
METODINĖS MEDŽIAGOS SĄRAŠAS 

(seminarai, kursai, paskaitos) 

Diskuose (MM) 

 
Išorės vertinimas. Priemonė ugdymo kokybės bei mokyklos tobulinimui (2008) MM-1 

Ikimokyklinio ugdymo konferencija (2010) MM-2 

Raštvedyba (2010) MM-3 

S. Vilutis (2010) MM-3 

D. Kniazytė (2010) MM-3 

V. Servutienė (2010)MM-3 

Lytiškumo samprata (2010) MM-3 

Mokymosi motyvaciją skatinantis vertinimas (2010) MM-3 

Vaikai ir jų agresija (2010) MM-3 

I. Bumblauskienė (2010) MM-3 

V. Jurgaitis (2010) MM-3 

Kompiuterinių programų naudojimas fizikos pamokoje (2010) MM-3 

Karjeros planavimas šiandien ir rytoj (2010) MM-3 

G. Matiekus. Auditas (2010) MM-3 

Mokykla be patyčių (2010) MM-3 

Pamoka ABP kontekste (2010) MM-3 

Socialinių pedagogų veiklos naujovės ir perspektyvos (2010) MM-3 

Vadovų konferencija (2010) MM-4 

VVG mokymai (2010) MM-4 

Tobulinkime kompetencijas (2010) MM-4 

Ikimokyklinio ugdymo konferencijos medžiaga (2010) MM-4 

Įstaigos dokumentų rengimas (2011) MM-5 

Dokumentų tvarkymas (2011) MM-5 

Pastatų tvarkybos projektų reikalavimai (2011) MM-5 

Debatai- bendradarbiavimo mokykla (2011) MM-5 

Simuliacinis žaidimas, kūrybinės laboratorijos, patyriminis žygis (2011) MM-5 

Klasės auklėtojas – lyderis bendradarbiavime(2011) MM-5 

Kompiuterinis raštingumas (2011) MM-5 

VVG. Paraiškos bei verslo plano rengimas (2011) MM-5 

Viešieji pirkimai (2011) MM-5 

Kūrybiškumo ugdymas ( 2011) MM-5 

Patyčios mokykloje (2011) MM-5 

Ugdomasis konsultavimas(2012) MM-5 

Simuliaciniai žaidimai (2012) MM-5 

Vaikų turizmo renginių organizavimo tvarka ir dokumentai (2012) MM-5 

Pokyčių valdymas, konfliktų sprendimas (2012) MM-5 

Darbo sutartys (2011) MM-6 

Mokinių motyvacijos skatinimas šiuolaikinėje pamokoje (2011) MM-6 

Ugdymo turinio ir ugdymo kokybės užtikrinimo naujovės, kūrybiškumas ir mokymas (2011) MM-6 

Higienos normos (2011) MM-6 

L. Laurinčiukienė ( 2011)  MM-6 

Patiekalų puošyba (2011) MM-6 

Tamo prezentacija (2011) MM-6 

Planavimo samprata (2011) MM-6 

Gudynas. Standartizuoti testai (2012) MM-6 

D. Petrylaitė (2012) MM-6 

CVPIS (2012) MM-6 

Vertinimo samprata (2012) MM-6 



Darbuotojų ir darbdavių teisės ir pareigos (2012) MM-6 

Standartizuoti ir mokytojų rengti testai( 2012) MM-7 

Krizių valdymas mokyklose (2012) MM-7 

Darbo santykių teisinis reglamentavimas( 2012) MM-7 

Vadovo etika ir etiketas (2012) MM-7 

Viešieji pirkimai (2012) MM-7 

Pastatų tvarkybos projektų reikalavimai (2012) MM-7 

Kaimo sodybų apželdinimas (2012) MM-7 

Valstybės ir savivaldybės turto valdymas (2012) MM-7 

Pokyčių valdymas (2012) MM-7 

Spec. pedagogikos ir psichologijos kursai (2012) MM-7 

M. Dičkus. Supaprastintų ir mažos vertės pirkimų ypatumai (2012) MM-8 

Karjeros konsultantės Ramunės Kliaugienės ugdymo karjerai pamokų skaidrės (2013) MM-9 

