
LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO 

 

 

2016 m. kovo – birželio mėn.  

      KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI  
 

Renginio data, laikas, 

vykdymo vieta 

Renginio pavadinimas 

 

Dalyviai  

(kam skirta) 

Trukmė Kaina  

dalyviui 

 KURSAI    

2016 m. 

kovo 1-3 d.  

(1 dalis),  

kovo 7, 9, 10 d.  

(2 dalis), 

12.30 val. 

LEU PKTI,  

Studentų g. 47, Vilnius 

 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai 

 

Mokytojai, kurie 

atestuosis pirmą 

kartą, ir atestuotieji 

mokytojai, kurie 

pretenduos įgyti 

aukštesnę 

kvalifikacinę 

kategoriją  

60 akad. val. 70 Eur 

2016 m. 

kovo 7 - gegužės 4 d.  

10.00 val. 

LEU PKTI,  

Studentų g. 47, Vilnius 

Mokyklos vadybos pagrindų kursai 

 

Švietimo įstaigų 

vadovai, jų 

pavaduotojai 

ugdymui, skyrių 

vedėjai, 

besirengiantys 

atestuotis pirmą kartą. 

Aukštesnio lygmens 

švietimo vadovai, 

vadybininkai 

200 akad.  

val.. 

150 Eur 



2016 m. 

kovo 15-17 d.  

(1 dalis),  

kovo 21, 23, 24 d.  

(2 dalis), 

12.30 val. 

LEU PKTI,  

Studentų g. 47, Vilnius 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai 

 

Mokytojai, kurie 

atestuosis pirmą 

kartą, ir atestuotieji 

mokytojai, kurie 

pretenduos įgyti 

aukštesnę 

kvalifikacinę 

kategoriją  

60 akad. val. 70 Eur 

2016 m. 

kovo 21-25 d.  

(technologinė ir  

edukologinė dalys),  

10.00 val. 

LEU Gamtos, matematikos ir 

technologijų fakultetas,  

A10 auditorija 

Studentų g. 39, Vilnius 

 

Kompiuterinio raštingumo  (technologinė ir edukologinė dalys) 

kursai 

 

 

 

Mokytojai, kurie 

atestuosis pirmą 

kartą, ir atestuotieji 

mokytojai, kurie 

pretenduos įgyti 

aukštesnę kvalifika-

cinę kategoriją 

 

80 akad. val 

 

80 Eur 

 

2016 m.  

kovo 22- 24 d.  

(1 sesija),  

balandžio 11-12 d. 

(2 sesija), 

10.00 val. 

LEU PKTI,  

Studentų g. 47, Vilnius 

Kursai ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, 

ketinantiems  dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą 

 

 

 

 

 

 

Ikimokyklinio ir 

pradinio ugdymo 

pedagogai 

 

40 akad.val  

 

   73 Eur  

    

2016 m. 

kovo 29-31 d. (1 sesija),  

balandžio 18-19 d. (2 sesija), 

10.00 val. 

LEU PKTI 

       Studentų g. 47, Vilnius 

 

Kursai meninio ugdymo (muzikos) mokytojams, 

ketinantiems  dirbti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio 

ugdymo programas 

 

Muzikos mokytojai 40 akad.val.  

 

73 Eur 



2016 m. 

kovo 29-31 d. (1 sesija),  

balandžio 18-19 d. (2 sesija), 

10.00 val. 

LEU PKTI 

 Studentų g. 47, Vilnius 

Kursai meninio ugdymo (dailės) mokytojams, 

ketinantiems  dirbti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio 

ugdymo programas 

 

Dailės mokytojai 40 akad. val  

 

73 Eur 

2016 m. 

kovo 29-31 d. (1 sesija),  

balandžio 18-19 d. (2 sesija), 

10.00 val. 

LEU PKTI 

     Studentų g. 47, Vilnius 

 

Kursai meninio ugdymo (šokio) mokytojams, 

ketinantiems  dirbti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio 

ugdymo programas 

 

Šokio mokytojai 40 akad.val.  

