurtomis kompiuterinėmis matematikos 

mokymo priemonėmis.Suteikti naudingų 

patarimų ir praktinių žinių,reikalingų ugdant 

skirtingųgabumų mokinius.pristatyti naują 

kompiuterinį įrankį mokytojams, 

naudojantiems šiuolaikiškas It technologijas 

KURK. Praktiškai pamokyti mokytojus dirbti 

su savarankiškų ir kontrolinių darbų rinkinių 

konstruktoriais KURK-SKD. Supažindinti su 

MKP serijomis „Žaidžiame matematiką“ ir 

„Matematika Tau-E“. Aptarti su mokytojais 

skaitmeninio laikmečio ypatumus,darančius 

įtaką ugdymo procesui. Skatinti dalyvius 

naudotis naujos kartos skaitmeninėmis 

matematikos priemonėmis. Praktiškai 

pademonstruoti kaip atrodo bei veikia 

elektroninė mokymosi aplinka ir elektroninis 

vadovėlis EMA.  

190218-7  

iki2022-02-18  

  

Protokolo nr. 7  

11  Šiuolaikinės dailės mokymo strategijos  Alytaus dailės mokyklos mokytoja Asta 

Stasionienė  

Skatinti miesto dailės mokytojų 

bendruomeniškumą, dalintis atradimais bei 

patirtimi,pritaikyti naujas mokymo strategijas 

dailės pamokose.  

190218-8 

iki2022-02-18 

protokolo nr.8  



12  Gabūs mokiniai.Ar realizuojami jų gabumai 

mokykloje?  

Logopedė –metodininkė Gerda Šlenfuktaitė,  

Specialioji pedagogė metodininkė Neringa  

Janušauskienė,IIkat.psichologė Kristina  

  181114 iki 20- 

11-14 protokolo 

nr.32  

 

  Baranauskienė    

13  „Specialiųjų poreikių mokinių elgesio ir 

emocijųvaldymas ugdymo procese“  

Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos 

specialioji pedagogė Asta Zienkienė specialioji 

pedagogė metodininkė Danguolė Balčiūnienė  

Pažinti elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių 

vaikų  ugdymo  specifiką.išbandyti 

psichodramos technikas.  

        

     

119030410iki2022-

03-04 protokolo 

nr.10    

14  ’‘Gerosios patirties sklaida teikiant pagalbą 

vaikams ir jų šeimos nariams“12val.  

Alytaus  miesto savivaldybės administracijos 

vyriausioji specialistėRima Mocevičienė  

Dalintis naujais darbo metotais ,kurie yra 

efektyvūs teikiant pagalbą vaikams ir jų 

tėvams (globėjams),gerąja darbo patirtimi su 

kitų miestų tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo koordinatoriais.  

190318-11 iki 

2022-03-18 

protokolo nr.11  

15  Ergoterapija-vaikų galimybės ir pasiekimai  Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos 

ergoterapeutė Daiva Vikertiene  

Kūrybiškumo svarba ugdant savarankišką 

pilnavertę asmenybę.  

181219-33 

protokolo nr.33 

2018-12-19  

16  Informatikos  integravimas  pradiniame 

ugdyme  

Dzūkijos pagr. mokyklos pradinių klasių 

mokytojos metodininkės Nijolė Amšiejienė ir 

Dalia Paleckienė   

Tikslinė grupė – pradinių klasių mokytojai ir 

kiti specialistai  

171218-34 

Protokolo  nr 

34  

17  Inovacijų integravimo galimybės ugdymo 

kokybės gerinimui  

Alytaus muzikos m-klos direktorė prof. dr 

Aldona Vilkelienė  

Aptarti inovatyvių integravimo švietime 

galimybes,jų svarbą ugdymo kokybei 

gerinti,skatinti šalies pedagogų 

bendradarbiavimą dalijantis gerąja patirtimi.  

190318-12 

iki2022-03-18 

protokolo nr 12  

18  Ekologinio sąmoningumo ugdymas 

ikimokykliniame ir priešmokykliniame 

amžiuje  

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ direktorės 

pavaduotoja ugdymui Daiva Markovienė  

Aptarti ekologinio sąmoningumo ugdymo 

teorines ir praktines galimybes ikimokyklinio 

bei priešmokyklinio ugdymo aplinkoje  

190318-13 

iki2022-03-18 

protokolo nr.13  



19  Muzikinės interpretacijos ir kūrybiškumo 

ugdymas, rengiant jaunųjų atlikėjų 

koncertines programas  

Alytaus muzikos mokyklos mokytojos 

metodininkės :Jolanta Sabonienė, Audronė 

Venckūnienė  

Suteikti žinių apie muzikinės interpretacijos ir 

kūrybiškumo ugdymo metotus ,rengiant 

jaunųjų atlikėjų koncertines programas  

1903-18-14 

iki2022-03-18 

protokolo nr.14  

20  „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

šiuolaikinės kartos mokinių,ugdymas pagal 

poreikius“  

Logopedė –metodininkė Gerda Šlenfuktaitė  Susipažinti su šiuolaikinės kartos 

mokinių,turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, matematikos mokymosi ypatumus, 

skatinanti dalijimąsi patirtimi,aptarti ugdymo 

ir korekcinio darbo galimybes.  

1903-18-15 

iki2022-03-18 

protokolo nr.15  

21  Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų įveikimas 

darželyje ir mokykloje  

Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio 

logopedė Aušra Paulėkienė, specialioji 

pedagogė metodininkė Vida Prašmutaitė  

Plėsti  ir gilinti žinias bei pasidalinti gerąja 

patirtimi apie būdus , metodus ir priemones, 

kaip sėkmingiau įveikti kalbėjimo ir kalbos  

190318-16 iki 

2022-03-18 

protokolo nr.16  

 

   sutrikimus darželyje ir mokykloje.   

22  Gamtamokslinio  ugdymo  galimybės  

pradiniame etape  

Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos pradinių  

klasių mokytojos metodininkės Irma 

Gruzinskienė ir Giedra Baliulevičienė   

Pasidalinti gerąja gamtamoksline ugdymo 
patirtimi, naudojama pamokose ir 
neformalaus švietimo užsiėmimuose.  
Parodyti,kad tikslingas netradicinių būdų ir 

metodų panaudojimas padeda sukurti 

naująefektyvesnę mokymosi aplinką,kurioje 

lengviau ugdyti kritinio mąstymo 

įgūdžius,integruoti įvairius dalykus,taikyti 

aktyvius mokymo metodus,lengviau 

įgyvendinti pamokos uždavinius, padėti 

atskleisti individualius vaiko 

gebėjimus,mokyti dirbti individualiai ir 

grupėse.Išmokyti naudotis keletų mokomųjų 

programėlių,kurios gerina mokinių 

pasiekimus įvairiose srityse.  

190318-17 iki 

2022-03-18 

protokolo nr.17  



23  Mokėjimo mokytis kompetencijos taikymo 

strategijos.Teorija ir praktika 12val.  

Vyr.lietuvių k.mokytoja Renata Dudzinskienė  Tobulinti mokytojų mokėjimo mokyti 

kompetenciją,taikant veiksmingiausias 

mokymosi strategijas mokinių aktyviam ir 

sąmoningam mokymuisi, kūrybiniam 

mąstymui.  

1904-18-18 

iki2022-03-18 

protokolo nr.18  

24  Mokinių įtraukimas į aktyvią veiklą.Vertinimo 

ir įsivertinimo  svarba siekiant geresnių 

rezultatų.  

Alytaus r.,Simno spec mokyklos specialioji 

pedagogė metodininkė.  

Pasidalinti naujausiomis žiniomis ir 

naujausiais sukurtais metodais ,idėjomis bei 

veiklomis  

1904-02-19 

iki2022-04-02 

protokolo nr.19  

25  Olimpinių  vertybių  ugdymo 

 programos mokymai 12val.  

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas  Pateikti pedagogams įrankius,kurie suteiktų 

galimybę vaikamsir jaunimui per sportą 

atrasti vertybes: draugystę,pagarbą ir 

tobulėjimą.  

1904-02- 

20iki2022-04-02 

protokolo nr.20  

  

26  

Integruojamųjų programų pritaikymas 

technologijų pamokose  

Mokytojos metodininkės:  Aušra Jankauskienė, 

Jūratė Puidokienė  

Supažindinti su galimybėmis pritaikyti 

integruojamąsias programas technologijų 

pamokose  

1904-02-21 

iki2022-04-02 

protokolo nr.21  

27  Kompiuterinio ir mobiliojo telefono 

panaudojimas mokytojo darbe 12val.  

Muzikos mokyklos mokytojos metodininkės: 

Violeta Prakapavičienė,Violeta Ligeikienė  

Supažindinti su taikomųjų programų 

naudojimo galimybėmis ugdymo procese ir 

išbandyti jas praktiškai.  

