
                                                     

  

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO - DARŽELIO „LINELIS“  

2019 METŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA  

 

Eil. 

Nr.  

Mokytojo vardas, 

pavardė 

Kvalifikacijos tobulinimo seminaro 

tema 

Laikas Įstaiga 

1. 

 

Vaida Kaikarienė Antikorupcinis švietimas įstaigoje (2 

val.) 

I pusmetis PŠKC 

Mokyklos vadovo vaidmuo, formuojant 

mokyklos mikroklimatą (6, 12 val.) 

Pagal poreikį PŠKC 

Bendravimas ir bendradarbiavimas su 

vaikų tėvais (6 val.) 

Pagal poreikį PŠKC 

Vadovavimo koučingo stiliumi nauda 

(8 val.) 

II pusmetis PŠKC 

Vadovavimo meistriškumas (6 val.) II ketvirtis PŠKC 

Civilinės saugos mokymai (2 val.) I ketvirtis PGV 

2.  

 

 

Viktė Radavičiūtė Antikorupcinis švietimas įstaigoje (2 

val.) 

I pusmetis PŠKC 

Civilinės saugos mokymai (2 val.) I ketvirtis PGV 

Suminė darbo laiko apskaita: 

skaičiavimas, reguliavimas ir naujausi 

išaiškinimai. 

I ketvirtis MB 

„Buhalterių 

mokymai” 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogų veiklos stebėjimas ir 

vertinimas (6 val.) 

Vasaris Palangos 

ŠPT 

Dokumentų valdymas ir vaikų 

vertinimo ypatumai dirbant 

ikimokyklinio amžiaus grupėje (12 

val.) 

II ketvirtis PŠKC 

Pritaikytų programų kūrimas 

ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus 

vaikams (12 val.) 

II ketvirtis PŠKC 

Socialinio-psichologinio mikroklimato 

kūrimas: komanda Aš+Tu=Mes (6val.) 

Pagal poreikį PŠKC 

3.  Natalja Kiseliovienė Antikorupcinis švietimas įstaigoje (2 

val.) 

I pusmetis PŠKC 

Civilinės saugos mokymai (2 val.) I ketvirtis PGV 

Vaiko sveikatinimo veiksniai 

pirmajame septynmetyje (6 val.) 

II ketvirtis PŠKC 

Šiuolaikiniai vaikai. Kaip juos suprasti? 

(6 val.) 

II ketvirtis PŠKC 

Eksperimentinė spalvų laboratorija (6 

val.) 

I pusmetis PŠKC 

Ugdymas lauke: teoriniai ir praktiniai 

aspektai (6 val.) 

III ketvirtis PŠKC 

4.  Oksana Būtienė 

 

 

Antikorupcinis švietimas įstaigoje (2 

val.) 

I pusmetis PŠKC 

Civilinės saugos mokymai (2 val.) I ketvirtis PGV 

Klaipėdos lopšelio – darželio „Linelis“  

direktoriaus 2018 m. vasario 1 d.  

įsakymo Nr. V-18   

3 priedas 



Linksmoji edukacija (12 val.) I ketvirtis PŠKC 

Garso, judesio, emocinė dermė ugdant 

ikimokyklinio amžiaus vaikus (6 val.) 

II ketvirtis PŠKC 

 

Šiuolaikinis vaikų drausminimas ir 

skatinimas (6 val.) 

I pusmetis PŠKC 

Lėlių teatro priemonės dirbantiems su 

specialiųjų poreikių vaikais (18 val.) 

II pusmetis PŠKC 

5.  

 

 

Dalia Savickienė Antikorupcinis švietimas įstaigoje (2 

val.) 

I pusmetis PŠKC 

Civilinės saugos mokymai (2 val.) I ketvirtis PGV 

Vaiko prigimties paslapčių atskleidimas 

mokytojo ir menų pagalba (18 val.) 

I pusmetis PŠKC 

Ankstyvasis kalbos ugdymas žaidybine 

veikla (18 val.) 

III ketvirtis PKC 

6. Laima Rimkienė 

 

 

Antikorupcinis švietimas įstaigoje (2 

val.) 

I pusmetis PŠKC 

Civilinės saugos mokymai (2 val.) I ketvirtis PGV 

Hiperaktyvūs vaikai: elgesio modeliai 

ir sprendimo būdai (6 val.) 

