
 PATVIRTINTA 
 Kauno rajono švietimo centro 

 direktorės 2019 m. vasario 27 d. 

 įsakymu Nr. T1- 45 

 

KAUNO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO 2019 M. KOVO MĖNESIO 

RENGINIŲ PLANAS 

 

BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA tel. 332529 arba e. 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. 
 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 

Būtina išankstinė registracija tel. 332529 arba e. paštas info@centras.krs.lt 

Renginio pavadinimas Data ir vieta Atsakingas 

Uţsienio kalbų (anglų) kompetencijų tobulinimo programa. 

A1 ir B1 lygio anglų kalbos kursai nuo vasario 26 d. 

 

Švietimo centre 
(Saulės g. 12) 

A1 lygiu – trečiadieniais 

nuo 15 val. 

B1 lygiu – antradieniais 

nuo 16 val. 

E. Ţaromskienė 

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 Kauno rajono kūno kultūros mokytojų 

asociacijos nariams „Sporto pedadogo kompetencijų 

portfelio reikšmė ir jo sudarymo metodika“ 
Lektoriai: Inga Glioţaitienė, Kauno r. KKMA primininkė, 
Kauno r. Sporto mokyklos mokytoja; 

Raimondas Bartkus, Zapyškio pagrindinės mokyklos 

direktorius 

Kovo 1 d.  

13 val. 

Kauno r. sporto 

mokykloje  
(Mokslo g. 2, 

Mastaičiai) 

L. Montrimaitė 

Seminaras Kauno lopšelio-darţelio „Ţara“ pedagogams „Būti 

darnoje su savimi, vaikais ir kolegomis“ 
Lektorė - Jolanta Karvelienė, psichologė 

Kovo 5 d. 13 val. 

Kauno lopšelyje-

darţelyje „Ţara“ 

R. Sasnauskienė 

Nemokamas seminaras kūno kultūros mokytojams 

„Baseball5 – vikrumo, metimo, gaudymo įgūdžių 

lavinimas sporto salėje ir lauke“.  
Lektorius – A. Birbalas (Akademijos Ugnės Karvelis 

gimnazija) 

Registruotis el. paštu gposkeviciene@gmail.com 

Kovo 15 d.  
13 val. 

Ringaudų pradinėje 

mokykloje 

L. Montrimaitė 

Seminaras logopedams, specialiesiems pedagogams, 
socialiniams pedagogams ir psichologams „Efektyvus 

mokymasis“.  
Lektorius – prof. habl. dr. Albertas Skurvydas (LSU) 

Kovo 14 d. 
12 val. 

Švietimo centre 

 

E. Šukienė 

mailto:ppt@centras.krs.lt
mailto:info@centras.krs.lt
mailto:info@centras.krs.lt
mailto:gposkeviciene@gmail.com


Seminaras biologijos mokytojams „STEM mokymo 

aktualijos ir patrauklios temos. Kaip didinti 

susidomėjima gamtos mokslais?“ 
Lektorės:  prof. Vida Mildaţienė, VDU Biochemijos ir 

biotechnologijų katedra, dr. Asta Malakauskienė, VDU 
Botanikos sodo mokslo darbuotoja 

Kovo 18 d. 
13 val. 

Švietimo centre 

D. Klimantavičienė 

Seminaras Kauno r. Noreikiškių lopšelio-darţelio „Ąţuolėlis“ 

pedagogams „Ugdymo organizavimas ir vaiko pasiekimų 

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

Kovo 18 d.  

12 val. 

Kauno r. 
Noreikiškių 

lopšelyje-

darţelyje„Ąţuolėlis 

R. Sasnauskienė 

Seminaras įvairių dalykų mokytojams, metodinių būrelių 

nariams, pavaduotojams ugdymui ,,Mokinių ugdymosi 

pasiekimų gerinimo kryptys“  

Lektorė – A. Šarskuvienė, Kupiškio Lauryno Stuokos – 
Gucevičiaus gimnazijos mokytoja ekspertė 

Kovo 19 d. 

12 val.  

Švietimo centre 

E. Ţaromskienė 

Seminaras  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams, direktorių pavaduotojams ugdymui 
„Metinės pedagogo veiklos vertinimo ataskaitos rengimas 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoje“ 

Lektorė – dr. A. Tamušauskaitė, socialinių mokslų srities 

edukologijos krypties mokslų daktarė 

Kovo 22 d.  

10 val. 
Švietimo centre 

R. Sasnauskienė 

Seminaras-praktikumas (nemokamas) Kauno rajono 

ugdymo įstaigų pavaduotojams pagal programą „Mokinio 

paţanga: stebėjimas, fiksavimas ir vertinimas“(atviros 
pamokos stebėjimas, aptarimas, stebėjimo formų pristatymas, 

analizė) 

Būtina registracija iki kovo 22 d. 

laima.ruzgiene@centras.krs.lt 

Kovo 27 d. 