1904-02-22 iki 

2022-04-02 

protokolo nr.22  

28   Mokinių  saviraiška  soliniame  ir  Alytaus muzikos mokyklos mokytojos  Suteikti mokiniams ir mokytojams galimybę  1904-04-23iki  

 

 ansambliniame muzikavime  metodininkės: Daiva Grabauskienė,Violeta 

Ligeikienė  

kelti profesinį meistriškumą, skatinti etninio 

meno puoselėjimą ir raišką.  

2022-04-09 

protokolo nr.23  

29  Mokėjimas mokytis ir refleksija pamokose  Lietuvių kalbos mokytojos:metodininkė Dalia 
Dabušinskienė vyr. mokytoja Dženeta Jakutienė  
vyr.anglų k.mokytoja  Laura  VitaitėKazlauskienė,  

Priminti mokėjimo mokytis ir refleksijos 

svarbą pamokoje, ne tik supažindinti, bet ir 

patiems išbandyti naujus metodus.  

1903-18-14 

iki2022-03-18 

protokolo nr.24  



30  Kaip efektyviai kalbėti mokykloje  VŠĮ „Nectarus“mokymų vadovas Nerijus 

Kriaučiūnas  

Tobulinti ES švietimo  

/ugdymo/ informavimo srityje dirbančių 

asmenų metodinę kompetenciją.  

1904-09-25 

iki2022-03-18 

pro1903-18-14 

iki2022-03-18 

protokolo nr.25  

31  Tarptautinio muzikinio renginio 

konkursofestivalio „Giovani 

virtuosi“organizavimo metodika ir praktika  

Alytaus muzikos mokyklos smuiko mokytoja 

ekspertė Rita Frendzelienė  

Suteikti mokiniams ir mokytojams galimybę 

kelti profesinį meistriškumą tarptautiniu 

lygiu.  

190426-26 

iki2022-04-26 

protokolo nr.26  

32  Įtraukusis ugdymas ir vaiko socialinio elgesio 

gerinimas  

Alytaus m. pedagoginės psichologinės tarnybos 

direktorės pavaduotoja švietimui ir metodiniam 

darbui Silvija Peštenienė  

Teikti ugdymo įstaigų bendruomenes 

įtraukiojo ugdymo modelio įgyvendinimą.  

190426-27 

iki2022-04-02 

protokolo nr.27  

33  Gerosios  patirties  sklaida,taikant  

informacines technologijas  

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos 

informacinių technologijų ir matematikos 

mokytoja ekspertė  

Pedagogams suteikti galimybę pasikeisti 

informacija bei idėjomis apie tikslingą IKT 

naudojimą ugdymo procese,aktyvinti 

mokyklų bendravimą,kelti mokytojų 

kūrybiškumą.  

190522-28 

iki2022-05-22 

protokolo nr.28  

34  Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra,I etapas  Edita Baukienė  Mokymai kaip vertinti ikimokyklinio amžiaus 

vaikų elgesio problemas  

Projekto 

vykdymo kodas 

193101717  

35  (Ne)formalaus švietimo Lietuvoje Ir Lenkijoje 

ypatumai ir perspektyvos  

Alytaus „Sakalėlio „pradinės m-klos direktorė 

Virginija Vitunskaitė  

Supažindinti kolegas su vykdytų 

LietuvosLenkijos projektų apie neformaliojo 

švietimo 

galimybes,kultūros,istorijos,architektūros 

paveldo panaudojimą: netradiciniais ugdymo 

metodais,tyrime  veikla,siekiant tobulinti 

mokymo kompetenciją,stiprinti mokinių 

mokymosi motyvaciją per integruotą  

190610-29 

iki2020-06-10 

Protokolo nr.29  

 

   ugdymą.   



36   Sensorinio  apdorojimo  sunkumų  

identifikavimas ir modernizavimas  

Alytaus m.pedagoginės psichologinės tarnybos  

logopedė metodininkė Gerda Šlenfuktaitė  

Supažindinti su specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių vaikų mokomosios medžiagos 

sensorinio apdorojimo ypatumais,pagalbos 

jiems teikimu Prienų r. Revuonos pagr, m-klos 

specialiojo ugdymo skyriuje.  

190610-30 

iki2020-06-10 

Protokolo nr.30  

37  Vertinimas –integrali ugdymo proceso dalis  Alytaus šv.Bnedikto gimnazijos direktorė Loreta 

Šernienė  

Apsvarsyti,kokių permainų siekiame ir 

susitarti,kaip sudaryti sąlygas mokiniams 

didinti pasiekimus.Pateikti pavyzdžių 

iliustruojančių,koks galimas mokytojų 

mokymosi poveikis,tikslingai organizuojant 

vertinimo ir įsivertinimo procesą,gaunant ir 

teikiant grįžtamąjį ryšį ir sukuriant aplinkčą 

motyvacijai augti.  

190610-31 

iki2021-06-10 

protokolo nr.31  

38  Mediacija mokykloje – misija įmanoma  

  

Odeta Intė  Programos tikslas – socialiniams 

pedagogams, pedagogams, socialiniams 

darbuotojams, medikams, policijos 

pareigūnams ir kitiems su vaikais dirbantiems 

specialistams suteikti žinių ir kelti 

kvalifikaciją, skatinti spręsti ginčus mokyklos 

bendruomenėje pažangiais, alternatyviais 

ginčo sprendimo būdais – mediacija. Šis 

dalykas yra skirtas suteikti teorinių ir 

praktinio pobūdžio žinių apie mediacijos 

sampratą ir principus, mediacijos santykius ir 

jų struktūrą, mediacijos procese 

įgyvendinimą mokyklos bendruomenės 

tarpe, išvystyti asmenines savybes ir 

praktinius įgūdžius reikalingus mediacijos 

paslaugų teikimui  

 protokoloNr.32.  

  

 Programos reg. 
Nr.190826-32  

  Įvertinta  iki  

2020-08-26  

  



 

39  Programavimo  užduočių  ir  tekstų  

paruošimas virtualiai mokymosi aplinkai  

Informatikos mokytojai  Parengti programavimo užduočių 

rinkinį,tinkamą automatinei testavimo 

sistemai  

protokoloNr.33.  

  

 Programos reg. 
Nr.190826-33  

  Įvertinta  iki  

2020-08-26  

  

40  Naujosios technologijos ir jų pritaikymas 
jaunojo atlikėjo ugdymo procese  
  

  

Muzikos mokytojai  Seminaras skirtas pedagogams, mokiniams ir 
jų tėvams pateikti naujųjų technologijų 
pritaikymo galimybes ugdymo procese.   
  

 protokolo  Nr.  

34.  

Programos. reg.  

Nr. 190924-34  

  

 Įvertinta  iki  

2020-09-24  

  

  

41  Įsivertinimo ir refleksijos vaidmuo vertinant  

mokinių mokymosi pasiekimus Pivašiūnų 

gimnazijoje 12 val.  

Alytaus Šv.Benedikto gimnazijos direktorė Loreta 

Šernienė Loreta Šernienė  

Apsvarstyti,kokių permainų siekiame ir 

susitarti,kaip sudaryti sąlygas mokiniams 

didinti pasiekimus.Pateikti 

pavyzdžių,iliustruojančių,koks galimas 

mokytojų mokymo poveikis,tikslingai 

organizuojant vertinimo ir įsivertinimo 

procesą,gaunant ir teikiant grįžtamąjį ryšį ir 

sukuriant aplinką motyvacijai augti.  

 protokolo  Nr.  

35.  

Programos. reg.  

Nr. 190924-35  

  

 Įvertinta  iki  

2020-09-24  

  

  



42  Respublikinė konferencija .Noriu į mokyklą.  Alytaus Šv.Benedikto gimnazijos direktorė Loreta 

Šernienė   

Sutelkti mokyklų lyderius diskutuoti ir ieškoti 

būdų,kaip organizuoti ugdymo procesą, 

siekiant akademinės ir vertybinės darnos.  

 protokolo  Nr.  

36.  

Programos 

reg.nr.19092436 

iki 2020-0924  

 

43  Respublikinė konferencija .Tešviečia  

gimnazijos žiburys“  

Aldona Butrimanskienė,Eglė Barysienė  Supažindinti mokytojus,mokinius bei Alytaus 

bendruomenę su Alytaus gimnazijos 

ištakomis,iškiliais Alytaus mokytojais bei 

dalintis patirtimi formuojant pilietiškai 

aktyvią asmenybę,patriotą.  

protokolo Nr. 37 
.programos 
reg.nr.19092437 
iki 2020-0924  
  

44  Aktyviųjų veiklos (metodų) matematikos 

pamokose organizavimas ir individualios 

pažangos matavimas,gerinant mokinių 

pasiekimus  

Vincas Tamošauskas  Tobulinti matematikos mokytojų profesines 

kompetencijas,reikalingas pamokos 

struktūros modeliavimo,aktyvios veikloa 

metodų organizavimo,pažangą skatinančio 

grįžtamojo ryšio panaudojimo praktikai dėl 

individualios mokinių pažangos 

stebėjimo,pokyčių fiksavimo bei 

analizavimo,gerinant mokinių pasiekimus.  

 protokolo  Nr.  