I ketvirtis PŠKC 

Atvejo analizės grupės “Darbas su 

hiperaktyviais vaikais” (12 val.) 

II ketvirtis PŠKC 

Šiuolaikiniai vaikai. Kaip juos suprasti? 

(6 val.) 

II ketvirtis PŠKC 

Kaip elgtis su agresyviais, 

hiperaktyviais, nerimaujančiais ir 

autistiškais vaikais bei paaugliais 

švietimo įstaigoje? (6 val.) 

I pusmetis PŠKC 

Šiuolaikiniai vaikai. Auklėjimas tarp 

“galima-draudžiama” (18 val.) 

I pusmetis PŠKC 

7.  Danguolė 

Milkevičienė 

 

 

Antikorupcinis švietimas įstaigoje (2 

val.) 

I pusmetis PŠKC 

Civilinės saugos mokymai (2 val.) I ketvirtis PGV 

Šiuolaikiniai vaikai. Kaip juos suprasti? 

(6 val.) 

II ketvirtis PŠKC 

Ikimokyklinuko emocinio imuniteto 

lavinimas (6 val.) 

I pusmetis PŠKC 

Eksperimentinė spalvų laboratorija (6 

val.) 

I pusmetis PŠKC 

Ugdymas lauke: teoriniai ir praktiniai 

aspektai (6 val.) 

III ketvirtis PŠKC 

Priešmokyklinio amžiaus vaikų 

mokymąsis skaityti (6 val.) 

I pusmetis PŠKC 

8.  

 

 

Alicija Ivanova 

 

Antikorupcinis švietimas įstaigoje (2 

val.) 

I pusmetis PŠKC 

Civilinės saugos mokymai (2 val.) I ketvirtis PGV 

Eksperimentė spalvų laboratorija (6 

val.) 

I pusmetis PŠKC 

9. Irina Vasiljeva Antikorupcinis švietimas įstaigoje (2 I pusmetis PŠKC 



val.) 

Civilinės saugos mokymai (2 val.) I ketvirtis PGV 

Humanistinė pedagogika. 

Bendradarbiavimo su tėvais modelis (6 

val.) 

I ketvirtis PŠKC 

Linksmoji edukacija (12 val.) I ketvirtis PŠKC 

Pasakos vaiko piešinyje, dainoje ir 

vaidinime (6 val.) 

 PŠKC 

Šiuolaikiniai vaikai. Kaip juos suprasti? 

(6 val.) 

II ketvirtis PŠKC 

Garso, judesio, emocinė dermė ugdant 

ikimokyklinio amžiaus vaikus (6 val.) 

II ketvirtis PŠKC 

10. Svetlana Blakunova Antikorupcinis švietimas įstaigoje (2 

val.) 

I pusmetis PŠKC 

Civilinės saugos mokymai (2 val.) I ketvirtis PGV 

Humanistinė pedagogika. 

Bendradarbiavimo su tėvais modelis (6 

val.) 

I ketvirtis PŠKC 

Linksmoji edukacija (12 val.) I ketvirtis PŠKC 

Pasakos vaiko piešinyje, dainoje ir 

vaidinime (6 val.) 

 PŠKC 

Šiuolaikiniai vaikai. Kaip juos suprasti? 

(6 val.) 

II ketvirtis PŠKC 

Garso, judesio, emocinė dermė ugdant 

ikimokyklinio amžiaus vaikus (6 val.) 

II ketvirtis PŠKC 

11.  

 

Irina Žukovskaja 

 

 

 

Antikorupcinis švietimas įstaigoje (2 

val.) 

I pusmetis PŠKC 

Civilinės saugos mokymai (2 val.) I ketvirtis PGV 

Hiperaktyvūs vaikai: elgesio modeliai 

ir sprendimo būdai (6 val.) 

I ketvirtis PŠKC 

Atvejo analizės grupės “Darbas su 

hiperaktyviais vaikais” (12 val.) 

II ketvirtis PŠKC 

Šiuolaikiniai vaikai. Kaip juos suprasti? 

(6 val.) 

II ketvirtis PŠKC 

 

Šiuolaikiniai vaikai. Auklėjimas tarp 

“galima-draudžiama” (18 val.) 

I pusmetis 

 

PŠKC 

 

Šiuolaikiniai vaikai. Kaip juos suprasti 

ir kaip koreguoti jų netinkamą elgesį 

(18 val.) 