11.30 val. 

Garliavos Jonučių 
progimnazijoje 

 

L.Ruzgienė 

Veiklos  grupė 

Seminaras įvairių dalykų mokytojams ir klasės auklėtojams 

„Ryšio su mokiniais kūrimas ir klasės kaip komandos 

formavimas“ 
Lektorė – Rima Kratavičienė, psichologė konsultantė 

Kovo 27 d.  

12 val. 

Švietimo centre 

L. Montrimaitė 

Seminaras Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų vaiko 

gerovės komisijos pirmininkams ,,Mokyklos vaiko gerovės 

komisijos narių supažindinimas su Ankstyvosios 

intervencijos modeliu ir S.M.A.R.T. tėvystės įrankiu“. 
Lektoriai - psichologės R. Ramanauskienė, R. Stonienė, 

socialinė pedagogė A. Markauskienė 
Registracija tel. 8 37 332529 

Kovo 29 d.  

10 val. 

Švietimo centre 
 

A.Markauskienė 

R. Ramanauskienė 

R. Stonienė 

Mokymai pretendentams į švietimo įstaigų vadovus 

Dalyvauja asmenys, registruoti Kultūros, švietimo ir sporto 

skyriuje) 

Kovo mėn. (pagal 

suderintą grafiką) 

L.Ruzgienė 

METODINĖ VEIKLA 

Lietuvos mokinių dailės olimpiada Kovo 1 d. 
11 val.  

Domeikavos 

gimnazijoje 

R. Sasnauskienė 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projektas 

„Pavasario garsai”, skirtas tarpinstituciniam logopedų, vaikų 

bendravimo ir bendradarbiavimo ryšių stiprinimui.  

Dalyviai: Kauno r. Noreikiškių l/d „Ąžuolėlis“, Kauno r. 

Giraitės darželis, Kauno r. Raudondvario l/d „Riešutėlis", 

Kauno r. Zapyškio pagrindinė mokykla.  

Kovo 4 - 8 d. 

Projekte 

dalyvaujančiose 

ugdymo įstaigose 

R. Zabielienė 

Respublikinis anglų kalbos konkursas (9-10 kl.) Kovo 5 d.  

10 val.  
VDU Ţemės ūkio 

E. Ţaromskienė 



akademijoje 

Kauno rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės 
tarnybos specialistų susitikimas-diskusija su SBĮ Kauno 

rajono socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkais. 

Kovo 5 d.  
14 val. 

SBĮ Kauno rajono 

socialinių paslaugų 
centro Šeimos 

gerovės skyriuje, 

Neries g. 16, 

Domeikava 

D. Balčiūnas 

Kauno rajono IV klasių mokinių matematikos olimpiada Kovo 6 d.  

12 val. 

Karmėlavos Balio 
Buračo gimnazijoje 

R. Sasnauskienė 

Kauno rajono ugdymo įstaigų psichologų ir socialinių 

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

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

Kovo 6 d.  

10 val. 

Švietimo centre 

A.Markauskienė 

R. Ramanauskienė 

R. Stonienė 

Socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Kovo 6 d.  

12 val. 
Švietimo centre 

A.Markauskienė 

 

Nemokama ekskursija dailės ir technologijų mokytojams į 

Juozo Zikaro memorialinį muziejų Kaune. Būtina išankstinė 

dalyvių registracija telefonu: +370 655 62837 

Kovo 7 d. 

15 val. 

J. Zikaro 
memorialinis 

muziejus 

 (J. Zikaro g. 3, 

Kaunas) 

E. Ţaromskienė 

L. Montrimaitė 

Kauno rajono ir Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų  

vaikų meninio skaitymo konkursas „Mano gimtinė – Lietuva 

2019” 

Kovo 8 d.  

10 val.  

Lapių pagrindinėje 
mokykloje 

R. Sasnauskienė 

Respublikinio pradinio, vidurinio ir pagrindinio ugdymo 

įstaigų vaikų piešinių ir erdvinių kompozicijų parodos – 

konkurso „Tautodailės verpetuose. Gyvybės medis“ laureatų 

apdovanojimas 

Kovo 8 d.  

14 val.  

Babtų gimnazijoje 

R. Sasnauskienė 

31-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada (9-12 kl.) 
„Amerika – nuo Aliaskos iki Ugnies ţemės“ 

Kovo 12 d.  
10 val. 

Karmėlavos Balio 

Buračo gimnazijoje 

R. Sasnauskienė 

Kauno rajono 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada, 
skirta Vietovardţių metams.  