38.  

Programos  

registracijos 
nr.190924-38 iki  
2020-09-24  

45  Kolegialus grįžtamasis ryšys – komandinio 

pedagogų darbo veiksmingas metodas 6val.  

Jolita Petkevičienė, Alytaus Adolfo 
RamanauskoVanago gimnazijos direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui, švietimo konsultantė  
  

  

Suteikti praktinės informacijos apie tai,kaip į 

mokymosi grupes susibūrusiems mokytojams 

stebėti vienas kito pamokas ir keistis 

tarpusavyje grįžtamąja informacija,kuri  būtų 

panaudota ugdymo kokybei tobulinti.  

 protokolo  Nr.  

39.  

  



46  Įsivertinimo ir refleksijos vaidmuo vertinant 

mokinių mokymosi pasiekimus  

Alytaus Šv.Benedikto gimnazijos direktorė Loreta 

Šernienė Loreta Šernienė  

Apsvarstyti,kokių permainų siekiame ir 

susitarti,kaip sudaryti sąlygas mokiniams 

didinti pasiekimus.Pateikti 

pavyzdžių,iliustruojančių,koks galimas 

mokytojų mokymo poveikis,tikslingai 

organizuojant vertinimo ir įsivertinimo 

procesą,gaunant ir teikiant grįžtamąjį ryšį ir 

sukuriant aplinką motyvacijai augti.  

 Protokolo  Nr.  

40.  

programos 
reg.nr.190924- 
40   

iki 2021-09-24  

  

 

47  Lietuviška muzika ir jos įtaka mokinių tautinio 

ir meninio ugdymo procesui  

Alytaus muzikos mokyklos direktorė prof. dr. 
Aldona Vilkelienė   
ir mokytoja metodininkė Violeta Prakapavičienė 

    

Suteikti žinių apie mokomosios medžiagos 

atnaujinimą, įtraukiant kuo daugiau ir 

įvairesnių lietuvių autorių kūrinių bei 

ugdyti/tobulinti mokytojų gebėjimus kūrinius 

pritaikyti mokinių poreikiams.  

 protokolo  Nr.  

41.  

Programos Reg. 
Nr.  190924-41  

 Įvertinta  iki  

2020-09-24  

  

48  Kaip taikyti Europos psichoaktyviųjų 
medžiagų vartojimo prevencijos kokybės 
standartus“ 6 val.  
  

Alytaus miesto PPT kartu su Narkotikų, tabako ir 

alkoholio kontrolės departamentu  

Padėti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 
prevencijos projektų rengėjams, 
vykdytojams, vertintojams sėkmingai 
formuoti kokybės kriterijus, pasirengti ir 
įgyvendinti projektų veiklas, tobulinti 
kompetencijas.  
  

protokolo Nr. 42 
Programos Reg. 
Nr. 190924-42  

 Įvertinta  iki  

2020-09-24  

  

49  Gerosios patirties sklaidos seminaras 

,,Komunikacinių kompetencijų raiška 

kasdieninėje ir meninėje veikloje“6 val.  

Alytaus lopšelis darželis „Putinėlis“ , 
ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Jolanta 
Malaškevičienė.  
  

Stiprinti švietimo įstaigų bendradarbiavimą, 

suteikti pedagogams psichologinių ir 

profesinių žinių apie komunikacinių 

kompetencijų ugdymo plėtojimą ir galimybes.  

protokolo Nr. 43   
Programos reg. 
Nr.  191014-43  

  Įvertinta  iki  

2020-10-14  

  



50  SPECIALIOSIOS PEDAGOGIKOS IR  

SPECIALIOSIOS PSICHOLOGIJOS KURSAI  

Programa parengta, vadovaujantis Lietuvos  

Respublikos švietimo ir mokslo ministro   

2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 

ISAK2481(Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. Nr. 

V947 redakcija) patvirtinta Specialiosios 

pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursų programa, bei 

LŠMS ministro įsakymu dėl švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 

V-774 „Dėl reikalavimų  

Logopedė metodininkė Gerda Šlenfuktaitė.  

II kvalifikacinės kategorijos psichologė Jolanta  

Dimšienė  

III kvalifikacinės kategorijos psichologė Aušra  

Žvinakevičiūtė- Stankevičienė  

Formuoti pozityvų mokytojų požiūrį į įtraukųjį 

ugdymą, mokinių ugdymosi poreikių įvairovę, 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių gebėjimus ir poreikius, tobulinti 

Mokytojų kompetenciją ugdyti specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčius mokinius, 

pritaikant ugdymosi procesą, 

bendradarbiaujant, pritaikant ugdymo(si) 

turinį, vertinant individualią kiekvieno 

mokinio pažangą ir pasiekimus  

protokolo Nr. 44 
Programos reg. 
Nr. 191024-44  

 Įvertinta  iki  

2022-10-24  

Ilgalaikė  

programa 
kontaktinio 
mokymosi 48val. 
 kodas  
213001813  

 

 mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo (2019 m. liepos 16 d. Nr. V-831).    

   

51  Sutrikimų požymių atpažinimas ankstyvajame 

amžiuje: iššūkiai ir specialistų patirčių 

refleksija."6 val.  

  

Logopedė metodininkė Gerda Šlenfuktaitė; spec. 

pedagogė metodininkė Neringa Janušauskaienė.  

Išanalizuoti Alytaus mieste teikiamos 

pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaikams, 

turintiems raidos sutrikimų, situaciją ir 

galimybes, susipažinti su jiems teikiamomis 

paslaugomis  

Protokolo nr.45 
Programos reg. 
Nr. 191104-45  

 Įvertinta  iki   

2020-11-04  

  

52  Mokinių atmintis ir dėmesys : lūkesčiai ir 

realybė. 6val.  

Laura Dubosaitė  Padėti įgyti mokytojams reikalingą 

psichologinių bei pedagoginių kompetencijų, 

taikant naujausius pedagoginės psichologijos 

metodus skirtus mokinių dėmesio bei 

atminties gerinimui.  

Protokolo nr.46 
Programos reg. 
Nr. 191104-45  

 Įvertinta  iki   

2020-11-04  

  



53  Etnokultūros ugdymas pradiniame etape  

 6 val.  

Alytaus Dzūkijos mokyklos pradinių klasių 

mokytoja Asta Vieraitienė, Alytaus Dzūkijos 

mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė 

Giedra Baliulevičienė  

Pasidalinti gerąja patirtimi, kaip paįvairinti 

tradicinę pamoką, supažindinti su 

etnokultūros formomis. Parodyti, kad 

tikslingas netradicinių būdų ir metodų 

panaudojimas padeda sukurti naują 

efektyvesnę mokymosi aplinką, kurioje 

lengviau ugdyti kritinio mąstymo įgūdžius, 

integruoti įvairius dalykus, taikyti aktyvius 

mokymo metodus, lengviau įgyvendinti 

pamokos uždavinius, padėti atskleisti 

individualius vaiko gebėjimus, mokyti dirbti 

individualiai ir grupėje. Išmokyti naudotis 

keletu mokomųjų programėlių, kurios gerina 

mokinių pasiekimus įvairiose srityse  

protokolo Nr. 47  
Programos. reg. 
Nr. 191104-47   

  Įvertinta  iki  

2020-11-04  

  

54  Mokytojo ir mokinio pedagoginė sąveika E.  

Balsio kūrybos kontekste 6 

val.  

Alytaus muzikos mokyklos direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui, solfedžio mokytoja  
Gabrielė Dambauskaitė  

Suteikti mokytojams galimybę kelti profesinį 

meistriškumą, skatinti E. Balsio šiuolaikinės 

muzikos domėjimąsi kontekste.    

protokolo Nr. 48   
Programos. reg. 
Nr. 191104-48  

  Įvertinta  iki  

2021-11-04  

  

 

55   Mokėjimo  mokytis  kompetencijos  

tobulinimo poveikis mokinių pasiekimams   

6 val.  

Jolita Petkevičienė, Alytaus Adolfo 
RamanauskoVanago gimnazijos direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui, švietimo konsultantė  
  

  

Tobulinti mokytojų profesines 

kompetencijas, padedančias ugdyti mokinių 

mokėjimo mokytis kompetenciją, 

metakognityvinius ir aukštesniuosius 

mąstymo gebėjimus  

protokolo Nr. 49  
Programos reg. 
Nr.191205-49  

 Įvertinta  iki  

2021-12-05  

  

56  Pagalbos mokiniui specialistų ir ikimokyklinio 
ugdymo pedagogų bendradarbiavimas  
taisyklingai ugdant vaikų kalbinius gebėjimus 

6 val.  