Pasirenkamojo vaikų ugdymo programos: reikalavimai turiniui. Programų rengimas ir 

akreditavimas (2013) MM-10 

Vaikų ugdymo įstaigų 2009-2013 metų kontrolės rezultatai (2013) MM-10 

Mokytojų, vaikų ir tėvų partnerystės skatinimas naudojant LIONS QUEST programą mokykloje 

(2013) MM-10 

Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir  išbandymas   savivaldybėse 

(2013) MM-10 

Islandija ir jos patirtis neformaliąjame vaikų švietime (2013) MM-10 

Visų savivaldybių pasirenkamojo vaikų švietimo teikėjų neformaliojo ugdymo kompetencijų 

ugdymas Kompetencijos. Metodai. Patyriminis mokymas. (2013)MM-10 

Projektinė pamoka (2013) MM-10 

Projektinės veiklos taikymas ugdymo procese (2013) MM-10 

Projektinio mokymo planavimo pavyzdžių analizė ir užduočių išbandymas (2013) MM-10 

Švietimo sistema Čekijoje 

Lietuvos ir Čekijos mokyklos ir tėvų bendradarbiavimo ypatumai, panašumai ir skirtumai (2013) 

MM-10 

Ugdymo karjerai integravimas į ugdymo planus (2013) MM-10 

Vaikų ugdymo įstaigų 2009-2013 metų kontrolės rezultatai (2013) MM-10 

Raštvedyba (2014) MM-11 

Streso valdymas (2014) MM-11 

2014 NEC rezultatai savivaldybėje (2014) MM-11 

Problemomis grįstas mokymas (2014) MM-11 

Bendravimas su žiniasklaida. Vaiko teisių pažeidimo rizika (2014) MM-11 

Individualus ir grupinis konsultavimas (2014) MM-11 

Ugdomasis konsultavimas (2014) MM-11 

Vaikų socializacija ir neformalusis švietimas(2014) MM-11 

Mano mažas didelis pasaulis (2015) MM-12 

Želdinių dizainas ir ekologinė žemdirbystė (2015) MM-13 

Kalėdinė dovanėlė. Paroda (2015) MM-14 

Metodinės dienos (2015) MM-15 

A. Karaliūnaitė. 7 kūno galios (2015) MM-15 

Bendravimas su žiniasklaida (2015) MM-15 

D. Morkūnaitė. Šiuolaikinis mokymas (2015) MM-105 

E-demokratija (2015) MM-15 

JAVAKIS-viešinimas (2015) MM-15 

Lietuvių kalbos renginys (2015) MM-15 

MK seminaras (2015) MM-15 

Rokiškio krašto istorija (2015) MM-15 

A. Kurienė. Save žalojantis elgesys (2015) MM-15 



Vaikų socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymas (2015) MM-15 

Metodinė diena ŠMM (2016) MM-16 

Dokumentų rengimas (2016) MM-16 

Dokumentų valdymas(2016) MM-16 

A. Maldeikienė. Asmeniniai finansai (2016) MM-16 

M. Dičkus. Viešieji pirkimai (2016) MM-16 

Pedagogas. lt konferencijos medžiaga (2016) MM-16 

Kaip rašyti samprotavimo rašinį (2016) MM-16 

Pradinis ugdymas. Naujos lietuvių kalbos programos  (2016) MM-16 

Tekstų tipai (2016) MM-16 

Edukaciniai vaikų žaidimai ir svajonės (2017) MM-17 

Metodinė diena naujiems mokslo metams (2017) MM-17 

Archyvinių dokumentų tvarkymas (2017) MM-17 

Biudžetinių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymų atnaujinimas (2017) MM-17 

