
 

  PATVIRTINTA 
 Kauno rajono švietimo centro 

 direktorės 2019 m. sausio 25 d. 

 įsakymu Nr. T1- 20 

 

KAUNO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO 2019 M.VASARIO MĖNESIO 

RENGINIŲ PLANAS 

 

BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA tel. 332529 arba el. paštu info@centras.krs.lt)  

Interneto puslapis www.centras.krs.lt; (atsarginis adresas: krscentras.puslapiai.lt) 

REGISTRACIJA PEDAGOGINIAM PSICHOLOGINIAM VERTINIMUI IR KONSULTAVIMUI 

 tel. (8-37) 380065, e. paštas ppt@centras.krs.lt 

 
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas organizuojamas, remiantis „Valstybinių ir savivaldybių mokyklų 

vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų 2017-2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetais“ (Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-647) 

1. Prioritetas: Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas. Prioriteto 
kryptys: 

1.1. Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos. 

1.3. Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas. 
3. Prioritetas: Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas. 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 
 

Būtina išankstinė registracija KRŠC internetiniame puslapyje  www.centras.krs.lt 

Daugiau informacijos: tel. 332529 arba el. paštu info@centras.krs.lt 
 

Renginio pavadinimas Data ir vieta Atsakingas 

Uţsienio kalbų (anglų) kompetencijų tobulinimo programa. 

Renkamos naujos 1 ir A2 ir B1/B2 lygio anglų kalbos 

kursų grupės. 

Pageidaujančių lankyti kursus registracija tel. 33 25 29 

arba el. paštu info@centras.krs.lt 

Švietimo centre 

(Saulės g. 12) 
pagal suderintą 

grafiką 

Pradţia vasario 4 d. 

15 val. 

E. Ţaromskienė 

 Microsoft Excel žinių pagilinimo kursai. Renkama 

klausytojų grupė. 

Pageidaujančių  lankyti  kursus  registracija  iki  vasario 

25 d.  tel. 33 25 29 arba el. paštu info@centras.krs.lt 

Švietimo centre 

(Saulės g. 12) 

pagal suderintą 
grafiką 

D. Klimantavičienė 

Specialiosios pedagogikos ir  specialiosios psichologijos 

kursai. 

Pageidaujančių lankyti kursus registracija tel. 33 25 29 

arba el. paštu info@centras.krs.lt 

Švietimo centre 

(Saulės g. 12) 
 

L. Ruzgienė 

 

Nemokamas seminaras muzikos ir meno mokyklų 

pedagogams, muzikos mokytojams "Fortepijoninės 
programinės muzikos interpretacija" 

Lektorė: Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos 

ekspertė dr. G.Kondrotaitė  

Registracija: aldona.didziulyte@gmail.com 

Vasario 7 d. 

Kauno muzikos 
mokykloje, 

(Gruodţio g. 25, 

Kaunas) 

L.Ruzgienė 

A.Didţiulytė 

Nemokamas seminaras ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

vaiko gerovės komisijos pirmininkams ,,Mokyklos vaiko 

gerovės komisijos narių supaţindinimas su Ankstyvosios 

intervencijos modeliu ir S.M.A.R.T. tėvystės įrankiu" 

Lektoriai - psichologės R. Ramanauskienė, R. Stonienė, B. 

Kasputytė, socialinė pedagogė A. Markauskienė 

Vasario 8 d. 

10 val. 
Švietimo centre 

A. Markauskienė 

mailto:ppt@centras.krs.lt
mailto:info@centras.krs.lt
mailto:info@centras.krs.lt
mailto:info@centras.krs.lt
mailto:info@centras.krs.lt
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Seminaras  ikimokyklinių ir priešmokyklinių, pradinių 

klasių bei neformaliojo ugdymo pedagogams „Jaunųjų 

tyrėjų ugdymas – aš jaunasis mokslininkas“ 

Lektorė: Monika Maţintienė 

Vasario 11 d. 

12.30 val. 

Švietimo centre 

R.Sasnauskienė 

Seminaras įvairių dalykų mokytojams, pavaduotojams 

vadovams „Ugdymo individualizavimas: galimybės, 

poreikiai, motyvacija ir rezultatai“  

Lektorė: psichologė Ramunė Murauskienė  

Vasario 12 d.  

12 val. 
Švietimo centre 

E. Ţaromskienė  

Seminaras ikimokyklinių įstaigų meninio ugdymo 

mokytojams, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams „Ritminiai ţaidimai. Imitacinis dainavimas. 

