
 PATVIRTINTA 

 Kauno rajono švietimo centro 

 direktorės 2019 m. kovo 26 d. 
 įsakymu Nr. T1- 66 

 

KAUNO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO 2019 M. BALANDŢIO MĖNESIO 

RENGINIŲ PLANAS 

 

BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA internetinėje svetainėje www.centras.krs.lt;  

tel. 332529 arba el. paštu info@centras.krs.lt; (atsarginis adresas: krscentras.puslapiai.lt) 

REGISTRACIJA PEDAGOGINIAM PSICHOLOGINIAM VERTINIMUI IR KONSULTAVIMUI 

 tel. (8-37) 380065, el. 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. 

2.3. Pedagoginio personalo veiksmingumo didinimo priemonės 

3.3. Dalykinės kompetencijos, susijusios su ugdymo turinio kaita 

 

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 

E. Ţaromskienė 

Specialiosios pedagogikos ir  specialiosios psichologijos 

kursai. 

Pageidaujančių lankyti kursus registracija tel. 33 25 29 

arba el. paštu info@centras.krs.lt 

Balandţio  

9, 11, 19 d. 

12 val. 

Švietimo centre 
(Saulės g. 12) 

L. Ruzgienė 

 

 

Seminaras Ringaudų pradinės mokyklos pedagogams 

,,Vaikų emocinės ir elgesio problemos. Kaip pasitelkti 
psichologines strategijas?“ 

Lektorė – Rūta Čiţinauskienė,  VšĮ „Mokymų ir 

psichologinio konsultavimo centras“ psichologė 

Balandţio 2 d.  

14 val. 
Ringaudų pradinėje 

mokykloje 

L. Ruzgienė 

Seminaras-praktikumas švietimo įstaigų direktoriams 

ir/arba direktorių pavaduotojams ūkio reikalams „Maţos 
vertės viešųjų pirkimų vykdymo aktualijos švietimo 

įstaigoje“. 

Lektorius - Saulius Maţeikis, VšĮ Viešųjų pirkimų agentūros 

Balandţio 4 d. 

10 val. 
Švietimo centre 

D. Klimantavičienė 

mailto:ppt@centras.krs.lt
mailto:info@centras.krs.lt
mailto:info@centras.krs.lt
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direktoriaus pavaduotojas 

Nemokamas renginys – kūrybinės dirbtuvės ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojams ugdymui ir 
pedagogams “Interaktyviosios IT dirbtuvės su edukaciniais 

robotukais” 

Lektoriai: Rūta Kairytė ir Tomas Čerba, UAB “Biznio 
mašinų kompanija” projektų vadovai 

Balandţio 5 d.  

13 val. 
Švietimo centre 

E. Ţaromskienė 

Vadovų rezervo mokymai. Strateginis mąstymas ir pokyčių 

valdymas (III dalis) 

Balandţio 6 d.  

10 val. 

Švietimo centre 

L. Ruzgienė 

Seminaras ugdymo įstaigų vadovams ir pavaduotojams 

ūkio reikalams „Ţaidimo aikštelių valdymas, naujų standartų 

LST EN 1176:2018 ir LST EN 1177:2018 reikalavimai“ 
Dalyviams išduodamas švietimo centro paţymėjimas ir  

pirmos kategorijos inspektoriaus paţymėjimas. 

Lektorius – Sergejus Kazunko, Lietuvos standartizacijos 

departamento TK20 ekspertas, akredituotas ţaidimų aikštelių 

kontrolės ekspertas 

Balandţio 10 d.  

10 val. 

Švietimo centre 

R. Sasnauskienė 

Seminaras Kauno Palemono gimnazijos mokytojams 

„Patyčių prevencija klasėje ir mokykloje. Saugus vaikas 

mokykloje – daug pasiekęs ţmogus“ 

Lektorė  - Asta Blandė, psichologė 

Balandţio 11 d.  
14.30 val. 

Kauno Palemono 

gimnazija 

E. Ţaromskienė 

Seminaras mokyklų bibliotekininkams „Vaikų ir jaunimo 

literatūros aruodai. Ką ir kaip semti, ko atsisakyti, ką mėginti 

įsiūlyti, kaip grūdus nuo pelų atskirti?“  

Lektorė - Danguolė Šakavičiūtė, literatūros kritikė 

Balandţio 12 d.  