 

73 Eur 

2016 m. 

kovo 29-31 d. (1 sesija),  

balandžio 18-19 d. (2 sesija), 

10.00 val. 

LEU PKTI 

Studentų g. 47, Vilnius 

 

Kursai meninio ugdymo (teatro) mokytojams, 

ketinantiems  dirbti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio 

ugdymo programas 

 

 

 

Teatro mokytojai 40 akad.val.  

 

73 Eur 

2016 m. 

balandžio 5-7 d. (1 sesija),  

balandžio 25, 26 d.  

(2 sesija), 

10.00 val. 

LEU PKTI 

Studentų g. 47, Vilnius 

Kursai meninio ugdymo (muzikos) mokytojams, 

ketinantiems  dirbti pagal pradinio ugdymo programą  

Muzikos mokytojai 40 akad. val  

 

73 Eur 

2016 m. 

balandžio 5-7 d. (1 sesija),  

balandžio 25, 26 d.  

(2 sesija), 

10.00 val. 

LEU PKTI 

Studentų g. 47, Vilnius 

Kursai meninio ugdymo (dailės) mokytojams, 

ketinantiems  dirbti pagal pradinio ugdymo programą  

 

Dailės mokytojai 40 akad. val  

 

73 Eur 



2016 m. 

balandžio 5-7 d. (1 sesija),  

balandžio 25, 26 d.   

(2 sesija), 

10.00 val. 

LEU PKTI 

Studentų g. 47, Vilnius 

 

Kursai meninio ugdymo (šokio) mokytojams, 

ketinantiems  dirbti pagal pradinio ugdymo programą 

 

Šokio mokytojai 40 akad. val  

 

73 Eur 

2016 m. 

balandžio 5-7 d. (1 sesija),  

balandžio 25, 26 d.  

(2 sesija), 

10.00 val. 

LEU PKTI 

Studentų g. 47, Vilnius 

 

Kursai meninio ugdymo (teatro) mokytojams, 

ketinantiems  dirbti pagal pradinio ugdymo programą 

 

Teatro mokytojai 40 akad. val  

 

73 Eur 

2016 m. 

balandžio 11-13 d. (1 sesija),  

balandžio 26, 27d. (2 sesija), 

12.30 val. 

LEU PKTI 

Studentų g. 47, Vilnius 

Logopedijos kursai   
(dirbantiems specialiosiose klasėse (grupėse), skirtose kalbėjimo ir 

kalbos sutrikimų turintiems mokiniams) 

Dalykų mokytojai; Pradinio 

ugdymo mokytojai;  

Institucijų, vykdančių 

priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo 

programas, vadovai, 

pedagoginiai darbuotojai; 

Mokyklų vadovai, jų 

pavaduotojai ugdymui, 

ugdymą organizuojančių 

skyrių vedėjai; Mokyklų 

bendruomenės komandos; 

Mokytojų padėjėjai, kiti 

Mokinių ugdymu 

besidomintys asmenys 

40 akad. val. 65 Eur 

2016 m.  

balandžio 12 – 14 d.,  

13.00 val. 

LEU PKTI, 

Studentų g. 47, Vilnius 

Lietuvių kalbos kultūros kursai 

 

Mokytojai, mokyklų 

vadovai, jų 

pavaduotojai 

ugdymui, ugdymą 

organizuojantys 

skyrių vedėjai 

22 akad. val. 

 

   45 Eur 

    



2016 m.  

balandžio 12-14 d.  

(1 sesija),  

balandžio 27, 28 d. 

(2 sesija), 

10.00 val. 

LEU PKTI,  

Studentų g. 47, Vilnius 

Kursai lietuvių kalbos (valstybinės) mokytojams, ketinantiems 

dirbti pagal pradinio ugdymo programą 

Lietuvių kalbos 

(valstybinės) 

mokytojai 

40 akad.val. 73 Eur 

2016 m.  

balandžio 18 - 20 d.  