I, II pusmečiai PŠKC 

12. Irina Klimova 

 

Antikorupcinis švietimas įstaigoje (2 

val.) 

I pusmetis PŠKC 

Civilinės saugos mokymai (2 val.) I ketvirtis PGV 

Eksperimentė spalvų laboratorija (6 

val.) 

I pusmetis PŠKC 

13. Birutė Vasiunina 

 

Antikorupcinis švietimas įstaigoje (2 

val.) 

I pusmetis PŠKC 

Civilinės saugos mokymai (2 val.) I ketvirtis PGV 

Hiperaktyvūs vaikai: elgesio modeliai I ketvirtis PŠKC 



ir sprendimo būdai (6 val.) 

Šiuolaikiniai vaikai- kaip juos suprasti? 

(6 val.) 

II ketvirtis PŠKC 

Kurti žaidžiant (6 val.) II ketvirtis PŠKC 

Kaip bendrauti su ypač aktyviais ir 

neklusniais vaikais (6 val.) 

I pusmetis PŠKC 

Kaip auklėtojui kalbėtis su ugdytinių 

tėvais? (6 val.) 

III ketvirtis PŠKC 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų žaidimai 

ir žaidybinės improvizacijos (6 val.) 

IV ketvirtis PŠKC 

14. Irina Rybakova 

 

 

Antikorupcinis švietimas įstaigoje (2 

val.) 

I pusmetis PŠKC 

Civilinės saugos mokymai (2 val.) I ketvirtis PGV 

Eksperimentinė spalvų laboratorija (6 

val.) 

I pusmetis PŠKC 

15. Ilona Urusovienė 

 

Antikorupcinis švietimas įstaigoje (2 

val.) 

I pusmetis PŠKC 

Civilinės saugos mokymai (2 val.) I ketvirtis PGV 

Streso valdymas pasitelkiant terapinių 

veiklų aspektus (18 val.) 

II ketvirtis PŠKC 

16.  Irina Blažaitienė 

  

 

Antikorupcinis švietimas įstaigoje (2 

val.) 

I pusmetis PŠKC 

Civilinės saugos mokymai (2 val.) I ketvirtis PGV 

Hiperaktyvūs vaikai: elgesio modeliai 

ir sprendimo būdai (6 val.) 

I ketvirtis PŠKC 

Atvejo analizės grupės “Darbas su 

hiperaktyviais vaikais” (12 val.) 

II ketvirtis PŠKC 

Šiuolaikiniai vaikai. Kaip juos suprasti 

ir kaip koreguoti jų netinkamą elgesį 

(18 val.) 

I, II pusmečiai PŠKC 

17. Olga Safonova Antikorupcinis švietimas įstaigoje (2 

val.) 

I pusmetis PŠKC 

Civilinės saugos mokymai (2 val.) I ketvirtis PGV 

Atvejo analizės grupės “Darbas su 

hiperaktyviais vaikais” (12 val.) 

II ketvirtis PŠKC 

Šiuolaikiniai vaikai. Auklėjimas tarp 

“galima-draudžiama” (18 val.) 

I pusmetis 

 

PŠKC 

 

18. Taisija Davidiuk Antikorupcinis švietimas įstaigoje (2 

val.) 

I pusmetis PŠKC 

Civilinės saugos mokymai (2 val.) I ketvirtis PGV 

Humanistinė pedagogika. 

Bendradarbiavimo su tėvais modelis (6 

val.) 

I ketvirtis PŠKC 

Linksmoji edukacija (12 val.) I ketvirtis PŠKC 

Pasakos vaiko piešinyje, dainoje ir 

vaidinime (6 val.) 

 PŠKC 

Šiuolaikiniai vaikai. Kaip juos suprasti? 

(6 val.) 

II ketvirtis PŠKC 



Garso, judesio, emocinė dermė ugdant 

ikimokyklinio amžiaus vaikus (6 val.) 

II ketvirtis PŠKC 

19. Lina Nagienė 

 

 

Antikorupcinis švietimas įstaigoje (2 

val.) 

I pusmetis PŠKC 

Civilinės saugos mokymai (2 val.) I ketvirtis PGV 

Streso valdymas pasitelkiant terapinių 

veiklų aspektus (18 val.) 

II ketvirtis PŠKC 

20. 

 

 

 

Marija Šmyriova Antikorupcinis švietimas įstaigoje (2 

val.) 

