
Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centre renkamos grupės į kvalifikacijos tobulinimo 

kursus ir mokymus: 

 

  Anglų, rusų, vokiečių, prancūzų ir švedų  kalbų kursai. Užsienio kalbos kursų trukmė – nuo 30 

iki  60 val.  

  Kursai pagal programą „Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas 

ugdyme“: pagrindinis modulis „Pilietiškumo ugdymo ir nacionalinio saugumo pagrindai“(12 

val.), pasirenkamieji moduliai ,, Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės“ (18 

val.); „Pilietis ir šalies gynyba“ (22 val.); „Kūno kultūra, sportas ir krašto gynyba“ (22 val.). 

Dalyviai - Visų mokomųjų dalykų mokytojai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, vykdantys 

ugdomąsias veiklas, neformaliojo švietimo mokytojai.  Programos tikslas - plėtoti mokytojų ir 

švietimo administratorių kompetencijas, stiprinant pilietiškumo nuostatas, suteikiant žinių 

nacionalinio saugumo ir gynybos srityje bei gebėjimų taikyti jas moksleivių ugdymo procese. 

 Užsienio kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą – 

anglų, prancūzų  kalbų mokytojai, ketinantys dirbti pagal pradinio ugdymo programas. Kursų 

trukmė – 40 val.  
Registracija arba išsamesnė   informacija  telefonu (8 421) 61216 arba el. p. pakrsjc@gmail.com   - Švietimo 

centro metodininkė Rima Leimontienė.  

 

 

 

 Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai tėvams ,,Pozityvi tėvystė‘‘. Kursai skirti 

tėvams, kurių tikslas – ugdyti ir stiprinti pozityvių santykių šeimoje kūrimo įgūdžius. 
Registruotis arba išsamesnė   informacija  telefonu (8 421) 61216 arba el. p. pakrsjc@gmail.com   -  Švietimo 

centro metodininkė Greta Jasiūnienė 

 

 

 

 Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą. Išklausę programą ir atlikę savarankiškas užduotis, įgis 

teisę vykdyti priešmokyklinio ugdymo programą 

 Meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) mokytojams, ketinantiems mokyti 

pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas . Išklausę programą ir atlikę 

užduotis dalyviai įgis teisę mokyti dailės, muzikos, šokio ir teatro dalykų pagal Pradinio 

ugdymo programą. 
Registruotis arba išsamesnė   informacija  telefonu (8 421) 61216 arba el. p. pakrsjc@gmail.com   - Švietimo 

centro direktorė Rima Juozapavičienė 

 

 

 

 Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija. Kursų programa skirta mokytojams, kurie 

atestuosis pirmą kartą, ir atestuotiems mokytojams, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę 

kategoriją. Programa taip pat rekomenduojama mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui (ypač 

atsakingiems už specialiosios pedagoginės pagalbos organizavimą mokykloje) ir kitiems mokytojams, 

norintiems šioje srityje tobulinti savo kompetenciją. 

 Edukologinės ir technologinės dalies kompiuterinio raštingumo kursai. Šie kursai skirti  

mokytojams, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuotiems mokytojams, kurie pretenduos įgyti aukštesnę 

kvalifikacinę kategoriją. 

  Turizmo renginių vadovų mokymai  „Turizmo renginių vadovų mokymas saugos ir sveikatos 

klausimais“. Mokymų dalyviams bus išduodami nustatyto pavyzdžio darbų saugos pažymėjimai.   

 Lietuvių kalbos kultūros kursai. Šie kursai skirti mokytojams, mokyklų vadovams, jų 

pavaduotojams ugdymui, kurie atestuosis pirmą kartą ir visiems, norintiems šioje srityje tobulinti savo 

kompetenciją. 

Registracija arba išsamesnė   informacija  telefonu (8 421) 61216 arba el. p. pakrsjc@gmail.com  - Švietimo 

centro metodininkė Jūratė Morkūnaitė. 
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