(1 sesija),  

        gegužės 10 – 11 d. 

(2 sesija), 

10.00 val. 

LEU PKTI,  

Studentų g. 47, Vilnius 

Kursai užsienio kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti pagal 

pradinio ugdymo programą 

 

Užsienio kalbų 

mokytojai 

40 akad.val  

 

73 Eur  

2016 m.  

balandžio 18 - 21 d.  

(technologinė dalis),  

        gegužės 2 - 5 d. 

(edukologinė dalis), 

14.30 val. 

LEU PKTI,  

Studentų g. 47, Vilnius 

Kompiuterinio raštingumo  (technologinė ir edukologinė dalys) 

kursai 

 

Mokytojai, kurie 

atestuosis pirmą 

kartą, ir atestuotieji 

mokytojai, kurie 

pretenduos įgyti 

aukštesnę kvalifika-

cinę kategoriją 

 

80 akad. val 

 

80 Eur 

 

2016 m.  

gegužės 2 - 4 d.  

(1 sesija),  

        gegužės 12 - 13 d. 

(2 sesija), 

12.30 val. 

LEU PKTI,  

Studentų g. 47, Vilnius 

Specialiosios pedagogikos kvalifikacijos tobulinimo kursai 
(dirbantiems specialiosiose klasėse (grupėse), skirtose sveikatos 

problemų arba elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokiniams) 

 
 

 

 

 

Dalykų mokytojai; Pradinio 

ugdymo mokytojai; 

Institucijų, vykdančių 

priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo 

programas, vadovai, 

pedagoginiai darbuotojai;  

Mokyklų vadovai, jų 

pavaduotojai ugdymui, 

ugdymą organizuojančių 

skyrių vedėjai; 

Mokyklų bendruomenės 

komandos; 

Mokytojų padėjėjai 

40 akad. val. 65 Eur 



2016 m.  

gegužės 9 - 11 d.  

(1 sesija),  

        gegužės 17 - 18 d. 

(2 sesija), 

12.30 val. 

LEU PKTI,  

Studentų g. 47, Vilnius 

Specialiosios pedagogikos kvalifikacijos tobulinimo kursai 
(dirbantiems specialiosiose klasėse (grupėse), skirtose mokiniams, 

turintiems intelekto sutrikimą, arba intelekto ir įvairiapusius raidos 

sutrikimus, arba kompleksinių negalių, kurių derinio dalis yra 

intelekto sutrikimas) 

 

 

Dalykų mokytojai; Pradinio 

ugdymo mokytojai; 

Institucijų, vykdančių 

priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo 

programas, vadovai, 

pedagoginiai darbuotojai;  

Mokyklų vadovai, jų 

pavaduotojai ugdymui, 

ugdymą organizuojančių 

skyrių vedėjai; 

Mokyklų bendruomenės 

komandos; 

Mokytojų padėjėjai 

40 akad. val. 65 Eur 

2016 m. 

gegužės 16-18 d.  

(1 dalis),  

gegužės 24-26 d.  

(2 dalis), 

12.30 val. 

LEU PKTI,  

Studentų g. 47, Vilnius 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai 

 

Mokytojai, kurie 

atestuosis pirmą 

kartą, ir atestuotieji 

mokytojai, kurie 

pretenduos įgyti 

aukštesnę 

kvalifikacinę 

kategoriją  

60 akad. val. 70 Eur 

2016 m. 

birželio 6 - 9 d.  

(technologinė dalis), 

    birželio 13 - 16 d.  

(edukologinė dalis),  

10.00 val. 

