
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS

1. Nuo strateginio planavimo link strateginio valdymo kultūros mokykloje
2. Edukacinės technologijos ir svarbiausių 21-o amžiaus gebėjimų ugdymas 
 anglų kalbos pamokose
3. Jaunimo pilietiškumo ir socialinės atsakomybės ugdymas
4. Dizainu grindžiamas mąstymas mokykloje: teorija ir praktika
5. Curriculum valdymas ir edukacinė aplinka
6. Kūno kultūros teorija ir metodika pagrindinių bei vyresniųjų klasių kūno 
 kultūros pamokose
7. Kūno kultūros pamokos teorija ir metodika pradinėse klasėse
8. Mokytojo IKT priemonės taikyti inovatyvius į mokinį orientuotus pedagoginius požiūrius
9. Nuo įdomiosios matematikos iki brandos egzaminų
10. Šiuolaikinė instrumentinė analizė išplėstinio kurso chemijos pamokose
11. Šiuolaikinėje mokykloje - fizika interaktyviai
12. Ikimokyklinės įstaigos pedagogo kompetencijos
13. Mokyklos veiklos įsivertinimas
14. Darnaus vystymosi švietimo (DVŠ) kompetencijos ugdymo procese
15. Pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimas
16. Mokyklos veiklos kokybės gerinimo aspektai: kompetencijų laukas
17. Geografijos mokytojų veiklos turinys ir kompetencijos Darnaus vystymosi 
 švietimo kontekste
18. Darnaus vystymosi švietimas chemijos mokymo sistemoje
19. Darnaus vystymosi švietimas gamtos ir biologijos mokymo sistemoje
20. Informacinių technologijų mokytojų veiklos turinys ir kompetencijos DVŠ kontekste
21. Socialinė deviacija (alkoholizmas, narkomanija, prostitucija, elgetavimas ir kt.),
22. Jaunimo socialinės problemos
23. Socialinė atskirtis: negalės fenomenas
24. Socialinė atskirtis: pagyvenusių žmonių atvejis
25. Socialinė atskirtis: jaunimo atvejis
26. Patyčių mokykloje prielaidos ir raiška
27. Lietuvos ir Europos Sąjungos institucijų veikla nusikaltimų prevencijos 
 ir kontrolės srityje
28. Šeimos planavimo aspektai ir vaikų lytinis ugdymas šeimoje
29. Gabūs vaikai: ugdymo dilemos, problemos, strategijos ir perspektyvos
30. Alternatyvūs karjeros scenarijai socialinių mokslų profesijų lauke
31. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo komandos SPPTK veikla
32. Socialinės apsaugos sistemos ypatumai organizuojant socialinę paramą ir paslaugas
33. Didaktikos teorija ir praktika
34. Patrauklioji moterų lyderystė: socialiniai tinklai, modeliai ir įgūdžiai
35. Universiteto dėstytojo inovacinės veiklos turinys tobulinant studijų programas
36. Socialinės etikos problemos ir sprendimo būdai
37. Pilietiškumo ugdymas organizacijoje
38. Konstitucionalizmas: šiuolaikinė raiška
39. Deviacijos raiška animacinių filmų kontekste

40. Socialinio gyvenimo atspindžiai animacijoje
41. XXI amžius: šiuolaikinio žmogaus socializacija
42. Organizacijos kultūros raiška
43. Interesų konfliktas: korupcijos atspindžiai žiniasklaidoje
44. Individualios ir organizacinės karjeros vystymas
45. Organizacijų komunikacija ir viešieji ryšiai
46. Komunikacija organizacijoje
47. Laiko valdymas šiandieninėje organizacijoje
48. Socialinių vaidmenų derinimas organizacijoje (darbdavio, studento, šeimos nario, 
 pedagogo, mokinio)
49. Komandos organizacijoje: formavimas, vystymas, ugdymas
50. Šiuolaikinės mokytojo veiklos kompetencijos
51. Diferencijuotas mokymas(is) pamokoje
52. Paradigmų kaita matematikos, fizikos, informacinių technologijų mokytojų pamokose
53. Lietuvių kalbos mokytojo veikla, kintant ugdymo paradigmai
54. Šiuolaikinis švietimas ir edukologijos mokslas pilietinei visuomenei 
 ir demokratiškumo plėtotei
55. Mokytojų ugdymo spalvos: argumentavimas pedagogo veiklos tobulinimo tyrime
56. Tutorių veiklos organizavimas ir tobulinimas
57. Mentorių veiklos organizavimas ir tobulinimas
58. Pedagogikos raidos Europoje ypatumai darnaus vystymosi švietimo kontekste
59. Pedagoginės minties raida Lietuvoje
60. Ugdymo paradigmų kaitos tendencijos Darnaus vystymosi švietimo (DVŠ) kontekste
61. Mokymosi stilių taikymas mokymui(si) diferencijuoti
62. Atviroji prieiga mokslinėje komunikacijoje
63. Kuo svarbus dėstytojų organizacinis mokymas
64. Bendrojo lavinimo ir aukštosios mokyklos profesinio orientavimo 
 sanglaudos problemos
65. Mokymosi mokytis ypatumai
66. Lyčių lygių galimybių įtvirtinimo visuomenėje sociokultūriniai aspektai
67. Socialinio pedagogo kompetencijų raiška mokykloje
68. Kaip mokytis argumentuoti?
69. Socialinių projektų rengimas ir realizavimas
70. Europos mokymosi visą gyvenimą kompetencijų raiška mokykloje
71. Mokymasis mokytis: kaip geriau suprasti, įsiminti ir išmokti
72. Mokymosi metodai aukštojoje mokykloje
73. Kompetencijos aplankas
74. Konstruktyvistinis požiūris į mokyklos lygmens curriculum realizavimo sąlygas
75. Kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas ir recenzavimas
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QUALIFICATION IMPROVEMENT TRAINING