Paskaita lietuvių kalbos mokytojams apie lietuvių kalbos 

mokymo aktualijas grįžusiems iš užsienio vaikams 
Lektorė dr. A. Blaţienė, VDU 

Kovo 13 d.  
10 val. 

Raudondvario 

gimnazijoje 

L. Montrimaitė 

Kauno rajono 5-12 klasių mokinių matematikos komandinės 

varţybos „High Four“, skirtos tarptautinei π (pi) dienai 

Kovo 14 d.  

virtualioje erdvėje 

D. Klimantavičienė 

 

Etikos mokytojų  metodinė diena - edukacinis uţsiėmimas 

Kauno miesto muziejuje (Rotušės skyriuje). 

Kovo 14 d. 
14.30 val. 

Kauno miesto 

muziejuje  
(Rotušės a. 15)  

D. Klimantavičienė 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų 

metodinių būrelių pasitarimas  

Kovo 14 d.  

13.30 val. 

Švietimo centre 

R. Sasnauskienė 

Kauno rajono 2 klasių mokinių  dailiojo rašymo ir 

iliustracijos konkurso, skirto Valstybės atkūrimo šimtmečiui 

laureatų apdovanojimas. Konkurso sąlygos nuostatuose.  

Kovo 15 d.  

12 val. 

Babtų gimnazijoje 
 

R. Sasnauskienė 

Kauno rajono bendrojo ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų Kovo 15 d.  E. Šukienė 



apskrito stalo diskusija „Priemonės, kurias naudoja SUP 
turintys mokiniai per PUPP“. 

11 val. 
Švietimo centre 

Kauno rajono 3-4 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada Kovo 19 d.  

10 val. 

VDU Ţemės ūkio 
akademijoje 

E. Ţaromskienė 

Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos konkursas 

 

Kovo 19 d.  

13 val. 

Garliavos Juozo 
Lukšos gimnazijoje 

L. Montrimaitė 

 

 

Atvira lietuvių kalbos pamoka 8 klasėje „Sergančio vaiko 

pasaulio suvokimas“ pagal rašytojo John Green kūrinį „Dėl 
mūsų likimo ir ţvaigţdės kaltos“ 

Pamoką veda Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos  

lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Rasa Raiţienė 

Registracija iki kovo 18 d. tel.: +8 37 380 094 

Kovo 20 d.  

8.55 val. 
 

Akademijos Ugnės 

Karvelis 

gimnazijoje, aktų 
salėje   

L. Montrimaitė 

S.Jankauskienė 

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ Kovo 21 d.  

Rajono mokyklose 

D. Klimantavičienė 

 

Nemokama ekskursija visų dalykų mokytojams į  Kauno 
apskrities viešosios bibliotekos Senųjų ir retų spaudinių 

skyrių ir Kauno centrinį paštą. Būtina išankstinė dalyvių 

registracija telefonu: +370 655 62837 

Kovo 21 d.  
15 val. 

K. Donelaičio g. 8, 

Kaunas 

E. Ţaromskienė 

Kauno rajono logopedų /ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų/ metodinė diena. 

Registracija iki kovo 15 d. tel.: 8 37 380 065 

 

Kovo 22 d.  

9.30 val.  

Noreikiškių l/d 
"Ąţuolėlis" skyrius 

/Studentų g. 3, 

Akademija, Kauno 

r./ 

R. Zabielienė 

Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio 

pasitarimas 

 

Kovo 25 d. 

13 val. 

Pedagoginėje 
psichologinėje 

tarnyboje 

(Lietuvių g. 22, 

Kaunas) 

E. Šukienė 

 

Kauno rajono 9-12 klasių mokinių fizikos diena, čempionatas 

„Makaronų tiltai“ 

Kovo 25 d.  

9 val. 

Vandţiogalos 
gimnazijoje 

E. Ţaromskienė 

Kelmės rajono savivaldybės „Lyderių laiko 3“ kūrybinės 

komandos staţuotė Kauno rajone „Bendradarbiavimas dėl 

mokinio sėkmės“ 

Kovo 26-27 d. L. Ruzgienė 

Anglų, rusų, vokiečių kalbų Eduardo Pundzevičiaus vertimų 

konkursas 

Kovo 27 d.  

10 val.  

Garliavos Jonučių 

gimnazijoje 

E. Ţaromskienė 

"Karjeros dienos": socialinių pedagogų  išvyka su mokiniais į 

Kauno technikos profesinio mokymo centrą.  

 

Kovo 27 d.  

10 val. 

Kauno technikos 
profesinio mokymo 

centras (V. Krėvės 

pr. 114, Kaunas) 

A.Markauskienė 

Verslo idėjų mugė Kovo 27 d.  
13.30 val. 

