
Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“
                                                       direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. 

                                 įsakymo Nr. V-25
                   3 priedas 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO - DARŽELIO „LINELIS“ 
2018 METŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA 

Eil. 
Nr. 

Mokytojo vardas, 
pavardė

Kvalifikacijos tobulinimo seminaro tema Laikas Įstaiga

Vadybiniai sprendimai įsivertinant 
ikimokyklinės įstaigos veiklą (6 val.)

II pusmetis PŠKC

Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymas I pusmetis PŠKC
Lyderystė švietimo organizacijoje: nuo 
vadovo lyderio iki pedagogų lyderių 
komandos. 1+1=3 – motyvuojantis 
bendravimas ir bendradarbiavimas 
kasdieninėje švietimo organizacijos 
veikloje (6 val.)

I, II 
pusmečiai

PŠKC

Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymai 
(6 val.)

I, II 
pusmečiai

PŠKC

1. Vaida Kaikarienė

Civilinės saugos mokymai (8 val.) II pusmetis PGV
Vaiko teisių apsauga ikimokyklinio 
ugdymo įstaigoje: praktiniai patarimai, 
atvejų analizė (6 val.)

I pusmetis PŠKC

Lyderystė švietimo organizacijoje: nuo 
vadovo lyderio iki pedagogų lyderių 
komandos. 1+1=3 – motyvuojantis 
bendravimas ir bendradarbiavimas 
kasdieninėje švietimo organizacijos 
veikloje (6 val.)

I, II 
pusmečiai

PŠKC

Projektų rengimas ir administravimas I, II 
pusmečiai

PŠKC

Elektroninis dienynas – pagalba 
pedagogui rengiant ugdymo planus bei 
dokumentuojant ugdymo rezultatus (6 
val.)

I, II 
pusmečiai

PŠKC

Įdomus ir auginantis ugdymas: STEAM 
darželyje (6 val.)

II pusmetis PŠKC

2. Liana Žilinskienė

Vadybiniai sprendimai įsivertinant 
ikimokyklinės įstaigos veiklą (6 val.)

II pusmetis PŠKC

Vaikų sveikatinimo veiksniai pirmajame 
septynmetyje (6 val.)

Balandis PŠKC 3. Natalja Kiseliovienė

Vaiko teisių apsauga ikimokyklinio 
ugdymo įstaigoje: praktiniai patarimai, 
atvejų analizė (6 val.)

I pusmetis PŠKC



Fizinio aktyvumo skatinimas 
netradicinėje ugdymo aplinkoje (6 val.)

Birželis PŠKC

Neformaliojo ir meninio ugdymo 
pedagogų veiklos administravimas 
(6 val.)

I pusmetis PŠKC

Eksperimentinė spalvų laboratorija 
(6 val.)

I pusmetis PŠKC

Aromaterapija vaikų bei suaugusiųjų 
fizinės ir emocinės būklės gerinimui 
(6 val.)

I pusmetis PŠKC

Pasakų, smėlio terapija ikimokyklinio 
amžiaus vaikams (6 val.)

II pusmetis PŠKC

Sveikatos, gerumo ir grožio fenomeno 
puoselėjimas nuo mažens (18 val.)

Lapkritis PŠKC

Pasakos vaiko piešinyje, dainoje ir 
vaidinime (6 val.)

Balandis PŠKC4. Oksana Būtienė

Vaikų emocijų raiška darželyje (6 val.) I pusmetis PŠKC
Vaikų, turinčių autizmo spektro 
sutrikimą, ugdymo galimybės (6 val.)

Balandis PŠKC 

Hiperaktyvūs vaikai: elgesio modeliai ir 
sprendimo būdai (6 val.)

I pusmetis PŠKC

Ankstyvasis kalbos ugdymas žaidybine 
veikla ( 18 ak. val. iš jų 6 ak. val. 
savarankiškas darbas)

2018 m. kovo 
15-17 d.

