
LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO 

 

2018 m. gegužės – birželio mėn. 

      KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI  

 
Renginio data, laikas, 

vykdymo vieta 

Renginio pavadinimas 

 

Dalyviai  

(kam skirta) 

Trukmė Preliminari 

kaina  

dalyviui 

 KURSAI, SEMINARAI    

2018 m. 

gegužės 4 d.. (3 sesija), 

          gegužės 14-18 d.  

              (4 sesija), 

              10.00 val. 

LEU PKTI,  

Studentų g. 47, Vilnius 

 

Mokyklos vadybos pagrindų kursai  

(tęsinys) 

 

Švietimo įstaigų 

vadovai, jų 

pavaduotojai ugdymui, 

skyrių vedėjai, 

besirengiantys 

atestuotis pirmą kartą. 

Aukštesnio lygmens 

švietimo vadovai, 

vadybininkai 

 

200 akad.  

val.. 

150 Eur 

2018 m.  

gegužės 7 - 9 d. 

 (1 sesija), 

gegužės 21 d.  

(2 sesija), 

10.00 val. 

LEU PKTI,  

Studentų g. 47, Vilnius 

 

Kursai lietuvių kalbos (valstybinės) mokytojams, 

ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą 

Lietuvių (valstybinės) 

kalbos mokytojai 

 

40 akad.val. 80 Eur 



                 2018 m. 

         gegužės 14-16 d.  

(1 sesija), 

          gegužės 28, 29 d.  

(2 sesija), 

               10.00 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. 80 Eur 

2018 m.  

 birželio 4-6 d.  

(1 sesija),  

birželio 18, 19 d. 

(2 sesija) 

LEU PKTI,  

Studentų g. 47, Vilnius 

Kursai užsienio kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti 

pagal pradinio ugdymo programą 

 

Užsienio kalbų 

mokytojai 

40 akad.val  

 

80 Eur  

2018 m.  

 birželio 4-6 d.  

 (1 sesija), 

birželio 18 d. 

(2 sesija) 

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  

 

   80 Eur  



2018 m. 

birželio 4 - 8 d.  

(1 sesija, 5 dienos), 

birželio 11 – 15 d. 

(2 sesija, 5 dienos), 

birželio 18-22 d. 

(3 sesija, 5 dienos), 

                 9.00 val. 

LEU PKTI, Studentų g. 47, 

Vilnius 

(visiems užsiregistravusiems 

bus siunčiamas detalus 

užsiėmimų tvarkaraštis) 

Pedagoginių – psichologinių žinių kursas  

 

Asmenys, 

besirengiantys dirbti ir 

dirbantys pirminio 

profesinio mokymo 

profesijos mokytoju 

arba neformaliojo vaikų 

švietimo (išskyrus 

ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį 

ugdymą) mokytoju ir 

neišklausę šio kurso 

 

 

 

180 akad. val. 230 Eur 

2018 m.  

birželio 11 d.,  

12.00 val.  

Vilniaus Sausio 13-osios 

mokykla, 

Architektų g.166, Vilnius 

Seminaras „Nauji iššūkiai pamokos sėkmei“ (remiantis 

Geros mokyklos koncepcija ir nauja Mokyklos, įgyvendinančios 

bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika). 

Geros mokyklos koncepcijoje ir naujoje 

Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos 

kokybės įsivertinimo metodikoje iškelti ugdymo tikslai ir 

apibrėžti laukiami rezultatai reikalauja keisti ugdymo praktiką. 

Šiandien jau nebepakanka, kad mokytojas išaiškintų pamokos 

turinį ir patikrintų, kaip mokiniai įsiminė. Ugdymo sėkmė 

priklauso nuo mokytojo gebėjimų tinkamai suplanuoti ugdymo 

procesą, kurti palankią mokymuisi aplinką, naudoti inovatyvius 

mokymo ir aktyvaus mokymosi būdus, taikyti mokytis padedantį 

vertinimą. Ugdymo turinį ir mokytojų kvalifikaciją bei jos 

tobulinimą reglamentuojantys dokumentai kreipia mokytojų 

pastangas tobulinti savo gebėjimus organizuoti ugdymą 

remiantis mokymosi paradigma, ugdyti mokinių kompetencijas. 