I pusmetis PŠKC 

Civilinės saugos mokymai (2 val.) I ketvirtis PGV 

Šiuolaikiniai vaikai. Kaip juos suprasti 

ir kaip koreguoti jų netinkamą elgesį 

(18 val.) 

I, II pusmečiai PŠKC 

Eksperimentė spalvų laboratorija (6 

val.) 

I pusmetis PŠKC 

Pasakos vaiko piešinyje, dainoje ir 

vaidinime (6 val.) 

II ketvirtis  PŠKC 

21. Ilona Vojušina Antikorupcinis švietimas įstaigoje (2 

val.) 

I pusmetis PŠKC 

Civilinės saugos mokymai (2 val.) I ketvirtis PGV 

Kaip padėti vaikams, turintiems elgesio 

ir emocijų sutrikimų? (6 val.) 

I ketvirtis PŠKC 

Kaip skatinti vaiko pažangą? (6 val.) I ketvirtis PŠKC 

Specialiųjų ugdymo(si) poreikių ir/ar 

negalią turinčių vaikų integravimas į 

grupės kolektyvą. Praktinė patirtis (6 

val.) 

II ketvirtis PŠKC 

Socialinis ir emocinis ugdymas, 

netradicinių darbo metodų taikymas (6 

val.) 

I pusmetis PŠKC 

Šiuolaikiniai vaikai. Kaip juos suprasti 

ir kaip koreguoti jų netinkamą elgesį 

(18 val.) 

I, II pusmečiai PŠKC 

22. 

 

 

Galina Novickaja Antikorupcinis švietimas įstaigoje (2 

val.) 

I pusmetis PŠKC 

Civilinės saugos mokymai (2 val.) I ketvirtis PGV 

Garso, judesio, emocinė dermė ugdant 

ikimokyklinio amžiaus vaikus (6 val.) 

II ketvirtis PŠKC 

Muzikiniai žaidimai ikimokyklinio 

amžiaus vaikų ugdymo procese (6 val.) 

II pusmetis PŠKC 

Muzikos ir vaizdų koregavimo 

programų taikymas ikimokyklinio 

ugdymo veiklose (6 val.) 

II pusmetis PŠKC 

Meno terapijų taikymas, panaudojant 

inovatyvius mokymo metodus bei 

priemones, ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame amžiuje (6 val.) 

I ketvirtis PŠKC 



23. Simona Birienė Antikorupcinis švietimas įstaigoje (2 

val.) 

I pusmetis PŠKC 

Civilinės saugos mokymai (2 val.) I ketvirtis PGV 

Hiperaktyvūs vaikai: elgesio modeliai 

ir sprendimo būdai (6 val.) 

I ketvirtis PŠKC 

Vaikų, turinčių autizmo sprektro 

sutrikimą, ugdymo galimybės (6 val.) 

II ketvirtis PŠKC 

Specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar 

negalią turinčių vaikų integravimas į 

grupės kolektyvą. Praktinė patirtis (6 

val.) 

II ketvirtis PŠKC 

Specialiosios pagalbos teikimas 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje (6 val.) 

I pusmetis PŠKC 

Bendravimas ir bendradarbiavimas su 

ugdytinių tėvais. Tėvų įtraukimo į 

ugdymo procesą galimybės (6 val.) 

I ketvirtis PŠKC 

Dvikalbystė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigoje: 

perspektyvos vaiko tolimesnės veiklos 

projektavimui (12 val.) 

I ketvirtis PŠKC 

Logopedų ir specialiųjų pedagogų 

geroji patirtis. 

Birželis PŠKC 

Edukacinė-metodinė išvyka “Lenkijos 

švietimo institucijų bendradarbiavimo 

patirtis” 

Balandis PŠKC 

24. Snieguolė Lukšienė Antikorupcinis švietimas įstaigoje (2 

val.) 

I pusmetis PŠKC 

Civilinės saugos mokymai (2 val.) I ketvirtis PGV 

Kurti žaidžiant (6 val.) II ketvirtis PŠKC 

Meno terapija ikimokyklinio amžiaus 

vaikams (18 val.) 

I pusmetis PŠKC 

Streso valdymas darbe ir gyvenime (6 

val.) 

II pusmetis PŠKC 

Dvikalbystė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigoje: 

perspektyvos vaiko tolimesnės veiklos 

projektavimui (12 val.) 

I ketvirtis PŠKC 
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