Naujo muzikinio projekto pristatymas“ 

Lektorė: muzikos pedagogė, kompozitorė Neringa 

Lapinskienė 

Vasario 13 d. 

10 val. 

Švietimo centre 
 

R.Sasnauskienė 

Nemokamas seminaras muzikos mokytojams „Akordeono 

klasifikacijos ir sandaros ypatumai“ 

Lektorius: Kauno I-os muzikos mokyklos direktorius 

M.Labanauskas 

Registracija iki 2018-01-11 info@garliavamm.lt arba tel. 

(8 37) 55 22 37 

Vasario 15 d.  

12 val. 

Meno mokykloje 
(Garliava, Vytauto 

g.54) 

L.Ruzgienė 

I. Butnikienė 

Seminaras švietimo, kultūros darbuotojams, pedagogams, 

valstybės tarnautojams „Efektyvi komunikacija ir 

paţangiausi susikalbėjimo būdai“  

Lektorius: Vygandas Pikčiūnas 

Vasario 18 d. 

 10 val. 
Švietimo centre 

L.Ruzgienė 

Seminaras Kulautuvos pagrindinės ir Batniavos 

daugiafukcinio centro  mokyklos mokytojams  

„Pa(si)dalytosios lyderystės įgyvendinimo švietimo įstaigoje 

galimybės ir problemos“ 

Lektorius: Gargţdų pagr. mokyklos direktorius E.Ţiogas 

Vasario 19 d.  

10 val. 

Batniavos 

daugiafunkciame 
centre 

L.Ruzgienė 

Seminaras Neveronių gimnazijos bendruomenei  

„Individuali mokinio paţanga, akcentuojant 

formuojamąjį vertinimą ir mokymosi strategijas“ 

Lektorė: Jūratė Petronienė, Kėdainių r. Josvainių 

gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Vasario 19 d. 

10 val. 
Neveronių 

gimnazijoje 

E.Ţaromskienė 

Seminaras Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos 

bendruomenei „Suaugusiųjų įtaka vaikų motyvacijai ir 

pasirinkimams“ 

Lektorius: V. Arvasevičius 

Vasario 19 d. 
14 val.  

Juozo Lukšos 

gimnazijoje 

L.Ruzgienė 

Kvalifikacijos tobulinimo programa kūno kultūros 

mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo 

programą 

Lektorė: LSU dr. Laimutė Trinkūnienė 

Vasario 19 ir 20 d. 

Švietimo centre 

21 ir 22 d. 
 Kauno Tado 

Ivanausko 

progimnazijoje 

L.Montrimaitė 

Seminaras pedagogams ir ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių įstaigų vadovams, jų pavaduotojams 

ugdymui „Metinių tikslų bei uţduočių pedagogams metiniam 

pokalbiui nustatymas ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje 
įstaigoje“.  

Lektorė – Asta Tamušauskaitė, socialinių mokslų srities 

edukologijos krypties mokslų daktarė 

Vasario 20 d.  

9.30 val. 

Rokų mokykloje-

darţelyje 

R.Sasnauskienė 

mailto:info@garliavamm.lt
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Seminaras Kauno Juozo Grušo gimnazijos mokytojams 

„Mokinio paţangos matavimas“ 

Lektorė: Astra Korsakienė, Birţų „Aušros“ gimnazijos 

mokytoja ekspertė 

Vasario 20 d.  

10 val. 

J.Grušo 
gimnazijoje 

E.Ţaromskienė 

Seminaras direktorių pavaduotojams ugdymui (bendrojo) 

„Mokyklos paţangos sampratos kūrimas, paţangos 

stebėjimas ir matavimas“ 

Lektorė: NMVA mokyklų įsivertinimo skyriaus vedėja Laima 

Gudaitė 

Vasario 21 d.  

10 val.  
Švietimo centre 

L.Ruzgienė 

Nemokamas seminaras bendrojo ugdymo mokyklų vaiko 

gerovės komisijos pirmininkams ,,Mokyklos vaiko gerovės 

komisijos narių supaţindinimas su Ankstyvosios 

intervencijos modeliu ir S.M.A.R.T. tėvystės įrankiu“ 

Lektoriai – psichologės R. Ramanauskienė, R. Stonienė, B. 

Kasputytė, socialinė pedagogė A. Markauskienė 

Vasario 22 d. 