Daiva Markovienė  Bendradarbiaujant ikimokyklinių įstaigų 

pedagogams,tėvams ir kitiems specialistams 

laiku atpažinti vaikų kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimus ir suteikti tinkamą prevencinę bei 

korekcinę pagalbą.  

protokolo Nr. 50  
Programos reg. 
Nr.191205-50  

 Įvertinta  iki  

2021-12-05  

  



57  MN-LIFE įvadinis seminaras.Mokymai,kaip 

gyventi darnoje. 6 val.  

Laurynas Puidokas  Suteikti mokytojams gilesnį supratimą apie 

prigimčių ir intelektų teoriją bei jos praktinį 

taikymą kasdieniame ugdymo procese.  

protokolo Nr. 51  
Programos reg. 
Nr.191205-51  

 Įvertinta  iki  

2021-12-05  

  

58  Fizinio ugdymo pamokos kitaip. 6 val.  Erika Rusonienė  Siekti fizinio ugdymo pamokos tobulinimo 

formų įvairovės.  

protokolo Nr. 52  
Programos reg. 
Nr.191205-52  

 Įvertinta  iki  

2021-12-05  

  

59  Inovatyvūs ugdymo metodai fizinio ugdymo 

pamokose 6 val.  

Nijolė Amšiejienė  Paremti aktyvius praktiniais bei potyriminiais 

metodais, padėsiančiais  tobulinti fizinio 

ugdymo mokytojui reikalingus įgūdžius ir 

žinias.  

protokolo Nr. 53  
Programos reg. 
Nr.191205-53  

 Įvertinta  iki  

2021-12-05  

  

          

          

          

  

  



BENDRA RENGINIŲ ATASKAITA 

Nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 

Nr. Renginys Tipas (-ė) Gerosios patirties 

tipas 
Tikslinė grupė Trukmė Data Dalyvių 

skaičius 
Atsakingas asmuo 

1. 
Specialiosios pedagogikos ir 

psichologijos kursai 
Kursai  Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai 
60.0 2020 m. sausio 7, 8, 10 d. 23 Birutė Černevičienė 

2. 
Inovatyvūs ugdymo metodai fizinio 

ugdymo pamokose 
Seminaras  Pradinio ugdymo 

mokytojai 
6.0 2020 m. sausio 22 d. 36 Birutė Černevičienė 

3. Fizinio ugdymo pamokos kitaip Seminaras  
Pagrindinių ir vidurinių 

mokyklų dalykų 

mokytojai 

6.0 2020 m. sausio 30 d. 54 Birutė Černevičienė 

4. 

Pagalbos mokiniui specialistų ir 

ikimokyklinio ugdymo 
pedagogų bendradarbiavimas 

taisyklingai ugdant vaikų kalbinius 

gebėjimus 

Seminaras  

Pagalbos mokiniui 

specialistai ir 
mokytojai, dirbantys su 

specialiųjų 
ugdymosi poreikių 

turinčiais mokiniais 

6.0 2020 m. sausio 20 d. 48 Birutė Černevičienė 

5. 

Įvadinis seminaras - 

Refleksija:kaip ją panaudoti 

kokybiškam grįžtamajam ryšiui 

Seminaras  
Pagrindinių 

(progimnazijų) mokyklų 

dalykų mokytojai 

6.0 vasario 24 25 Birutė Černevičienė 

6. 

Patirtinis seminaras- Refleksijos ir 

jos svarbos išgyvenimas, kuriant 

mokymosi patirtis 

Seminaras  

Progimnazijų, 

pagrindinių, vidurinių, 
gimnazinių mokyklų 

dalykų mokytojai 

6.0 kovo 13 d. 12 Birutė Černevičienė 

7. 
Mokymai - Efektyvesnis reflektyvaus 

mokymo(si) 
procesas, 

Seminaras  

Progimnazijų, 

pagrindinių, vidurinių, 
gimnazinių mokyklų 

dalykų mokytojai 

4.0 
2020 m. balandžio 2 

d. 
1 Birutė Černevičienė 

8. 
Įžvalgos refleksija ir asmeninis 

planavimas 
Seminaras  

Progimnazijų, 

pagrindinių, vidurinių, 
gimnazinių mokyklų 

dalykų mokytojai 

4.0 
2020 m. balandžio 30 

d. 
3 Birutė Černevičienė 

         



9. 
Specialiosios pedagogikos ir 

specialiosios psichologijos 
kursai 

Kursai  Neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 
60.0 2020m. vasario 14 d. 36 Birutė Černevičienė 

10. 

Ugdymosi strategijos, padedančios 

kiekvienam vaikui patirti sėkmę 

ugdymosi 
procese.Teatriniai metodai ir 

įtraukusis ugdymas 

  Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai 
6.0 2020 m. sausio 28 d. 21 Birutė Černevičienė 

11. 

Ikimokyklinės ugdymo įstaigos 

auklėtojo padėjėjo,dirbančio su 

didelių specialiųjų ugdymosi 
poreikių turinčiais vaikais,darbo 

iššūkiai: įveikime kartu 

Seminaras  Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai 
18.0 2020m. vasario 24 d. 13 Birutė Černevičienė 

12. 

Vaiko pasiekimų vertinimo ir veiklos 

planavimo sėkminga sąveika. 

Institucinio lygio programa. 

Seminaras  Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai 
6.0 2020m. vasario 27 d. 31 Birutė Černevičienė 

13. 
Specialiosios pedagogikos ir 

psichologijos kursai 
Kursai  

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 
bendrojo lavinimo 

pedagogai 

60.0 2020 m. kovo 6 d. 27 Birutė Černevičienė 

14. 

Tyrimais grįstas pradinis ugdymas. 

Įveikliname gamtos mokslų 

laboratorijas. 

Seminaras  Pradinio ugdymo 

mokytojai 
18.0 2020m. vasario 19 d. 18 Birutė Černevičienė 

15. 
Saugi aplinka - ugdymo/si proceso 

kokybės užtikrinimo 
veiksnys 

Metodinis 

pasitarimas 
 Kita 6.0 2020m. vasario 18 d. 288 Birutė Černevičienė 

16. 
Internetinės mokinių adaptacijos 

apklausos kūrimas 
Seminaras  Psichologai 8.0 2020m. vasario 19 d. 15 Birutė Černevičienė 

17. 
Spausdintas tekstas: skaitymo 

strategijos 
Seminaras  

Progimnazijų, 

pagrindinių, vidurinių, 
gimnazinių mokyklų 

dalykų mokytojai 

6.0 2020 m. vasario 20 d. 37 Birutė Černevičienė 

18. 
Šiuolaikinių ugdytinių Y ir Z kartų 

ypatumai ir ugdymas. 
Seminaras  Progimnazijų, 

pagrindinių, vidurinių, 
7.0 2020 m. vasario 19 d. 40 Birutė Černevičienė 



 
Mokymo ir mokymosi metodų 

svarba ir galimybės - 
šiuolaikinio pedagogo iššūkiai. 

  gimnazinių mokyklų 

dalykų mokytojai 
    

19. 
Specialiosios pedagogikos ir 

psichologijos kursai 
Kursai  

Pagrindinių 

(progimnazijų) mokyklų 

dalykų mokytojai 

60.0 
2020 m. balandžio 17 

d. 
41 Birutė Černevičienė 

20. 
Specialiosios pedagogikos ir 

psichologijos kursai 
Kursai  

Progimnazijų, 

pagrindinių, vidurinių, 
gimnazinių mokyklų 

dalykų mokytojai 

60.0 2020 m. kovo 20 d. 29 Birutė Černevičienė 

21. 
Fizinio ugdymo pamoka - kas 

naujo? 
Seminaras  Pradinio ugdymo 

mokytojai 
6.0 2020 m. kovo 19 d. 16 Jurgita Stadalnykaitė 

22. 

Tarptautinis seminarasfestivalis 

Vaikų vokalinio 
ugdymo raiška neformalioje 

muzikinėje veikloje 

Seminaras  Kita 6.0 2020 m. kovo 20 d. 14 Jurgita Stadalnykaitė 

23. 

Erasmus+ propjekto „Šilto smėlio 

metodikos taikymas 
specialiųjų poreikių mokinių fizinei 

ir emocinei būsenai 
gerinti“ tarptautinė-praktinė 

konferencija Šilto smėlio 
metodika-inovacija Alytaus 

Dzūkijos mokykloje ir Lietuvoje 

Kita Konferencija 

Progimnazijų, 

pagrindinių, vidurinių, 
gimnazinių mokyklų 

dalykų mokytojai 

6.0 2020 m. kovo 20 d. 71 Birutė Černevičienė 

24. 

Mokytojo padėjėjo pagalbos 

mokiniui, turinčiam didelių 
ugdymosi poreikių, ypatumai: 

problemos ir jų sprendimo 

galimybės 

Seminaras  Kita 18.0 
2020 m. balandžio 27 

d. 
11 Jurgita Stadalnykaitė 

25. Patirk. Pajusk. Pasidalink Seminaras   6.0 2020 m. kovo 31 d. 5 Jurgita Stadalnykaitė 

26. 
Susitaikymo Sakramento 

aktualumas jauno žmogaus 
gyvenime 

Seminaras   6.0 2020 m. kovo 18 d. 2 Jurgita Stadalnykaitė 

27. 
RESPUBLIKINĖ 

IKIMOKYKLINIŲ 
  Ikimokyklinio ugdymo 12.0 2020 m. balandžio 15 52 Birutė Černevičienė 



 

UGDYMO PEDAGOGŲ 

PRAKTINĖ 

KONFERENCIJA KURIU TAU 

VAIKELI 

  mokytojai  d.   