Karmėlavos Balio 

Buračo gimnazijoje 

D. Klimantavičienė 



Informacinių technologijų konkursas „Įdomu, paprasta, 
naudinga 2019“ 

Kovo 28 d.  
10 val. 

Garliavos Juozo 

Lukšos gimnazijoje 

D. Klimantavičienė 

Atvira lietuvių kalbos pamoka 11 klasėje. 
Pamoką veda J. Petrikaitė, Garliavos J. Lukšos gimnazijos 

lietuvių kalbos mokytoja ekspertė 

Registracija iki kovo 26 d. tel.: +8 37 380 094 

Kovo 28 d.  
11.30 val. 

 

L. Montrimaitė 

Kauno rajono 5-6 klasių mokinių anglų kalbos konkursas 

„Spelling Bee“ 

Kovo 29 d. 

10 val. 

Garliavos Jonučių 
progimnazijoje 

E. Ţaromskienė 

Biologijos mokytojų metodinė diena Kovo 29 d.  

(valanda bus 
patikslinta) 

Garliavos Juozo 

Lukšos gimnazijoje 

D. Klimantavičienė 

Respublikinis 5 – 10 klasių mokinių integruotų mokomųjų 
dalykų (lietuvių kalbos, dailės, informacinių technologijų) 

konkursas „Dţiaugsmo akimirkos“. 

Dalyvio anketa ir originalūs kūriniai iki 2019 balandţio 15 d. 
siunčiami tik elektroniniu paštu: 

konkursas.dziaugsmoakimirkos@gmail.com (ţr. nuostatus) 

kovo 15 – 
balandţio 15 d. 

Švietimo įstaigose  

L. Ruzgienė 

PARODOS 

   

Kauno rajono sveikatą stiprinančių ikimokyklinio  ir   

priešmokyklinio ugdymo įstaigų, vaikų, tėvų ir pedagogų 

dailės darbų paroda „Sveikos vaikystės ţemė“ 

Kovo 1-11d. 

Karmėlavos 

lopšelyje-darţelyje 
,,Ţilvitis“ 

R. Sasnauskienė 

Kauno rajono sveikatą stiprinančių ikimokyklinio  ir   

priešmokyklinio ugdymo įstaigų, vaikų, tėvų ir pedagogų 

dailės darbų paroda „Sveikos vaikystės ţemė“ 
 

Kovo 12-21 d.  

VŠĮ Karmėlavos 

ambulatorijoje 

R. Sasnauskienė 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų bendruomenių kūrybinių darbų iš antrinių ţaliavų 

paroda „Spalvų labirintuose"  
Registracija iki kovo 15 d. 

 

Kovo 25 d. – 

balandţio 19 d.  

Babtų lopšelyje-
darţelyje 

R. Sasnauskienė 

 

 

 

Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių 
kūrybinių darbų paroda, skirtos lietuvių bendruomenės 

metams paminėti „Graţiausi ţodeliai ir darbeliai Lietuvai“- 

Raudondvario lopšelis-darţelis.   

Registracija iki balandţio 01 d. 

Balandţio – 
geguţės mėn. 

Raudondvario 

lopšelis-darţelyje 

R. Sasnauskienė 

Sveikatą stiprinančių mokyklų plakatų paroda „Socialinių 

emocinių kompetencijų ugdymo idėjos“  

iki kovo 08 d. 

 Lapių lopšelyje-

darţelyje 

R. Sasnauskienė 

TAU 

Paskaitų tvarkaraščiai seniūnijų fakultetams skelbiami Kauno rajono švietimo centro tinklalapyje 

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

Renginiai pagal tvarkaraštį Visą mėnesį E. Ţaromskienė 

KITA VEIKLA 

 

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

aplankalo rengimas. Projektavimas naujų mobilių 

programėlių, skirtų matematikos mokytojams. Pasirengimas 
tarptautiniam partnerių susitikimui Rumunijoje. 

Visą mėnesį L.Ruzgienė 

E. Ţaromskienė 

mailto:konkursas.dziaugsmoakimirkos@gmail.com
http://www.centras.krs.lt/tau/calendar.htm


  

 

Projekto Erasmus+  programos projekto „SMART – 
išmanusis matematikos mokytojas“ veiklos grupės 

pasitarimas dėl matematikos uţduočių sukėlimo į sistemą 

Kovo 19 d. 15 val. 
Švietimo centre 

L.Ruzgienė 

E. Ţaromskienė 

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto „Ţemos 

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

(M-EASY) įgyvendinimas. Praktinio vadovo mobiliųjų 

aplikacijų naudojimui rengimas. 

Visą mėnesį L. Montrimaitė 