10 val. 
Švietimo centre 

A.Markauskienė 

Seminaras Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos 

pedagogams „Pamokos kokybės valdymas“  

Lektorius Vincas Tamašauskas,  Šiaulių Didţdvario 

gimnazijos matematikos mokytojas ekspertas 

Vasario 22 d.  
9 val. 

Kauno A. Puškino 

gimnazijoje 

E. Ţaromskienė 

Seminaras (su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą) 

pedagogams, socialiniams darbuotojams, psichologams, 

tėvams, „Santaikos pedagogika: kuriantis ir harmoningas 

bendravimas“ 

Lektorius: Aleksej Babajanc (Krasnodaras, Rusija)  

Praktinės psichologijos aukštosios mokyklos direktorius; 

pedagogas; šeimos santykių ir verslo psichologas 

konsultantas; tarptautinių psichologinių seminarų ir treningų 

rengėjas mokytojams, tėvams ir vaikams 

Daugiau apie renginį čia 

Registracija:  

https://goo.gl/forms/SnNR9OoRSVCeJMBk1 

Tel. (8 37) 33 25 29 

Vasario 23-24 d. 

12 val. 

Verslo lyderių 
centras BLC K. 

Donelaičio g. 62, 

V. Putvinskio g. 53 
 

L.Ruzgienė 

R.Sasnauskienė 

„Vaikystės lobiai“ 

direktorė Gitana 

Mikutytė –Palekienė 

 

Seminaras įvairių dalykų mokytojams „Pasiruošimas 

egzaminams: baimės, pasitikėjimo ir motyvacijos dermė“ 

Lektorė: psichologė Ramunė Murauskienė 

Vasario 25 d.  

12 val.  

Švietimo centre 

E. Ţaromskienė 

Seminaras  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
pedagogams „Ugdymo organizavimas ir vaiko pasiekimų 

vertinimas“ 
Lektorė:  doc. dr. Birutė Autukevičienė (VDU) 

Vasario 26 d. 
12 val. 

Švietimo centre 

R. Sasnauskienė 

Seminaras Čekiškės P.Dovydaičio gimnazijos pedagoginei 

bendruomenei „Neišvengiami skaitmeninių mąstymų 

pokyčiai mokykloje“ 

Lektorė: Rūta Filončikienė 

Vasario 27 d. 
Čekiškės 

P.Dovydaičio 

gimnazijoje 

L.Ruzgienė 

Seminaras  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams, direktorių pavaduotojams ugdymui 

„Metinės pedagogo veiklos vertinimo ataskaitos rengimas 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoje“ 
Lektorė: Asta Tamušauskaitė, socialinių mokslų srities 

edukologijos krypties mokslų daktarė 

Vasario 27 d. 
12 val. 

Švietimo centre 

 

R. Sasnauskienė  

Seminaras mokytojams, logopedams, spec.pedagogams 

„Autizmo spektro sutrikimai ir ugdymo strategijos“ 

Lektorė: logopedė ekspertė Laima Paulauskienė (Joniškio PPT) 

Vasario 28 d.  

12 val. 
Švietimo centre 

R.Zabelienė 

E.Šukienė 

https://goo.gl/forms/SnNR9OoRSVCeJMBk1
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Paskaitos tėvams ir mokytojams  mokyklose (pagal sąrašą). 

Projektas „Sveikos aplinkos kūrimas II“  

Lektoriai: VšĮ „Mokymų ir konsultavimo centras“ 

psichologai 

Pagal patvirtintą 

renginių registrą 

L.Ruzgienė 

METODINĖ VEIKLA 

Sveikatą stiprinančių mokyklų plakatų paroda „Socialinių 
emocinių kompetencijų ugdymo idėjos“ 

Sausio 28 d. - 
vasario 8 d. 

Šlienavos 

pagrindinėje 

mokykloje 

R. Sasnauskienė 

67-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada (9-12 kl.) Vasario 1 d. 10 val. 

VDU Ţemės ūkio 

akademijoje 

E. Ţaromskienė 

Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio (naujais 

išrinkto) pasitarimas 

Vasario 4 d. 
15 val. 

Švietimo centre 

Ţ. Puodţiukienė  

E. Ţaromskienė 

Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas Vasario 4 d. 
15 val. 

Švietimo centre 

Z. Petraitienė 

L. Montrimaitė 

30-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada 8-12 kl. 