28. 

Pietų Lietuvos pučiamųjų 

instrumentų orkestrų tradicijos, jų 

tąsa nūdienos aktualijų 
kontekste 

Seminaras  Neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 
6.0 2020 m. gegužės 6 d. 37 Birutė Černevičienė 

29. 
Nuotolinio mokymo aspektai 

muzikos ir meno mokyklose 
  Neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 
8.0 2020 m. birželio 8 d. 28 Birutė Černevičienė 

30. Inžinerinis ugdymas mokykloje Seminaras  
Pagrindinių ir vidurinių 

mokyklų dalykų 

mokytojai 

8.0 2020 rugpjūčio 27 d. 60 Birutė Černevičienė 

31. 

Įtraukių aplinkų, palankių vaikui 

turinčiam autizmo spektro ar kitų 

raidos sutrikimų kūrimas 

  Kita 10.0 2020 m. birželio 19 d. 52 Birutė Černevičienė 

32. 
Specialiosios pedagogikos ir 

psichologijos kursai 
Kursai  

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 
bendrojo lavinimo 

pedagogai 

60.0 2020 m. rugpjūčio 21d. 39 Birutė Černevičienė 

33. 
Efektyvaus pagalbos klientams 

teikimo principai: atvejų 
analizė 

  Socialiniai pedagogai 18.0 2020 rugsėjo 10 d. 19 Birutė Černevičienė 

34. 

Įtraukių aplinkų, palankių vaikui, 

turinčiam autizmo spektro ar kitų 

raidos sutrikimų, kūrimas 

Seminaras  Kita 6.0 2020 m. rugsėjo 9 d. 29 Birutė Černevičienė 

35. 

Įtraukių aplinkų, palankių vaikui, 

turinčiam autizmo spektro ar kitų 

raidos sutrikimų, kūrimas 

Seminaras  Kita 10.0 2020 m. rugsėjo 9 d. 29 Birutė Černevičienė 

36. Inžinerinis ugdymas mokykloje Seminaras   6.0 
2020 m. rugpjūčio 27 

d. 
22 Birutė Černevičienė 

37. Matematika milijonams Seminaras  Kita 6.0 2020 rugsėjo 22 d. 57 Birutė Černevičienė 

38. Piliakalnių atminties pėdsakais Edukacinė išvyka   8.0 2020 rugsėjo 25 d. 45 Birutė Černevičienė 



         

39. 
Fizinio ugdymo pamoka - kas 

naujo? 
Seminaras Kita veikla 

Pradinio ugdymo 

mokytojai 
6.0 2020 m. spalio 7 d. 20 Birutė Černevičienė 

40. Dzūkų senosios tradicijos ir valgiai Edukacinė išvyka  
Vidurinių (gimnazijų) 

mokyklų dalykų 

mokytojai 

8.0 2020 spalio 2 diena 23 Birutė Černevičienė 

41. 
Netinkamo mokinių elgesio 

valdymas pamokose. Atvejo 
analizė 

Kita  Pradinio ugdymo 

mokytojai 
4.0 2020 m. spalio 15 d. 14 Birutė Černevičienė 

42. 
Netinkamo mokinių elgesio 

valdymas pamokose. Atvejo 
analizė 

Kita  Pradinio ugdymo 

mokytojai 
4.0 2020 m.spalio 22 d. 10 Birutė Černevičienė 

43. 
Mokykla - kiekvienam vaikui, 

padedant patirti sėkmę 
Seminaras  

Pagalbos mokiniui 

specialistai ir 
mokytojai, dirbantys su 

specialiųjų 
ugdymosi poreikių 

turinčiais mokiniais 

8.0 2020 m.gruodžio 7 d. 51 Birutė Černevičienė 

44. 

Bendruomeniškumo kompetencijų 

tobulinimas bendradarbiaujant su 

tėvais 

Mini mokymai  Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai 
14.0 2020m. spalio 1 d. 21 Birutė Černevičienė 

45. 

„Suvalkijos dvarų paveldas – 

neatsiejama Lietuvos kultūros 
ir istorijos dalis. Lyderystės 

pamokos 

Edukacinė išvyka  

Mokyklų vadovai, jų 

pavaduotojai 
ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių 

vedėjai 

8.0 2020 m. spalio 22 d. 21 Birutė Černevičienė 

46. 

Lietuviška muzika ir jos įtaka 

mokinių tautinio muzikos ir meninio 

ugdymo procesui 

Kita  Neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 
6.0 2020 m. spalio 26 d. 58 Birutė Černevičienė 

47. 
Bendruomeniškumo ir tautiškumo 

ugdymas gimnazijoje 
Seminaras  

Progimnazijų, 

pagrindinių, vidurinių, 
gimnazinių mokyklų 

dalykų mokytojai 

6.0 2020 m. spalio 9 d. 19 Birutė Černevičienė 

48. 

Kolegialus grįžtamasis ryšys 

komandinio pedagogų darbo 

veiksmingas metodas 

   6.0 2020 m. spalio 12 d. 21 Birutė Černevičienė 



         

49. 
Tautosakos integravimas į ugdymo 

procesą 
  Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai 
6.0 2020 m. lapkričio 5 d. 33 Birutė Černevičienė 

50. Patirk. Pajusk. Pasidalink   Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai 
6.0 2020m.lapkričio 24 d. 86 Birutė Černevičienė 

51. 
Iniciatyva. Pasakų iššūkis: ugdymo 

pasakomis sėkmės. 

Gerosios patirties 

renginys 
 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 
bendrojo lavinimo 

pedagogai 

2.0 2020-11-20 180 Birutė Černevičienė 

52. 
STEAM IŠŠŪKIS ALYTUJE -

PRIIMTAS ! 

Gerosios patirties 

renginys 

Kolegialus 

mokymasis 

Mokyklų bendruomenės, 

komandos 
2.0 2020 lapkričio 26 d. 85 Birutė Černevičienė 

53. 

Vadovavimas ir lyderystė, 

darbuotojų motyvavimas, kuriant 

mokyklą kiekvienam 

Seminaras  

Mokyklų vadovai, jų 

pavaduotojai 
ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių 

vedėjai 

8.0 2020-11-17 23 Birutė Černevičienė 

54. 
Inovatyvus fizinis ugdymas 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje 
Seminaras  Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai 
18.0 2020-11-24 113 Birutė Černevičienė 

55. 

Pedagoginės psichologinės tarnybos 

bendradarbiavimas su mokyklų 

vaiko gerovės komisijomis 

Seminaras  Kita 12.0 2020-11-26 36 Birutė Černevičienė 

56. 

Psichologinės krizės ir traumos: 

nuo atpažinimo iki pagalbos 

galimybių 

  Socialiniai pedagogai 12.0 2020 lapkričio 18 dieną 20 Birutė Černevičienė 

57. 

Tarptautinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio meninio 
ugdymo pedagogų seminaras 

Muzikinio ugdymo metodai 

užsienyje ir Lietuvoje 

Seminaras  Kita 6.0 2020 gruodžio 10 diena 100 Birutė Černevičienė 

58. 

Mokykla kiekvienam vaikui, 

padedant patirti sėkmę. Apie 
specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčius vaikus, emocijų ir elgesio 

sutikimus. Kaip elgtis? 

Seminaras  Kita 8.0 2020 m. gruodžio 7 d. 44 Birutė Černevičienė 



         

59. 