10 val.  
Švietimo centre 

D. Klimantavičienė 

Nemokamas seminaras vokalinių ansamblių meno 

vadovams, akompaniatoriams, muzikos mokytojams 

„Lietuvių liaudies dainos harmonizavimas, aranţavimas, 

kompoziciniai aspektai" 

Lektorius -  Vidmantas Bartulis,  kompozitorius 

Registracija į seminarą el. p.: supinsiudainuze@gmail.com   

Registruojantis būtina nurodyti vardą, pavardę ir įstaigą 

Balandţio 14 d.  
14.30 val.  

Kauno r. Samylų 

kultūros centro 
Ilgakiemio 

laisvalaikio salė 

(Pajiesio g. 1, 

Ilgakiemio k., 
Kauno r.) 

L. Montrimaitė 

R. Adomaitytė 

Seminaras kūno kultūros mokytojams, sporto mokyklos 

treneriams „Patraukli kūno kultūros pamoka“ 
Lektorius – prof. habl. dr. Albertas Skurvydas (LSU) 

Balandţio 16 d.  

13 val.  
Švietimo centre 

L. Ruzgienė 

Seminaras Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos 

mokytojams ,,Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimo 

kryptys“ 
Lektorė – Audronė Šarskuvienė, mokytoja ekspertė 

Balandţio 16 d.  

14 val.  

Garliavos J. Lukšos 
gimnazijoje 

E. Ţaromskienė 

Seminaras Kauno lopšelio-darţelio „Neţiniukas“ 

pedagogams  „Socialinių emocinių įgūdţių ugdymas 
integruojan Kimochis programą“ 

Lektorė  - Gintarė Visockė-Vadlugė, Vilniaus darţelio-

mokyklos „Prasminga vaikystė“ direktorė 

Balandţio 17 d.  

13 val. 
Kauno lopšelyje-

darţelyje 

„Neţiniukas“ 

D. Klimantavičienė 

Seminaras Šakių rajono chemijos mokytojams 

„Gamtamokslinių kompetencijų ugdymas pamokinėje ir 

neformaliojo ugdymo veikloje“ 

Lektorė – Kolomba Bulotienė, Kulautuvos pagrindinės 

Balandţio 19 d. 

Kulautuvos 

pagrindinėje 

mokykloje 

L. Ruzgienė 



mokyklos chemijos mokytoja ekspertė 

Seminaras ikimokyklinių įstaigų pedagogams „Ugdomojo 

proceso planavimo ir realizavimo iš vaiko perspektyvos 
teoriniai ir praktiniai aspektai" 

Lektorė - doc. dr. Birutė Autukevičienė, VDU 

Balandţio 23 d. 

12 val. 
Raudondvario 

lopšelyje darţelyje 

R. Sasnauskienė 

Seminaras Vilkijos gimnazijos mokytojams „Mokymosi 
strategijos, orientuotos į skirtingus mokymosi stilius" 

Lektorė - Renata Dudzinskienė,  Nepriklausoma mokyklų 

konsultantė, specialioji pedagogė metodininkė, įtraukiojo 

ugdymo konsultantė 

Balandţio 23 d.  
12 val. 

Vilkijos 

gimnazijoje 

E. Ţaromskienė 

Seminaras Kauno Bernardo Brazdţionio mokyklos 

pedagogams „Pagalbos mokiniui specialistų ir mokytojų 

bendradarbiavimas mokinių mokymosi pasiekimų gerinimui“ 
Lektorė – Sonata Drazdavičienė, Kauno „Saulės“ gimnazijos 

direktorė 

Balandţio 23 d.  

10 val. 

Kauno Bernardo 
Brazdţionio 

mokyklos 

E. Ţaromskienė 

Pradinių klasių mokytojams ,,Efektyvi pagalba vaikams 

mokymosi procese taikant R. Feuerstein metodų principus" 

Lektorius - Justinas Limantas, psichologas 

Balandţio 24 d. 

9.30 val. 

Ringaudų pradinėje 

mokykloje 

V. Stipinienė 

Seminaras dalykų mokytojams „Personalizuotas, 

individualizuotas, diferencijuotas mokymas siekiant vaiko 

ūgties“ 

Lektorė - Rasa Nedzinskaitė (ŠU) 

Balandţio 24 d.  