(šalies etapas) 

Vasario 5 d.  

Juozo Lukšos 
gimnazijoje  

D. Klimantavičienė 

Biologijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas Vasario 5 d. 14 val. 

Švietimo centre 

D. Klimantavičienė 

 

Kauno r. 5 – 12 klasių mokinių technologijų kūrybinių darbų 

konkurso „Balti ţiemos švenčių rūbai“ kūrybinių darbų 

vertinimas. Dalyvauja tik vertinimo komisijos nariai. 

Vasario 5 d. 

14 val. 

R. Sasnauskienė 

Kauno r. 5 – 12 klasių mokinių technologijų kūrybinių darbų 
konkurso „Balti ţiemos švenčių rūbai“ kūrybinių darbų 

paroda 

Vasario 5 - 28 d. R. Sasnauskienė 

Informacinių technologijų mokytojų metodinis pasitarimas Vasario 6 d. 

15 val. 
Švietimo centre 

D. Klimantavičienė 

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, gimnazijų 9-12 kl. 

mokinių ţinių konkursas „Kas? Kur? Kada?“ 

Vasario 7 d.  

12 val.  
Juozo Lukšos 

gimnazijoje 

R. Sasnauskienė 

Z. Talutienė 

A. Masiulienė 

Matematikos mokytojų metodinio būrelio (naujai išrinkto) 

pasitarimas 

Vasario 7 d.  

14.30 val.  
Švietimo centre 

D. Klimantavičienė 

Chemijos mokytojų metodinio būrelio (naujai išrinkto) 

pasitarimas 

Vasario 7 d.  

15 val.  

Švietimo centre 

E. Ţaromskienė 

Kauno rajono 5-6 klasių mokinių anglų kalbos konkursas 

„Spelling Bee“ 

Vasario 8 d.  

Garliavos Jonučių 

progimnazija 

E. Ţaromskienė 

Etikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas Vasario 8 d.  

14 val. 

Švietimo centre 

D. Klimantavičienė 

Menų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas Vasario 11 d. 
15 val. 

Švietimo centre 

D.Klimantavičienė 

Sveikatą stiprinančių mokyklų plakatų paroda „Socialinių 

emocinių kompetencijų ugdymo idėjos“ 

Vasario 11- 22 d. 

Neveronių 
gimnazijoje 

R. Sasnauskienė 

26-oji Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiada 10-11 kl. Vasario 12 d.  

9 val.  
Garliavos Juozo 

D.Klimantavičienė 
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Lukšos gimnazijoje 

Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas Vasario 12 d.  

9.30 val. 

Juozo Lukšos 
gimnazijoje 

D.Klimantavičienė 

Dailės mokytojų metodinio būrelio pasitarimas Vasario 12 d.  

14 val. 
Švietimo centre  

R. Sasnauskienė 

 

Kauno rajono ugdymo įstaigų psichologų ir socialinių 

pedagogų metodinis pasitarimas: akcijos ,,AŠ+TU =MES“ 

veiklų planavimas, skirtos ,,Veiksmo savaitei BE PATYČIŲ 
2019“. 

Vasario 13 d.  

10 val. 

Švietimo centre 

R. Ramanauskienė 

 R. Stonienė  

A. Markauskienė 

Kauno rajono ugdymo įstaigų psichologų metodinio būrelio 

2019 m. veiklos plano parengimas 

Vasario 13 d.  

12 val. 

Švietimo centre 

R. Ramanauskienė 

 R. Stonienė  

 

Kauno rajono ugdymo įstaigų psichologų sudėtingų 

konsultavimo atvejų aptarimas 

Vasario 13 d. 

13 val. 
Švietimo centre 

R. Ramanauskienė 

 R. Stonienė  

 

Socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas: 

metodinio būrelio 2019 m. veiklos plano parengimas 

Vasario 13 d. 

 12 val. 
Švietimo centre 

G. Birškienė 

 A. Markauskienė 

Sveikatą stiprinančių mokyklų strateginės grupės pasitarimas 

„2019 metų veiklos programa“ 

Vasario 13 d.  

14.30 val. 

Švietimo centre 

R.Sasnauskienė 

L.Ruzgienė 

Lietuvos mokinių technologijų olimpiada „Mano laiškas 

rytojui“ 

Vasario 14 d.  