Pozityvaus elgesio palaikymo ir 

intervencijos sistema. Jos 
principų diegimas mokykloje ir 

šeimoje 

Seminaras  

Pagalbos mokiniui 

specialistai ir 
mokytojai, dirbantys su 

specialiųjų 
ugdymosi poreikių 

turinčiais mokiniais 

8.0 2020 gruodžio 11 diena 44 Birutė Černevičienė 

60. 
Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas 

tyrinėjant gamtą 
Seminaras 

Gerosios patirties 

seminaras 

Pradinio ugdymo 

mokytojai 
6.0 2020 m.gruodžio 1 d. 6 Birutė Černevičienė 

61. 
Kuriame mokyklą kiekvienam ir 

visiems 
  Pradinio ugdymo 

mokytojai 
8.0 2020 m.gruodžio 8 d. 29 Birutė Černevičienė 

62. 
Nuotolinio meninio ugdymo 

aktualijos COVID-19 karantino 
sąlygomis 

Seminaras  Neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 
6.0 2020 gruodžio 16 dieną 32 Birutė Černevičienė 

63. 
Efektyvios tėvystės įgūdžių 

mokymuose 
Mini mokymai  Kita 12.0 2020 spalio 13 d. 4 Birutė Černevičiene 

64. 
Efektyvios tėvystės įgūdžių 

mokymuose 
Mini mokymai  Tėvai 12.0 2020 birželio 10 d. 4 Birutė Černevičiene 

65. 
Darbuotojų kvalifikacijos kėlime 

supervizinių grupių metodu 
  Suaugusieji (neformalus 

suaugusiųjų švietimas) 
10.0 2020 gruodžio14 d. 8 Birutė Černevičiene 

66. 
Darbuotojų kvalifikacijos kėlime 

supervizinių grupių metodu 
  Suaugusieji (neformalus 

suaugusiųjų švietimas) 
10.0 2020m. gruodžio 9 d. 10 Birutė Černevičiene 

67. 
Darbuotojų kvalifikacijos kėlime 

supervizinių grupių metodu 
  Suaugusieji (neformalus 

suaugusiųjų švietimas) 
10.0 2020 m. lapkričio 4 d. 10 Birutė Černevičiene 

68. 
Darbuotojų kvalifikacijos kėlime 

supervizinių grupių metodu 
  Neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 
10.0 

2020 m. lapkričio 30 

d. 
9 Birutė Černevičiene 



69. 

Informacinių technologijų 

mokytojams Alytaus miesto 

pedagogų metodinė diena 

UGDYMO SĖKMIŲ MOZAIKA 

Gerosios patirties 

renginys 
 Kita 3.0 

2021 metų vasario 15 

dieną 
6 Birutė Černevičienė 

 

  



BENDRA RENGINIŲ ATASKAITA 

Nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31 

Nr. Renginys Tipas (-ė) 
Gerosios patirties 

tipas 
Tikslinė grupė Trukmė Data 

Dalyvių 

skaičius 
Atsakingas asmuo 

1. 

„Nuotolinės fizinio ugdymo pamokos 

ikimokykliniame ir 
pradiniame ugdyme: fizinis 

pajėgumas“ 

Seminaras  Kita 5.0 2021 vasario 9 d. 4 Birutė Černevičiene 

2. 
Nuotolinės fizinio ugdymo pamokos 

viduriniame ugdyme: 
fizinis pajėgumas 

  Pagrindinių ir vidurinių 

mokyklų dalykų mokytojai 
5.0 2021 vasario 23 dieną 2 Birutė Černevičiene 

3. 

PROJEKTAS, SKIRTAS 
TARPTAUTINEI ŠOKIO DIENAI 

PAMINĖTI „ŠOKU AŠ, ŠOKI TU, 

ŠOKAME VISI KARTU!“ 

Seminaras  Kita 6.0 2021 balandžio 29 dieną 77 Birutė Černevičiene 

4. 
NUOTOLINIO IR MIŠRAUS 

UGDYMO IŠŠŪKIAI IR ATRADIMAI 
Seminaras  Neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 
6.0 2021 sausio 27 d. 33 Birutė Černevičiene 

5. 
DĖMESINGUMU GRĮSTA STRESO 

VALDYMO PROGRAMA 
Mini mokymai  Kita 20.0 2021 balandžio 13d. 10 Birutė Černevičiene 

6. 

Vaikų, turinčių autizmo spektro 

sutrikimus, raidos ypatumai; 

emocinės, elgesio, ugdymo problemos 

ir jų inovatyvūs sprendimo būdai. 

Gerosios patirties 

renginys 
Metodinė diena Psichologai 6.0 

2021 metų vasario 18 
d. 

14 Birutė Černevičiene 

7. 
Alytaus miesto pedagogų 

metodinėje dienoje UGDYMO 

SĖKMIŲ MOZAIKA 

Gerosios patirties 

renginys 
Metodinė diena 

Pradinio ugdymo 

mokytojai 
4.0 2021 vasario 15 dieną 117 Birutė Černevičienė 

8. 
Alytaus miesto pedagogų 

metodinėje dienoje UGDYMO 

SĖKMIŲ MOZAIKA 

Gerosios patirties 

renginys 
Metodinė diena Kita 4.0 

2021 metų vasario 15 

dieną 
8 Birutė Černevičienė 

9. 
Alytaus miesto pedagogų 

metodinėje dienoje UGDYMO 
Gerosios patirties Metodinė diena Kita 2.0 

2021metų vasario 15 

dieną 
40 Birutė Černevičienė 



 SĖKMIŲ MOZAIKA renginys       

10. 
Alytaus miesto pedagogų metodinėje 

dienoje UGDYMO SĖKMIŲ MOZAIKA 
Gerosios patirties 

renginys 
Metodinė diena Kita 4.0 

2021 metų vasario 15 

dieną 
7 Birutė Černevičienė 

11. 
Alytaus miesto pedagogų 

metodinėje dienoje UGDYMO 

SĖKMIŲ MOZAIKA 

Gerosios patirties 

renginys 
Metodinė diena Kita 4.0 

2021 metų vasario 15 

dieną 
14 Birutė Černevičienė 

12. 
Alytaus miesto pedagogų 

metodinėje dienoje UGDYMO 

SĖKMIŲ MOZAIKA 

Gerosios patirties 

renginys 
Metodinė diena  4.0 

2021 metų vasario 15 

dieną 
11 Birutė Černevičienė 

13. 
Alytaus miesto pedagogų 

metodinėje dienoje UGDYMO 

SĖKMIŲ MOZAIKA 

Gerosios patirties 

renginys 
 Kita 4.0 

2021 metų vasario 15 

dieną 
21 Birutė Černevičienė 

14. 
Alytaus miesto pedagogų 

metodinėje dienoje UGDYMO 

SĖKMIŲ MOZAIKA 

Gerosios patirties 

renginys 
Metodinė diena  4.0 

2021 metų vasario 15 

dieną 
8 Birutė Černevičienė 

15. 
Alytaus miesto pedagogų 

metodinėje dienoje UGDYMO 

SĖKMIŲ MOZAIKA 

Gerosios patirties 

renginys 
  4.0 

2021 metų vasario 15 

dieną 
23 Birutė Černevičienė 

16. 
Alytaus miesto pedagogų 

metodinėje dienoje UGDYMO 

SĖKMIŲ MOZAIKA 

Gerosios patirties 

renginys 
  4.0 

2021 metų vasario 15 

dieną 
8 Birutė Černevičienė 

17. 
Alytaus miesto pedagogų 

metodinėje dienoje UGDYMO 

SĖKMIŲ MOZAIKA 

Gerosios patirties 

renginys 
Metodinė diena  4.0 

2021 metų vasario 15 

dieną 
12 Birutė Černevičienė 

18. 
Alytaus miesto pedagogų 

metodinėje dienoje UGDYMO 

SĖKMIŲ MOZAIKA 

Gerosios patirties 

renginys 
Metodinė diena Kita 3.0 

2021 metų vasario 15 

dieną 
55 Birutė Černevičienė 

19. 
Alytaus miesto pedagogų 

metodinėje dienoje UGDYMO 

SĖKMIŲ MOZAIKA 

Gerosios patirties 

renginys 
 Socialiniai pedagogai 4.0 

2021 metų vasario 15 

dieną 
9 Birutė Černevičienė 

20. 
Alytaus miesto pedagogų 

metodinėje dienoje UGDYMO 

SĖKMIŲ MOZAIKA 

Gerosios patirties 

renginys 
  4.0 

2021 metų vasario 15 

dieną 
7 Birutė Černevičienė 



21. Alytaus miesto pedagogų Gerosios Metodinė diena Kita 8.0 2021 metų vasario 15 15 Birutė Černevičienė 

 metodinėje dienoje UGDYMO SĖKMIŲ 

MOZAIKA 
patirties renginys    dieną   

22. 
Alytaus miesto pedagogų 

metodinėje dienoje UGDYMO 

SĖKMIŲ MOZAIKA 

Gerosios patirties 

renginys 
Metodinė diena Kita 4.0 

2021 metų vasario 15 

dieną 
6 Birutė Černevičienė 

23. 
Alytaus miesto pedagogų 

metodinėje dienoje UGDYMO 

SĖKMIŲ MOZAIKA 

Gerosios patirties 

renginys 
Metodinė diena Kita 4.0 

2021 metų vasario 15 

dieną 
56 Birutė Černevičienė 

24. 
Alytaus miesto pedagogų 

metodinėje dienoje UGDYMO 

SĖKMIŲ MOZAIKA 

Gerosios patirties 

renginys 
 Kita 4.0 

2021 metų vasario 15 

dieną 
11 Birutė Černevičienė 

25. 
Alytaus miesto pedagogų 

metodinėje dienoje UGDYMO 

SĖKMIŲ MOZAIKA 

 Metodinė diena  4.0 
2021 metų vasario 15 

dieną 
37 Birutė Černevičiene 

26. 
Alytaus miesto pedagogų 

metodinėje dienoje UGDYMO 

SĖKMIŲ MOZAIKA 

Gerosios patirties 

renginys 
Metodinė diena Kita 4.0 

2021 metų vasario 15 

dieną 
9 Birutė Černevičiene 

27. 
Alytaus miesto pedagogų 

metodinė diena UGDYMO 
SĖKMIŲ MOZAIKA 

Gerosios patirties 

renginys 
Metodinė diena Kita 4.0 

2021 metų vasario 15 

dieną 
15 Birutė Černevičiene 

28. 
Alytaus miesto pedagogų metodinėje 

dienoje UGDYMO SĖKMIŲ MOZAIKA 
Gerosios patirties 

renginys 
Metodinė diena Kita 4.0 

2021 metų vasario 15 

dieną 
6 Birutė Černevičiene 

29. 
Alytaus miesto pedagogų 

metodinėje dienoje UGDYMO 

SĖKMIŲ MOZAIKA 

Gerosios patirties 

renginys 
Metodinė diena 

Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai 
5.0 

2021 metų vasario 18 

dieną 
81 Birutė Černevičiene 

30. 
„Emociniai ir bendravimo 

sunkumai: kaip padėti sau ir 
kitiems?“ 

Seminaras  

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 
bendrojo lavinimo 

pedagogai 

8.0 2021 metų kovo 8 dieną 1 Birutė Černevičiene 



31. 