LEU PKTI 

Studentų g. 47, Vilnius 

Kompiuterinio raštingumo  (technologinė ir edukologinė dalys) 

kursai 

 

 

 

Mokytojai, kurie 

atestuosis pirmą 

kartą, ir atestuotieji 

mokytojai, kurie 

pretenduos įgyti 

aukštesnę kvalifika-

cinę kategoriją 

 

80 akad. val 

 

80 Eur 

 

2016 m.  

birželio 6 - 8 d.  

(1 sesija),  

birželio 21, 22 d. 

(2 sesija), 

10.00 val. 

LEU PKTI,  

Studentų g. 47, Vilnius 

Kursai ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, 

ketinantiems  dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą 

 

 

 

 

 

Ikimokyklinio ir 

pradinio ugdymo 

pedagogai 

 

40 akad.val.  

 

   73 Eur  

    



     PASTABA: Susirinkus dalyvių grupei, kursų datos gali būti tikslinamos. Jus informuosime apie kursų laiką, vietą ir dalyvio mokestį. 

 

 SEMINARAI    

2016 m. kovo 17 d. 

12.30 -16.30 val. 

Vilniaus lopšelis – darželis 

,,Vėjelis“ 

Gabijos g. 21, Vilnius 

Skaitymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje 

Lektorė: doc.dr. Danguolė Kalesnikienė 

 

Registracija: diana.maciuikiene@gmail.com 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

6 akad. val. 16 Eur 

2016 m. kovo 21 d. 

10.00 -14.30 val. 

LEU PKTI 

Kompiuterių klasė 

Studentų g. 47, Vilnius 

Mokomosios video priemonės su Photo Story 3 programa 

kūrimas 

Lektorė: Alina Dubietienė, Vilniaus ,,Santaros“ progimnazijos 

mokytoja ekspertė 

Pedagogams 6 akad. val. 12 Eur 

2016 m. kovo 21 d. 

10.00 -15.00 val. 

LEU PKTI 

4 auditorija 

Studentų g. 47, Vilnius 

Bendravimo su tėvais veiklos gerinimas 

Lektorė: Palmira Talijūnienė, Kauno šv.Kazimiero pagrindinės 

mokyklos direktorė, vadybos ekspertė (švietimo konsultantė), 

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vadovaujančioji 

vertintoja 

Pedagogams 6 akad. val. 20 Eur 

2016 m. kovo 22 d. 

10.00 -16.30 val. 

LEU PKTI 

15 auditorija 

Studentų g. 47, Vilnius 

 

,,Pozityvumo paieška realybėje ir savyje kaip savivertės 

at(si)skleidimas. Tarpusavio bendravimo atmosferos kūrimas“ 

Lektorius: Jaronimas Laucius 

Pedagogams, 

klasių auklėtojams, 

grupių vadovams 

6 akad. val. 12 Eur 

2016 m. kovo 23 d. 

10.00 -16.30 val. 

LEU PKTI 

14 auditorija 

Studentų g. 47, Vilnius 

Laiko planavimas ir valdymas. 

Lektorė: Asta Januškevičiūtė, Mykolo Romerio universiteto 

lektorė. 

Įstaigų administracija, 

pedagogai 

6 akad. val. 16 Eur 

                       Renginiai, pagal įvertintas / prilygintas akredituotoms / akredituotas programas, vykdomi Lietuvos edukologijos universiteto  

Profesinių kompetencijų tobulinimo institute arba pagal pageidavimą – Jūsų įstaigoje. 

Adresas: Studentų g. 47, 3 kab., LT-08106 Vilnius 

     Pasiteiravimui: tel. (8~5) 263 60 02, el. p.: romute.sainer@leu.lt (dėl kursų), diana.maciuikiene@leu.lt (dėl seminarų). 

                        Būtina išankstinė registracija adresu:  http://www.leu.lt/lt/pkti/pkti_kvalifikacijos_tobulinimas/pkti_registracija.html 

mailto:romute.sainer@leu.lt
mailto:diana.maciuikiene@leu.lt
http://www.leu.lt/lt/pkti/pkti_kvalifikacijos_tobulinimas/pkti_registracija.html