1. From strategic planning towards a culture of strategic management in school
2. Educational technology and development of the most important 21st-century skills in English  
 language classes
3. Development of youth’s public spirit and social responsibility 
4. Design based thinking in school: theory and practice
5. Curriculum management and educational environment
6. Physical education theory and methods in physical education classes for pupils of lower second 
 ary and senior grades 
7. Theory and methods of physical education lessons in primary grades
8. Teacher’s ICT tools for applying innovative pupil-oriented pedagogical approaches
9. From interesting mathematics to matura examination
10. Modern instrumental analysis in the chemistry classes of advanced course
11. Interactive physics for modern school  
12. Competences of educator in pre-school institution 
13. School self-evaluation
14. Competences of Education for Sustainable Development (ESD) in the process of teaching
15. Research on the improvement of pedagogical activities
16. Aspects of improving the quality of school's activities: field of competences
17. Geography teachers’ competences and content of activities in the context of the Education for  
 Sustainable Development
18. Education for Sustainable Development in the system of chemistry teaching
19. Education for Sustainable Development in the system of natural science and biology teaching 
20. Information technology teachers’ competences and content of activities in the context of ESD
21. Social deviation (alcoholism, drug addiction, prostitution, begging, etc.)
22. Social issues of the youth
23. Social exclusion: the phenomenon of disability
24. Social exclusion: the case of elderly people
25. Social exclusion: the case of the youth
26. Presumptions and expression of bullying in school
27. Activities of institutions of Lithuania and European Union in the field of crime prevention and  
 control
28. Aspects of family planning and sex education for children in the family
29. Gi�ed children: education dilemmas, problems, strategies and perspectives
30. Alternative career scenarios in the field of social sciences
31. Activity of social pedagogical assistance team 
32. Peculiarities of the social security system while organising social support and services
33. Didactics: theory and practice
34. Women's attractive leadership: social networks, models and skills
35. Improving study programmes with content of university teacher’s innovation activities
36. Social ethics: problems and solutions 
37. Education of public spirit within organization
38. Constitutionalism: modern expression
39. Expression of deviation in the context of animated films

40. Reflections of social life within animation
41. 21st century: socialisation of modern human
42. Expression of organisational culture
43. Conflict of interest: reflections of corruption in the media
44. Development of individual and organisational career 
45. Communication and public relations of organisations
46. Communication within organisation
47. Time management in today’s organisation
48. Coordinating social roles within organisation (employer, student, family member, teacher, pupil)
49. Teams within organisation: formation, development, education
50. The modern competences of teacher’s activities
51. Differentiated teaching/learning during a lesson
52. Paradigm shi� in the classes taught by teachers of mathematics, physics, and information   
 technology 
53. Activity of Lithuanian language teacher during the shi� of education paradigm
54. Modern education and the science of education for the civil society and development of   
 democracy
55. Teacher education: reasoning in the research on improvement of educator’s activities
56. Organising and improving tutoring
57. Organising and improving mentoring
58. Peculiarities of the development of pedagogy in Europe in the context of the Education for   
 Sustainable Development
59. Development of the pedagogical idea in Lithuania
60. Trends of teaching paradigm shi� in the context of Education for Sustainable Development (ESD)
61. Applying learning styles to differentiate teaching/learning
62. Open access in scientific communication
63. The importance of organisational training of teachers
64. Problems of cohesion between occupational guidance in schools of general education and higher  
 education
65. Peculiarities of learning how to learn
66. Socio-cultural aspects of consolidating equal gender opportunities in society
67. Expression of social pedagogue’s competences in school
68. How to learn to reason?
69. The preparation and implementation of social projects
70. European competences for lifelong learning expressed in school
71. Learning how to learn: how to understand, remember and learn better
72. Learning methods in higher education
73. Competence portfolio
74. Constructivist approach to the school-level conditions of implementing curriculum
75. Preparing and reviewing training programmes
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