 Pradinukų konferencija- Naujus mokslo metus pasitinkant (2017) MM-17 

Dokumentų valdymo medžiaga (2017) MM-17 

Darbuotojų pareigybės ir vertinimas (2017) MM-17 

Amatų dienų pristatymas (2017) MM-17 

Bendradarbiavimas su šeima (2017) MM-17 

Brandos darbas (2017) MM-17 

Darbo su agresyviais klientais įgūdžių lavinimas(2017) MM-17 

Palankios emocinės aplinkos kūrimas(217) MM-17 

7 pagrindiniai žydų sėkmės principai (2017) MM-17 

Tomas ir Pepė(Jurgitos Bareišienės) (20174) MM-17 

IU vadovų pasitarimo medžiaga (2017) MM-17 

Metodiniai patarimai pamokos vadybai( 2017) MM-17 

Naujas DK (2017) MM-17 

Šiuolaikinė pamoka(2017) MM-17 

Smurtas mokykloje (2017) MM-17 

Vadybiniai sprendimai įsivertinant įstaigos veiklą (2017) MM-17 

VPI pakeitimai (2017) MM-17 

Individualios mokinio pažangos stebėjimas: ką rodo vertinimo duomenys (2018) MM-18 

Ką turėtų daryti direktoriaus pavaduotojas ugdymui stiprinant mokyklos mokinių individualios 

pažangos vertinimo kultūrą? (2018) MM-18 

Individualios mokinio pažangos stebėjimas ir fiksavimas, siekiant ugdymo kokybės ir geresnių 

mokymo(si) rezultatų (2018) MM-18 

Kuo gyvena mokykla (Salduvės progimnazija, Šiauliai) (2018) MM-18 

Nuodingos medžiagos BU mokyklose (2018) MM-19 

Savižudybių prevencija mokyklose(2018) MM-19 

Suaugusiųjų švietimo teikėjų mokymai (2018) MM-19 

Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas(2018) MM-19 

Aktualijos ir naujovės 2018-19 m. m. (2018) MM-19 

Apie projektus, kurių reikia mums(2018) MM-19 

Asmens duomenų tvarkymo ypatumai (2018) MM-19 

Mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistemos įgyvendinimas. Neformaliojo švietimo įstaigos 

(2018) MM-19 

Į STEAM orientuotas ugdymas (2018) MM-19 

IT įrankiai pamokoms (2018) MM-19 

Suaugusiųjų  bendruomenės mokymai apie vaikų seksualinės prievartos įveikimą mokykloje (2018) 

MM-19 

MEDUS pristatymas 2018 (2018)  MM-19 



Šiuolaikinė pamoka: kiekybiniai kriterijai, kokybiniai pokyčiai ir strateginiai atitikmenys (2018) 

MM-19 

Ikimokyklinio amžiaus  vaikų pasiekimų vertinimas ir pažangos matavimas (2018) MM-19 

Privačių interesų deklaravimas(2018) MM-19 

Korupcija ir jos prevencija. Interesų konfliktų mažinimas (2018) MM-19 

Kvalifikacijos tobulinimas užsienyje: kokios kompetencijos stiprinamos tarptautinio mokytojų 

mobilumo projektuose? (218) MM-19 

SOCRATIVE programos taikymas pamokų organizavimui, žinių ir gebėjimų tikrinimui, rezultatų 

analizei (2018) MM-19 

Į STEAM orientuotas ugdymas m. d. „Ąžuoliukas“ (2018) MM-19 

Turizmo renginių vadovų mokymai ( 2018) MM-19 

Mūsų krašto dvarai ir dvareliai. Projektas „Kraštotyra ir etninio paveldo puoselėjimas“ MM-20 

Pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „Gyvosios istorijos edukacinė klasė gamtoje“ MM-21 

Mokinių lyderystės įgūdžių ugdymas neformaliojo ugdymo veikloje. Praktinės metodinės 

rekomendacijos (2014) MM-22 

M. d. „Ąžuoliukas“. Dvarponiai MM-23 

Filmas m.d. „Ąžuoliukas“ vaikų delniukai ištiesti gerumui MM-24 

 

 

 

 

 

 

 