Ši programa turėtų padėti mokytojams įgyti ugdymo turinio 

planavimo, ugdymo organizavimo taikant aktyviuosius ugdymo 

metodus, skatinant mokinių kritinį mąstymą, suasmenintą 

mokymą, įgūdžių.  

Įvairių dalykų 

mokytojai, mokyklų 

komandos 

 

(Dar turime vietų, 

skaičius ribotas) 

6 akad. val. 25 Eur 

http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2012/12/metodika.docx
http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2012/12/metodika.docx
http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2012/12/metodika.docx
http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2012/12/metodika.docx


 

2018 m.  

birželio 11-13 d.,  

10.00 val.  

LEU PKTI, 

Studentų g. 47, Vilnius 

Lietuvių kalbos kultūros kursai 

 

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 

22 akad. val.     50 Eur 

2018 m.  

           birželio 13-15 d.  

               (1 sesija), 

birželio 20-22 d. 

(2 sesija),  

9.00 – 15.40 val. 

LEU PKTI,  

Studentų g. 47, Vilnius 

 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

kursai  

 

Mokytojai, dirbantys 

pagal ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

bendrojo ugdymo 

programas;  

Mokyklų vykdančių 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

bendrojo ugdymo 

programas vadovai, jų 

pavaduotojai ugdymui, 

ugdymą organizuojančių 

skyrių vedėjai; 

Mokytojų padėjėjai ir 

kiti Mokinių ugdymu 

besidomintys asmenys, 

(pvz., profesinio 

60 akad. val.    85 Eur 



mokymo programose 

dirbantys pedagogai) 

2018 m. 

birželio 18-22 d. 

(technologinė ir 

edukologinė dalys), 

nuo 9.00 val.   

LEU Gamtos, matematikos ir 

technologijų fakultetas,  

A10 auditorija 

Studentų g. 39, Vilnius 

Kompiuterinio raštingumo (technologinė ir edukologinė 

dalys) kursai 

 

 

Dalykų mokytojai; 

Pradinio ugdymo 

mokytojai; Institucijų, 

vykdančių priešmokykl. 

ir ikimokykl. ugdymo 

programas, vadovai, 

pedagoginiai 

darbuotojai; Mokyklų 

vadovai, jų 

pavaduotojai ugdymui, 

ugdymą 

organizuojančių skyrių 

vedėjai; Mokyklų 

bendruomenės 

komandos 

80 akad. val 80 Eur 

2018 m.  

birželio 19, 20, 21 d., 

nuo 9.00 val 

Lietuvos aklųjų ir 

silpnaregių ugdymo centras 
Ateities g. 44, Vilnius 

Tiflopedagogikos kvalifikacijos tobulinimo programa  

 

Pradinio ugdymo ir 

dalykų mokytojai, 

dirbantys specialiosiose 

klasėse (grupėse), 

skirtose akliesiems ir 

silpnaregiams 

mokiniams; 

Institucijų, vykdančių 

priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo 

programas, vadovai, 

pedagoginiai 

darbuotojai, dirbantys 

specialiosiose klasėse 

(grupėse), skirtose 

akliesiems ir 

silpnaregiams 

40 akad.val  

 

80 Eur 

http://leu.lt/download/33783/tiflopedagogikos%20programa.pdf


mokiniams; 

Mokyklų vadovai, jų 

pavaduotojai ugdymui, 

ugdymą 

organizuojančių skyrių 

vedėjai; 

Mokytojų padėjėjai, kiti 

Mokinių ugdymu 

besidomintys asmenys 

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

Profesinių kompetencijų tobulinimo institute, kai kurie kursai, surinkus reikiamą kursų dalyvių skaičių, gali būti vykdomi pagal pageidavimą 

Jūsų įstaigoje (Vilniaus m., Vilniaus r., kiti miestai – išimtiniais atvejais). 

Adresas: Studentų g. 47, 18 kab., LT-08106 Vilnius     

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

arba el. p. adresu romute.sainer@leu.lt. 

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