Savižudybės grėsmės atpažinimas, 

vertinimas ir 
pirmos emocinės pagalbos 

teikimas 

Seminaras  

Mokyklų vadovai, jų 

pavaduotojai 
ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių 

vedėjai 

16.0 2021metų kovo 19 dieną 8 Birutė Černevičiene 

         

32. 

,, Psichologinės krizės ir traumos. 

Efektyvios pagalbos 
teikimo klientams svarbiausi 

aspektai.“ 

Seminaras  

Mokyklų vadovai, jų 

pavaduotojai 
ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių 

vedėjai 

16.0 2021 metų kovo 30 dieną 5 Birutė Černevičiene 

33. 

Olweus patyčių prevencijos programa 

- patyčių mažėjimo 
mokykloje garantas. Iššūkiai ir 

galimybės 

  Pagrindinių ir vidurinių 

mokyklų dalykų mokytojai 
6.0 2021 metų kovo 25 dieną 64 Birutė Černevičiene 

34. Idėjų mugė. Ką gali projektas? 
Metodinio būrelio 

užsiėmimas 
Edukacinis 

renginys 
Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai 
6.0 2021 metų kovo 16 dieną 28 Birutė Černevičiene 

35. 
Specialiosios pagalbos įtraukiajame 

ugdyme pagrindai 
  Kita 10.0 

2021 metų balandžio 16 

dieną 
75 Birutė Černevičiene 

36. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

psichologinė, socialinė ir 
emocinė raida bei asmenybės 

ugdymas ikimokyklinėje 
įstaigoje 

Seminaras  Kita 10.0 
2021 m.balandžio 23 

dieną 
76 Birutė Černevičiene 

37. 

Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, emocinės, 
elgesio, bendravimo problemos bei 

pagalbos jiems būdai 

Seminaras  Kita 10.0 
2021 metų balandžio 29 

dieną 
77 Birutė Černevičiene 

38. 
Sudėtingos situacijos ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje: pagalbos vaikui 

galimybės 
Seminaras  Kita 10.0 

2021 m. gegužės 14 
d. 

72 Birutė Černevičiene 

39. 
Specialiosios pagalbos įtraukiajame 

ugdyme pagrindai 
Seminaras  Kita 10.0 

2021 m. balandžio 23 
d. 

79 Birutė Černevičiene 



40. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

psichologinė, socialinė ir 
emocinė raida bei asmenybės 

ugdymas ikimokyklinėje 
įstaigoje 

Seminaras  Kita 10.0 
2021 m. balandžio 30 

d. 
75 Birutė Černevičiene 

41. 
Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, emocinės, 
  Kita 10.0 2021 m. gegužės 6 d. 76 Birutė Černevičiene 

 elgesio, bendravimo problemos bei 

pagalbos jiems būdai 
       

42. 
Sudėtingos situacijos ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje: pagalbos vaikui 

galimybės 

  Kita 10.0 
2021 m. gegužės 21 

d. 
71 Birutė Černevičiene 

43. 
Geroji patirtis ir iššūkiai , stiprinant 

vaikų sveikatą 
Seminaras 

Gerosios patirties 

seminaras 
Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai 
16.0 

2021 m. gegužės 20 
d. 

95 Birutė Černevičiene 

44. 
Dėmesingo įsisąmoninimo 

(mindfulness) taikymas, dirbant su 

vaikais ir paaugliais 
Seminaras  Psichologai 6.0 

2021 m. balandžio 22 

dieną 
13 Birutė Černevičiene 

45. 
Supervizija, kaip kvalifikacijos 

tobulinimo metodas 
  Psichologai 8.0 2021 metų gegužės 11 d. 9 Birutė Černevičienė 

46. 
Pietų Lietuvos pučiamųjų instrumentų 

orkestrų tradicijų tąsa nūdienos 

aktualijų kontekste 

  Neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 
4.0 2021 gegužės 19 d. 10 Birutė Černevičienė 

47. 
Savižudybės rizikos ženklų 

atpažinimas ir efektyvus reagavimas 
Seminaras  

Progimnazijų, pagrindinių, 

vidurinių, 
gimnazinių mokyklų 

dalykų mokytojai 

4.0 2021 balandžio 28. 22 Birutė Černevičienė 

48. 
Savižudybės rizikos ženklų 

atpažinimas ir efektyvus reagavimas 
  

Progimnazijų, pagrindinių, 

vidurinių, 
gimnazinių mokyklų 

dalykų mokytojai 

4.0 2021 balandžio 29 d. 12 Birutė Černevičienė 



49. 
Vertinimas anglų kalbos pamokose: 

rašto darbų vertinimas ir IT įrankių 

panaudojimo galimybės 
Seminaras  

Progimnazijų, pagrindinių, 

vidurinių, 
gimnazinių mokyklų 

dalykų mokytojai 

2.0 2021 gegužės 17d. 4 Birutė Černevičienė 

50. 
Bendradarbiavimo priemonės 

sėkmingam nuotoliniam ugdymui 
Kursai  

Progimnazijų, pagrindinių, 

vidurinių, 
gimnazinių mokyklų 

dalykų mokytojai 

23.0 
2021 m. gegužės 27 

d. 
30 Birutė Černevičienė 

51. Lino kelias  Edukacinis 

renginys 
Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai 
20.0 2021 spalio 15 d. 14 Birutė Černevičienė 

         

52. 
KŪRYBINIS PROJEKTAS „SU GIMIMO 

DIENA, ALYTAU!“ 
 Kita veikla 

Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai 
6.0 2021m. birželio 30 d. 13 Birutė Černevičienė 

53. 

„Smurtas artimoje aplinkoje 

pandemijos metu. Situacijos 
apžvalga. Kas žinotina ugdymo 

įstaigoms teikiant savalaikę 
pagalbą vaikams patyrusiems 

fizinį ar psichologinį smurtą artimoje 

aplinkoje“ 

  

Pagalbos mokiniui 

specialistai ir 
mokytojai, dirbantys su 

specialiųjų 
ugdymosi poreikių 

turinčiais mokiniais 

4.0 2021m. gegužės 26 d. 28 Birutė Černevičienė 

54. 
Darbas su vaikais, turinčiais elgesio ir 

emocinių sutrikimų 
Seminaras  Psichologai 12.0 2021 m. birželio 8 d. 9 Birutė Černevičiene 

55. 
GALIMYBĖ MOKYTIS DRAUGE IR 

VIENIEMS IŠ KITŲ 
Seminaras  Neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 
6.0 2021 metų gegužės 26 d. 30 Birutė Černevičienė 

56. 
„Ugdymo turinio atnaujinimo tikslas, 

kryptis, etapai, galimybės ir iššūkiai 

mokykloje“. 
Seminaras  Pradinio ugdymo 

mokytojai 
6.0 2021 birželio 9 d. 17 Birutė Černevičienė 

57. 

“Mokytojo padėjėjo pagalba 

mokiniams, turintiems vidutinių ir 

didelių specialiųjų ugdymosi 
poreikių, įveikiant emocinius ir elgesio 

sunkumus” 

Mini mokymai  Kita 20.0 2021 m. rugsėjo 10d. 60 Birutė Černevičienė 



58. 

Įvaldyti „Microsoft Office 365“ 

įrankius, skirtus užduočių ir 
formų kūrimui bei taikyti juos ugdymo 

procese. 

  

Progimnazijų, pagrindinių, 

vidurinių, 
gimnazinių mokyklų 

dalykų mokytojai 

17.0 2021 m. birželio 14 d. 30 Birutė Černevičienė 

59. 

,,Atvertys: Marijos Gimbutienės 

fenomenas‘‘, skirtas LR Seimo ir 

UNECO paskelbtiems Marijos 
Gimbutienės Metams pažymėti. 