KU TSI

Ekologinių pradmenų formavimas 
ikimokykliniame amžiuje (3 dienos, 18 
ak. val. iš kurių 6 ak. val. savarankiškam 
darbui)

2018m. 
balandžio 11 
– 13 d.

KU TSI

5. Dalia Savickienė

Ugdomosios veiklos organizavimas 
Klaipėdos miesto senamiestyje (6 val.)

2018 m. 
balandžio 
24d.

KU TSI

Turiningas, kūrybiškas ir įdomus 
pasirengimas mokyklai (6 val.)

Kovas PŠKC

Skirtingų socialinių grupių vaikų 
integravimas į visuomenę (6 val.)

Balandis PŠKC 

Emocinio intelekto ugdymas (6–12 val.) I pusmetis PŠKC
Priešmokyklinio amžiaus vaikų 
mokymasis skaityti (6 val.)

II pusmetis PŠKC

6. Laima Rimkienė

Skaitmeninių kompetencijų tobulinimas 
dalyvaujant eTwinning projektuose (6 
val.)

2018 m. 
balandžio 5d.

KU TSI

7. Danguolė 
Milkevičienė

Šiuolaikinis vaikų drausminimas ir 
skatinimas (6 val.)

I pusmetis PŠKC 



Šiuolaikiniai vaikai. Auklėjimas tarp 
„galima – draudžiama” (18 val.)

I pusmetis PŠKC

8. Alicija Ivanova Etnokultūros ugdymas kasdieniniame 
gyvenime ir šventėje (3 dienos, 18 ak. 
val. iš kurių 6 ak. val. savarankiškas 
darbas)

2018 kovo 21 
– 23 d.

KU TSI

Ankstyvasis kalbos ugdymas žaidybine 
veikla (18 ak. val. iš jų 6 ak. val. 
savarankiškas darbas)

2018 m. kovo 
15-17 d.

KU TSI9. Irina Vasiljeva

Ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio 
amžiaus vaikų teatrinio ugdymo 
metodiniai pagrindai (2 d. 12 akad. val.)

2018 m. 
balandžio 17 
– 18 d.

KU TSI

Ankstyvasis kalbos ugdymas žaidybine 
veikla ( 18 ak. val. iš jų 6 ak. val. 
savarankiškas darbas)

2018 m. kovo 
15-17 d.

KU TSI10. Svetlana Blakunova

Ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio 
amžiaus vaikų teatrinio ugdymo 
metodiniai pagrindai (2 d. 12 ak. val.)

2018 m. 
balandžio 17 
– 18 d.

KU TSI

Turiningas, kūrybiškas ir įdomus 
pasirengimas mokyklai (6 val.)

Kovas PŠKC

Skirtingų socialinių grupių vaikų 
integravimas į visuomenę (6 val.)

Balandis PŠKC

Sveikatos, gerumo ir grožio fenomeno 
puoselėjimas nuo mažens (18 val.)

Lapkritis PŠKC

11. Irina Žukovskaja

Priešmokyklinio amžiaus vaikų 
mokymasis skaityti (6 val.)

II pusmetis PŠKC

Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas (-is)
( 6val.)

 2018 m. 
kovo 1 d.

PŠKC

Keramika vaikų ikimokykliniame 
ugdyme (6 val.)

2018 m. 
balandžio 20 
d.

KU TSI

12. Irina Klimova

Motyvacinių IKT priemonių 
panaudojimas vaikų sveikatos, socialinių, 
komunikacinių, meninių bei pažintinių 
gebėjimų ugdymuisi (6 val.)

Balandis PŠKC

Šiuolaikinis vaikų drausminimas ir 
skatinimas (6 val.)

I pusmetis PŠKC

Pasakos vaiko piešinyje, dainoje ir 
vaidinime (6 val.)

Balandis PŠKC

Vaikų sveikatinimo veiksniai pirmajame 
septynmetyje (6 val.)

Balandis PŠKC

Hiperaktyvūs vaikai: elgesio modeliai ir 
sprendimo būdai (6 val.)