10 val. 

Švietimo centre 

L. Montrimaitė 

Seminaras ikimokyklinio ugdymo ir pradinių klasių 

mokytojams „Į STEAM kompetencijas orientuotas ugdymo 
procesas ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir pradinėse 

klasėse“ 

Lektorės:  Virginija Savickaitė ir Julija Muningienė, Šiaulių 
Didţdvario gimnazijos mokytojos, STEAM krypties stovyklų 

„Eureka“  organizatorės ir Katino Molio laboratorijos 

įkūrėjos. 

Balandţio 25 d.  

11 val.  
Garliavos Jonučių 

progimnazijoje 

E. Ţaromskienė 

Seminaras mokytojams, logopedams, spec.pedagogams 

„Autizmo spektro sutrikimai ir ugdymo strategijos“ (II dalis) 

Lektorė: logopedė ekspertė Laima Paulauskienė (Joniškio 

PPT) 

Balandţio 25 d.  
12 val. 

Švietimo centre 

R. Zabelienė 

 

 

Seminaras pradinių klasių mokytojams ,,Rašymo gebėjimų 

ugdymas pradinėse klasėse" 

Lektorė – dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė 

Balandţio 26 d.  

10 val. 
Švietimo centre 

V. Stipinienė 

Nemokamas seminaras Kauno rajono kultūros centrų 

darbuotojams „Idėjos. Menas kurti ir sudominti“ (projektas 

„Kultūros darbuotojų kūrybinio potencialo didinimas“) 

Lektorės: Dalia Grikšaitė, VšĮ „Klaipėdos šventės“ kūrybos 

vadovė; Jolanta Girdvainė, viešųjų ryšių specialistė 

Balandţio 29 d. 

10 val. 
Švietimo centre 

L. Montrimaitė 

METODINĖ VEIKLA 

Bendrojo ugdymo mokyklų direktorių tarybos pasitarimas Vieta ir laikas 

 bus patikslinta 

L. Ruzgienė 

Bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui 

veiklos grupės pasitarimas 

Vieta ir laikas 

 bus patikslinta 

L. Ruzgienė 

Ikimokyklinio ugdymo meno mokytojų pasitarimas tema: Balandţio 2 d. 
10 val. 

R. Sasnauskienė, 



šventės „Nors esi maţa, bet esi didi" organizavimas. Švietimo centre R.Rasimavičienė 

Pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarimas Balandţio 2 d. 

15 val. 
Garliavos A. 

Mitkaus pagrindinė 

mokykla 

V. Stipinienė 

M. Čėplienė 

Kauno rajono ikimokyklinių įstaigų direktorių pavaduotojų 

ugdymui metodinio būrelio steigiamasis susirinkimas. 

Balandţio 5 d. 

14 val. 

Švietimo centre 

R. Sasnauskienė, 

R.Rasimavičienė 

Technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas Balandţio 8 d. 

14 val. 

Švietimo centre 

V. Stipinienė,  

D. Audėjaitienė 

Socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas Balandţio 10 d. 
10 val. 

Švietimo centre 

A. Markauskienė, 
G. Birškienė 

Kauno rajono mokyklų etiką lankančių 5-6 klasių mokinių 

popietė ,,Etika ir ţaidimai” 

 

Balandţio 11 d. 
9 val. 

Babtų gimnazijoje 

 

D. Klimantavičienė 

 

Biologijos ir gamtos mokytojų  metodinė diena "Tiriamieji 
darbai - gamtamokslinio ugdymo metodas" 

 

Balandţio 11 d. 
13 val. 

Lapių pagrindinėje 

mokykloje 

D. Klimantavičienė 

 

Geografijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

 

Balandţio 12 d.  
19 val. 

Garliavos Jonučių 

progimnazijoje 

R. Sasnauskienė,  

I. Mackevičiūtė,  

V. Padriezas 

Kauno rajono geografijos mokytojų ir mokinių renginys 

„Geografijos naktis" 

Balandţio 12 d.  

20 val. 

Garliavos Jonučių 

progimnazijoje 

R. Sasnauskienė,  

I. Mackevičiūtė,  

V. Padriezas 

Gerosios patirties sklaidos renginys pradinių klasių 

mokytojams: Atvira pamoka - praktikumas ,,Projekto 

,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų 

priemonėmis" išteklių panaudojimas pradiniame ugdyme"  

Būtina išankstinė registracija tel. 8 678 609 33 

Balandţio 16 d. 