  

Progimnazijų, pagrindinių, 

vidurinių, 
gimnazinių mokyklų 

dalykų mokytojai 

5.0 
2021 m. rugpjūčio 26 

d. 
40 Birutė Černevičiene 

60. 
Kokie pokyčiai švietimo sistemos 

laukia? 
Mini mokymai  Kita 12.0 

2021 m. rugpjūčio 19 
d. 

164 Birutė Černevičiene 

61. 
Pagalba vaikams išgyvenantiems 

krizes 
Seminaras  Psichologai 10.0 2021m. spalio 12 d. 9 Birutė Černevičienė 

         

62. 
„Baltas lino gyvenimas“ parodos 

organizavimas. 
  Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai 
10.0 2021 m. spalio 10 d. 14 Birutė Černevičiene 

63. „Po lino žiedu“    10.0 2021 m. spalio 15 d.  16 Birutė Černevičiene 

64. 

EDUKACINĖ IŠVYKA-KŪRYBINĖS 
DIRBTUVĖS. STEAMINOVATYVAUS 

UGDYMO PAGRINDAS. PATIRTYS 
DRUSKINIKŲ IR ALYTAUS 

MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 

  
Pagrindinių 

(progimnazijų) mokyklų 

dalykų mokytojai 
12.0 

2021m. gruodžio 28 
d. 

32 Birutė Černevičienė 

65. 

Viktoras Kuprevičius – 
“Skambanti muzikos istorija”. 

Seminaras–koncertas kompozitoriaus 

Viktoro 
Kuprevičiaus 120-osioms gimimo 

metinėms paminėti. 

  Kita 6.0 2021m. spalio 18 d. 28 Birutė Černevičienė 

66. 
Mokytojo padėjėjo veiklos ypatumai 

ruošiantis įtraukiojo ugdymo 

įgyvendinimui švietimo įstaigoje 
Seminaras  Kita 10.0 2021m. lapkričio 27 Birutė Černevičienė 



67. 
Kompetencijomis grįstas ugdymas: 

patirtimi grindžiamas pasirengimas 

dirbti pagal atnaujintas BUP 
Seminaras  Pradinio ugdymo 

mokytojai 
24.0 2021m. spalio 13d. 15 Birutė Černevičienė 

68. 
Kompetencijų ugdymo potencialo 

stiprinimas mokykloje 
Praktikumas  Pradinio ugdymo 

mokytojai 
10.0 2021m. gruodžio 29d. 16 Birutė Černevičienė 

69. 
Matematinio ugdymo inovacijos (10 

akad. val.) 
Seminaras  

Progimnazijų, pagrindinių, 

vidurinių, 
gimnazinių mokyklų 

dalykų mokytojai 

10.0 
2021m. lapkričio 18 

d. 
40 Birutė Černevičienė 

70. 

Mokytojo padėjėjo pagalbos būdai 

mokiniui, turinčiam 
specialiųjų ugdymosi poreikių, 

remiantis Taikomosios elgesio 

analizės principais. 

Seminaras  Kita 10.0 2021m. lapkričio 12d. 37 Birutė Černevičienė 

         

71. 

Lyderystės veiksnių įtaka 

neformaliojo švietimo įstaigoje. 
Alytaus jaunimo centro ir 

Druskininkų jaunimo užimtumo 

centro patirtys 

Edukacinė išvyka  Neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 
5.0 2021m. spalio 1 d. 13 Birutė Černevičienė 

72. 
Pagalba vaikams į psichologinės 

pagalbos teikimą 
įtraukiant jų tėvus 

Seminaras  Psichologai 10.0 2021m. lapkričio 9d. 9 Birutė Černevičienė 

73. 
Inclusive Teaching (Motyvuojantis 

mokymas) 
  

Progimnazijų, 

pagrindinių, vidurinių, 
gimnazinių mokyklų 

dalykų mokytojai 

6.0 
2021m. lapkričio 10 

d. 
26 Birutė Černevičienė 

74. Portreto fotografija   Neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 
8.0 

2021m. lapkričio 20 
d. 

10 Birutė Černevičienė 

75. 
Kūrybinės dirbtuvės ,,Man patiko tik 

vandenys gilūs‘‘. 
  

Progimnazijų, 

pagrindinių, vidurinių, 
gimnazinių mokyklų 

dalykų mokytojai 

6.0 2021m. lapkričio 3 d. 9 Birutė Černevičienė 



Renginys skirtas LR Seimo 

paskelbtiems Vytauto Mačernio 

metams pažymėti 

76. 
Keramikos technikos, lipdyba. 

Kūrybinio įkvėpimo paieškos gamtos 

formų interpretacijoje. 

 Gerosios patirties 

seminaras 

Progimnazijų, 

pagrindinių, vidurinių, 
gimnazinių mokyklų 

dalykų mokytojai 

8.0 
2021m. lapkričio 20 

d. 
7 Birutė Černevičienė 

77. 

Patyriminės muzikinės raiškos 

palyginimas tarp naujausių 
išraiškos technologijų – medijų 

operos ir gyvo muzikos atlikimo. 

Seminaras  Neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 
8.0 

2021m. lapkričio 20 
d. 

12 Birutė Černevičienė 

78. 
„Lietuviška muzika ir jos įtaka 

mokinių tautinio ir meninio ugdymo 

procesui“ 
Seminaras  Neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 
6.0 2021m. lapkričio 4 d. 47 Birutė Černevičienė 

79. 

„Integruota fizinė veikla 

ankstyvajame amžiuje. 
Skirtingų kompetencijų ugdymas per 

fizinę veiklą“ 

Seminaras  Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai 
6.0 

2021m. lapkričio 26 
d. 

75 Birutė Černevičienė 

         

80. 
,, Refleksija mokytojo darbesvarbi 

profesinio augimo dalis‘‘ 
  Pradinio ugdymo 

mokytojai 
6.0 2021m. lapkričio 9 d. 19 Birutė Černevičienė 

81. 

Nesmurtinės komunikacijos mokymai 

„Psichikos sveikatos 
stiprinimas bendrojo ugdymo 

įstaigose“ 

Mini mokymai  

Progimnazijų, pagrindinių, 

vidurinių, 
gimnazinių mokyklų 

dalykų mokytojai 

6.0 2021m. lapkričio 4 d. 19 Birutė Černevičienė 

82. 

Psichologinio atsparumo mokymai 

„Psichikos sveikatos 
stiprinimas bendrojo lavinimo 

mokyklose“ 

Mini mokymai  
Pagrindinių 

(progimnazijų) mokyklų 

dalykų mokytojai 
6.0 2021m. lapkričio 8d. 37 Birutė Černevičienė 

83. 
„Pozityvi komunikacija, mokytojo 

įtaigumas ir jų reikšmė ugdymo 

rezultatams“ 
Seminaras  Progimnazijų, pagrindinių, 

vidurinių, 
6.0 

2021m. lapkričio 22 
d. 

28 Birutė Černevičienė 



gimnazinių mokyklų 

dalykų mokytojai 

84. Saugumas šiuolaikiniame pasaulyje Seminaras  Mokyklų bendruomenės, 

komandos 
7.0 2021m. lapkričio 3 d. 32 Birutė Černevičienė 

85. 

Psichosocialinės muzikos pedagogų 

sveikatos 
harmonizavimo galimybės 
Covid-19 pandemijos metu 

  Neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 
6.0 2021m. spalio 1d. 18 Birutė Černevičienė 

86. 

Psichosocialinės muzikos pedagogų 

sveikatos 
harmonizavimo galimybės 
Covid-19 pandemijos metu 

Seminaras  Neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 
12.0 2021m. spalio 2 d. 14 Birutė Černevičienė 

87. Kūrybiškumas ir motyvacija Seminaras  Neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 
6.0 2021m lapkričio 26 d. 7 Birutė Černevičienė 

88. 
Įtraukusis ugdymas: galimybės ir 

barjerai 
Seminaras  Kita 6.0 

2021 m. gruodžio 15 
d. 

42 Birutė Černevičienė 

89. 
“Regioninės kultūros plėtra 

integruotame ugdyme. 
Panemunės kraštas” 

  

Pagalbos mokiniui 

specialistai ir 
mokytojai, dirbantys su 

specialiųjų 
ugdymosi poreikių 

turinčiais mokiniais 

8.0 2021m. gruodžio 18d. 25 Birutė Černevičienė 

         

90. 
Vaikų netinkamo elgesio koregavimas 

- kasdienybė ar iššūkis? 
  Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai 
6.0 2021m. gruodžio10 d. 10 Birutė Černevičienė 

91. 
Leonido Melniko monografijos 
„Maestro Saulius Sondeckis“ 

pristatymas 

  Neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 
6.0 

2021m. gruodžio 10 
d. 

21 Birutė Černevičienė 

92. „Žinau save – daugiau galiu“   Kita 6.0 
2021m. gruodžio 22 

d. 
10 Birutė Černevičienė 

 