I pusmetis PŠKC

Kurti žaidžiant (6 val.) Birželis PŠKC

13. Birutė Vasiunina

Šiuolaikiniai vaikai. Auklėjimas tarp 
„galima – draudžiama” (18 val.)

I pusmetis PŠKC

14. Irina Rybakova Motyvacinių IKT priemonių 
panaudojimas vaikų sveikatos, socialinių, 
komunikacinių, meninių bei pažintinių 
gebėjimų ugdymuisi (6 val.)

Balandis PŠKC



Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas (-is)
(6 val.)

2018 m. kovo 
1 d.

KU TSI

Keramika vaikų ikimokykliniame 
ugdyme (6 val.)

2018 m. 
balandžio 
20d.

KU TSI

Vaiko neigiamos emocijos: priežastys ir 
sprendimai (12 val.)

I pusmetis PŠKC

Senovinių kalendorinių rudens švenčių 
organizavimas nuo Ganiavos pabaigos iki 
Šv. Kalėdų 

Lapkritis PŠKC

Jausmų labirintai. Vaiko emocijų ir 
netinkamo elgesio valdymas (24 val.)

II pusmetis PŠKC

15. Ilona Urusovienė

Etnokultūros ugdymas kasdieniniame 
gyvenime ir šventėje (3 dienos, 18 ak. 
val. iš kurių 6 ak. val. savarankiškas 
darbas)

2018 kovo 21 
– 23 d.

KU TSI

Vaikų sveikatinimo veiksniai pirmajame 
septynmetyje (6 val.)

Balandis PŠKC

Vaiko teisių apsauga ikimokyklinio 
ugdymo įstaigoje: praktiniai patarimai, 
atvejų analizė (6 val.)

I pusmetis PŠKC

Fizinio aktyvumo skatinimas 
netradicinėje ugdymo aplinkoje (6 val.)

Birželis PŠKC

Aromaterapija vaikų bei suaugusiųjų 
fizinės ir emocinės būklės gerinimui 
(6 val.)

I pusmetis PŠKC

Darželio vaikų pasiekimų ir pažangos 
vertinimas, matavimas ir fiksavimas 
(6 val.)

I pusmetis PŠKC

Sveikatos, gerumo ir grožio fenomeno 
puoselėjimas nuo mažens (18 val.)

Lapkritis PŠKC

Pasakų, smėlio terapija ikimokyklinio 
amžiaus vaikams (6 val.)

II pusmetis PŠKC

16. Irina Blažaitienė
 

Etnokultūros ugdymas kasdieniniame 
gyvenime ir šventėje (3 dienos, 18 ak. 
val. iš kurių 6 ak. val. savarankiškas 
darbas)

2018 kovo 21 
– 23 d.

KU TSI

Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas (-is)
(6 val.)

2018 m. kovo 
1 d.

KU TSI

Motyvacinių IKT priemonių 
panaudojimas vaikų sveikatos, socialinių, 
komunikacinių, meninių bei pažintinių 
gebėjimų ugdymuisi (6 val.)

Balandis PŠKC

Vaikų, turinčių autizmo spektro 
sutrikimą, ugdymo galimybės (6 val.)

Balandis PŠKC

17. Olga Safonova

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikų kūrybingumo ugdymas 

I pusmetis PŠKC



netradicinėmis priemonėmis (6 val.)

Kaip dirbti su specialiųjų poreikių 
ikimokyklinio amžiaus vaikais? 
(6-12 val.)

Spalis PŠKC

Motyvacinių IKT priemonių 
panaudojimas vaikų sveikatos, socialinių, 
komunikacinių, meninių bei pažintinių 
gebėjimų ugdymuisi (6 val.)

Balandis PŠKC

Šiuolaikinis vaikų drausminimas ir 
skatinimas (6 val.)

I pusmetis PŠKC

Darželio vaikų pasiekimų ir pažangos 
vertinimas, matavimas ir fiksavimas 
(6 val.)