Domeikavos 

gimnazijoje 

R. Sasnauskienė 

Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio 

pasitarimas 
  

Vasario 15 d. 
10 val.  PPT 

(Lietuvių g.12, 

Kaunas) 

R. Šimkevičius  

R. Zabielienė 

Atvira veikla priešmokyklinio amţiaus grupėje 

„Aktyvus muzikos klausymas ir laisvas judesys vaikų 

ugdymo procese“. (ikimokyklinių įstaigų meninio, 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams) 

Vasario 18 d. 

10 val. 

Ringaudų pradinėje 

mokykloje 

R. Sasnauskienė 

D. Štarevičiūtė 

Lietuvių kalbos mokytojų ir bibliotekininkų metodinė išvyka 

į Vilniaus knygų mugę. 

Vasario 21 d. 

Vilniaus LITEXPO  

D. Klimantavičienė 

L. Montrimaitė 

29-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada (10-12 kl.) Vasario 26 d. VDU 
Ţemės ūkio 

akademijoje 

L. Montrimaitė  

8-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada „Mano 

gaublys“ (1-8 kl.) 

Vasario 26 d. VDU 

Ţemės ūkio 
akademijoje 

R. Sasnauskienė 

8-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada „Mano 

gaublys“ (9-12 kl.) 

Vasario 27 d. 

Garliavos Jonučių 

progimnazijoje 

R. Sasnauskienė 

Kauno rajono III klasių mokinių lietuvių kalbos konkursas 

„Skaitau, rašau, pagalbos neprašau“ 

Vasario 28 d.  

12 val. Garliavos 

A. Mitkaus 
pagrindinė 

mokykloje 

R. Sasnauskienė 

M. Čėplienė 

Gamtosauginė akcija „Pasirūpinkime paukšteliais ţiemą“ Visą vasario mėn. R. Sasnauskienė 

Pradinio ugdymo 

mokytojai 

Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių 

kūrybinių darbų paroda, skirta lietuvių bendruomenių metams 
paminėti „Graţiausi ţodeliai ir darbeliai Lietuvai“ 

Nuo vasario 16 d. 

iki birţelio 1 d. 
Raudondvario 

R.Sasnauskienė 

L. Kasiukevičienė 
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lopšelyje-darţelyje 

Kauno rajono sveikatą stiprinančių ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų, vaikų, tėvų ir pedagogų 

dailės darbų paroda „Sveikos vaikystės ţemė“. 
Dalyviams registruotis iki vasario 6 d., darbus pristatyti 

vasario 20-28 d. 

Nuo kovo 1 iki 

kovo 21 d. 

Karmėlavos 
lopšelyje-darţelyje 

R. Sasnauskienė 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų 

užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų 

pritaikymas Kauno rajono specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams 

Būtina registracija te. 8 37 38 00 65 
 

Visą mėnesį R.Zabielienė 

E.Šukienė 

TAU 

Paskaitų tvarkaraščiai seniūnijų fakultetams skelbiami Kauno rajono švietimo centro tinklalapyje 

http://www.centras.krs.lt/tau/calendar.htm 
 

Renginiai fakultetuose pagal pavasario sesijos tvarkaraštį  E. Ţaromskienė 

KITA VEIKLA 

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto „SMART – 
išmanusis matematikos mokytojas“. Mobilių aplikacijų e-

aplankalo rengimas. Projekto partnerystės finansinė ir 

dalykinė ataskaita uţ 1-ąjį periodą.  

Visą mėnesį L.Ruzgienė 

E. Ţaromskienė 

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto „SMART – 
išmanusis matematikos mokytojas Veiklos grupės narių 

pasitarimas dėl scenarijų rengimo 

Vasario 26 d. 
15 val.  

L.Ruzgienė 

E. Ţaromskienė 

Socialinės ir emocinės aplinkos tyrimas rajono ugdymo 
įstaigose (pagal ES projektą „Saugios mokyklos kūrimas II“ 

Visą mėnesį L.Ruzgienė 

D.Balčiūnas 

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto „Ţemos 

kvalifikacijos suaugusiųjų integracijos didinimas gerinant 
matematinius įgūdţius ir didinant bendruomenių paramą“ 

(M-EASY) įgyvendinimas. Vadovo rengimas 

Visą mėnesį L.Montrimaitė 

Švietimo centro metinio veiklos plano rengimas Visą mėnesį L.Ruzgienė 

D.Balčiūnas 

http://www.centras.krs.lt/tau/calendar.htm