12.30 val. 

Kauno Dainavos 
progimnazijoje 

Partizanų g. 118, 

Kaunas 

V. Stipinienė 

Kauno rajono psichologų metodinis pasitarimas. Gerosios 

patirties sklaidos paskaita „Emocinis intelektas: revoliucija ar 

mada?“ 

Balandţio 17 d. 
13 val. 

Švietimo centre 

R. Ramanauskienė 

Kauno rajono istorijos mokytojų metodinio būrelio 
pasitarimas 

Balandţio 17 d.  
14 val. 

Vieta tikslinama 

V. Stipinienė 

Metodinė diena ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams „Vaiko emocijų išraiška per jausmus, spalvą, 

judesį“  

Registracija tel.8-37 393680 iki balandţio 23 d. 

Balandţio 25 d.  
10 val. 

Garliavos 

lopšelyje-darţelyje 

„Obelėlė" 

R.Sasnauskienė,  

R. Karalienė 

Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų vadovų edukacinė 

programa – praktikumas Utenos rajono švietimo įstaigose  

Balandţio 25 d.  

Išvykimas 8 val. 

Savanorių pr. 192, 
Kaunas 

L. Ruzgienė 

Respublikinė fizikos mokytojų konferencija „Fizika - menas Balandţio 30 d.- E. Ţaromskienė 



mokyti(mokytis) paţinti pasaulį“ 

Registracija iki balandţio 10 d. internetu: 

https://bit.ly/2FBFsd2 

geguţės 1 d. 

VDU Ţemės ūkio 

akademijoje 

V. Karmonas 

V. Vaitkuvienė 

MOKINIŲ KONKURSAI IR OLIMPIADOS 

Kauno rajono pradinių klasių mokinių konkursas „Maţieji 

talentai“ 

Balandţio 4 d. 

10 val. 
Šlienavos 

pagrindinėje 

mokykloje 

V. Stipinienė 

Kauno rajono 9-10 klasių mokinių rusų kalbos viktorina 

„Paţink Kauno rajono garsius ţmones“  

Balandţio 4 d. 

9 val. 

Garliavos Juozo 

Lukšos gimnazijoje 

D. Klimantavičienė 

 

 

Kauno rajono mokinių estradinės dainos festivalis „Jaunas 

vėjas“ 

Balandţio 4 d.  

13 val. 

Neveronių 
gimnazijoje 

V. Stipinienė 

A. Pilipauskas 

Kauno rajono 4 klasių mokinių interaktyvi viktorina „Sveiki 

ir sumanūs“  

Balandţio 9 d. 

12 val. 

Neveronių 
gimnazijoje 

V. Stipinienė 

R.Kaušpėdienė 

L.Galicinienė 

Kauno rajono IV klasių mokinių pasaulio paţinimo olimpiada Balandţio 10 d. 

10 val. 

Domeikavos 
gimnazijoje 

R. Sasnauskienė 

Kauno rajono 8-10 klasių mokinių gamtamokslinis konkursas 

,,Eruditų turnyras" 

 

Balandţio 18 d. 

11 val. 
Kulautuvos 

pagrindinėje 

mokykloje 

V. Stipinienė,  

K. Bulotienė 

 

Kauno rajono 5-10 klasių mokinių dainų uţsienio kalbomis  

festivalis 

Balandţio 19 d. 

11 val. 

Domeikavos 
gimnazijoje 

E. Ţaromskienė 

A. Micpovilienė 

Respublikinė ikimokyklinio amţiaus vaikų plaukimo šventė-

varţytuvės „Greitos kojytės" 

 

Balandţio 25 d.  

10 val. 

Raudondvario 
lopšelyje-darţelyje 

„Riešutėlis" 

R. Sasnauskienė,  

R. Tamošiūnienė 

 

 

Kauno rajono 7-9 klasių mokinių istorijos olimpiada Balandţio 30 d. 
10 val. 