I pusmetis PŠKC

18. Taisija Davidiuk

Eksperimentinė spalvų laboratorija
(6 val.)

I pusmetis PŠKC

Etnokultūros ugdymas kasdieniniame 
gyvenime ir šventėje (3 dienos, 18 ak. 
val. iš kurių 6 ak. val. savarankiškas 
darbas)

2018 kovo 21 
– 23 d.

KU TSI

Hiperaktyvūs vaikai: elgesio modeliai ir 
sprendimo būdai (6 val.)

I pusmetis PŠKC

19. Lina Nagienė

Eksperimentinė spalvų laboratorija
(6 val.)

I pusmetis PŠKC

Šiuolaikinis vaikų drausminimas ir 
skatinimas (6 val.)

I pusmetis PŠKC 

Sveikatos, gerumo ir grožio fenomeno 
puoselėjimas nuo mažens (18 val.)

Lapkritis PŠKC

Sveikatinimo integravimas į ugdymo 
procesą (3 dienos, 18 ak.val., iš kurių 6 
ak. val. savarankiškas darbas)

2018 m. kovo 
27 – 29 d.

KU TSI

20. Marija Šmyriova

Ekologinių pradmenų formavimas 
ikimokykliniame amžiuje (3 dienos, 18 
ak. val. iš kurių 6 ak. val. savarankiškam 
darbui)

2018m. 
balandžio 11 
– 13 d.

KU TSI

Turiningas, kūrybiškas ir įdomus 
pasirengimas mokyklai (6 val.)

Kovas PŠKC

Skirtingų socialinių grupių vaikų 
integravimas į visuomenę (6 val.)

Balandis PŠKC

Sveikatos, gerumo ir grožio fenomeno 
puoselėjimas nuo mažens (18 val.)

Lapkritis PŠKC

21. Ilona Vojušina

Priešmokyklinio amžiaus vaikų 
mokymasis skaityti (6 val.)

II pusmetis PŠKC

22. Galina Novickaja Neformaliojo ir meninio ugdymo 
pedagogų veiklos administravimas 
(6 val.)

I pusmetis PŠKC



Muzikiniai žaidimai ikimokyklinio 
amžiaus vaikų ugdymo procese (6 val.) II pusmetis PŠKC

Muzikos ir judesio terapijos svarba 
sėkmingam vaiko vystymuisi (6 val.)

I pusmetis PŠKC

Mokyklinių švenčių scenografija 
ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo 
mokyklose (6 val.)

Spalis ir 
pagal poreikį

PŠKC

Kalendorinės šventės (6 val.) Lapkritis PŠKC

Šventinis renginys “Praeitis augina ateitį. 
Vedu tave per gimtą žemę”, skirtas 
Lietuvos valstybės atkūrimo 100 – mečiui 
paminėti 

Kovas PŠKC

Ikimokyklinio amžiaus vaikų meninių 
gebėjimų raida ir kūrybiškumo 
ugdymo(si) ypatumai (6 val.)

II pusmetis PŠKC

Vaikų, turinčių autizmo spektro 
sutrikimą, ugdymo galimybės (6 val.)

Balandis PŠKC

Hiperaktyvūs vaikai: elgesio modeliai ir 
sprendimo būdai (6 val.)

I pusmetis PŠKC

23. Simona Birienė

Vaikų kalbos sutrikimų prevencija 
ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje, 
bendradarbiaujant su pedagogais ir tėvais 
(6 val.)

Spalis PŠKC

Neformaliojo ir meninio ugdymo 
pedagogų veiklos administravimas 
(6 val.)

I pusmetis PŠKC24. Neformaliojo 
ugdymo (dailės) 
mokytojas

Eksperimentinė spalvų laboratorija
( 6 val.)

I pusmetis PŠKC

__________________________________

PRITARTA                                                  
Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ tarybos
2018 m. sausio 16 d. protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr. V10-1)

PRITARTA                                                  
Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ mokytojų tarybos
2018 m. sausio 12 d. protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr. P8-1)