Domeikavos 

gimnazijoje 

V. Stipinienė 

AKCIJOS, PARODOS 

Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų akcija 

„Sveikatingumo banga per visą rajoną“ 

Balandţio 1-30 d. R. Sasnauskienė 

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų kūrybinių darbų projektas „Šiltais jausmais praţydo 

tvoros" 

 

     Balandţio 1 d. – 

geguţės 10 d. 
Raudondvario 

lopšelyje-darţelyje 

„Riešutėlis" 

R. Sasnauskienė,  

Ţ. Šulmeister 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo Balandţio 8-23 d. 

Piliuonos 

R. Sasnauskienė,  

https://bit.ly/2FBFsd2


įstaigų kūrybinių darbų paroda „Velykinis atvirukas" 

 

gimnazijos 

Viršuţiglio 

ikimokyklinio 

ugdymo skyriuje 

V. Jusčiuvienė 

„Sveikatos banga Garliavoje. Šokių sūkury“ (dalyvauja 

Garliavos l/d „Eglutė“, „Obelėlė“, Jonučių l/d, Jonučių 

progimnazijos, Ilgakiemio ir Linksmakalnio m/d komandos 

Balandţio 10 d.  

11 val. 

Garliavos sporto ir 
kultūros centre 

R. Sasnauskienė 

 N. Okunienė 

J. Momotiukaitė-
Ačienė 

Kauno rajono 5-8 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda 

,,Stebuklingas knygų pasaulis“, skirta Tarptautinei vaikų 

knygos dienai paminėti 

Balandţio 10 -30 d. 

Karmėlavos Balio 
Buračo gimnazijoje 

V. Stipinienė 

S. Konkova 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus vaikų 

savos kūrybos knygelių paroda-konkursas „Kaunas - laikinoji 

sostinė“ 

Balandţio 15-
geguţės 17 d. 

Karmėlavos 

lopšelyje-darţelyje 
„Ţilvitis“ 

R. Sasnauskienė 

J. Varanavičienė 

Kauno rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų vaikų, tėvų, pedagogų kūrybinių darbų ir piešinių 

paroda „Verba“ 

Balandţio 15-26 d. 

Neveronių 

lopšelyje-darţelyje 

R. Sasnauskienė 

A. Patašienė 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus 

vaikų, tėvų(globėjų) ir pedagogų kūrybinių darbų paroda 

„Skrybėlaitė mamai“ 

Balandţio 23-
geguţės 18 d. 

Babtų lpšelyje-

darţelyje 

R. Sasnauskienė 

S. Vaitaitienė 

Kauno rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų mokytojų megztų, nertų, siūtų metodinių priemonių 

paroda 

Balandţio 25 d.  

Garliavos 

lopšelyje-darţelyje 
„Obelėlė" 

R. Sasnauskienė 

S. Vaitaitienė 

Lietuvos mokinių dailės olimpiados Kauno rajono etapo 

dalyvių darbų paroda 

Balandţio mėn. 

Švietimo centre 

R. Sasnauskienė 

EKSKURSIJOS, IŠVYKOS 

Ekskursija į L. Truikio ir M. Rakauskaitės memorialinį 

muziejų. Išankstinė registracija tel. 38 00 57 

Balandţio 4 d. 

15 val. 

E. Fryko g. 14, 
Kaunas 

L. Montrimaitė 

Kauno rajono mokyklų bibliotekininkų metodinė diena - 

edukacinė išvyka į Vilniaus A. Mickevičiaus viešąją 

biblioteką. 

Balandţio 10 d. 

8.30 val.  

D. Klimantavičienė 

 

Tikybos mokytojų metodinė išvyka į Ţemaičių Kalvariją. Balandţio 23 d. 

 

L. Montrimaitė 

A. Šidagienė 

TAU 

Paskaitų tvarkaraščiai seniūnijų fakultetams skelbiami Kauno rajono švietimo centro tinklalapyje 

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

Renginiai pagal 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 2-ąjį periodą.  

Visą mėnesį L.Ruzgienė 

E. Ţaromskienė 

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto „SMART – Balandţio 14-17 d. L.Ruzgienė 

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


  

 

išmanusis matematikos mokytojas“ partnerių susitikimas Rumunijoje E. Ţaromskienė 

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 

Kauno rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

koordinacinės patarėjų tarybos narių susirinkimas 

Balandţio 2 d. 

14 val.  
Švietimo centre 

L. Montrimaitė 

Kauno rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano 2019-2021 m. 

rengimas 

Visą mėnesį L. Montrimaitė 


