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KAUNO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO 2019 M. BIRŢELIO MĖNESIO 

RENGINIŲ PLANAS 

 

BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA internetu (www.centras.krs.lt), tel. (8-37) 33 25 29           

arba el. paštu info@centras.krs.lt 

REGISTRACIJA PEDAGOGINIAM PSICHOLOGINIAM VERTINIMUI IR KONSULTAVIMUI 

 tel. (8-37) 38 00 65, 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) 

Prioritetas 1: Individuali mokinio paţanga: paţinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas; 

Prioritetas 3: Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 

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

Renginio pavadinimas Data ir vieta Atsakingas 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodikos kursai 
meninio ugdymo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir dalyko 

mokytojams, ketinantiems dirbti pagal ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programą. 

Lektorė – dr. Daiva Ţitkevičienė, Vytauto Didţiojo 
universitetas 

Birţelio 13 d. 
10 val. 

Švietimo centre 

 

 

R. Sasnauskienė 

SEMINARAI 

Seminaras ikimokyklinių įstaigų auklėtojų padėjėjoms 
„Auklėtojų padėjėjos – ugdymo proceso dalyvės” 

Lektorė – Jolanta Karvelienė, psichologė 

Registracija https://forms.gle/cf73nz8Mv3JbdThd9  

Birţelio 4 d. 
13 val. 

Švietimo centre 

R.Sasnauskienė 

Nemokamas seminaras Kauno rajono kultūros centrų 

darbuotojams „Renginio reţisūra ir kūrybiškumo ugdymas“ 

(projektas „Kultūros darbuotojų kūrybinio potencialo 

didinimas“) 
Lektorė – Daiva Bilinskienė, prodiuserė, reţisierė,  

VšĮ “Studija TVIP” vadovė 

Birţelio 10 d. 

10 val. 

Švietimo centre 

L. Montrimaitė 

Seminaras pradinių klasių ir lietuvių kalbos mokytojams 
„Daugiakalbystės samprata. Lietuvių vaikų, gyvenančių anglų 

kalbos aplinkoje, lietuvių kalbos raidos aspektai“ 

Lektorė – dr. Agnė Blaţienė, Vytauto Didţiojo universiteto 

Humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos katedros lektorė 
Registracija https://forms.gle/qYcY5pmkBEmV9dfL6  

Birţelio 11 d. 
13 val. 

Švietimo centre 

L. Montrimaitė 

Seminaras kūno kultūros ir pradinio ugdymo mokytojams 

„Eurofitas: moksleivių fizinio pajėgumo testai ir metodika” 
Lektorė – doc. dr. L. Trinkūnienė, Lietuvos sporto 

Birţelio 11 d. 

13 val. 
Kauno Tado 

L. Montrimaitė 

http://www.centras.krs.lt/
mailto:ppt@centras.krs.lt
mailto:info@centras.krs.lt
https://forms.gle/cf73nz8Mv3JbdThd9
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universitetas 

Registracija https://forms.gle/f4AxP37xzHTYjpcY7  

Ivanausko 

progimnazijoje 

(Vėtrungės g. 1, 

Kaunas) 

Seminaras Kauno rajono kultūros centrų darbuotojams 

„Projektų rengimas: kaip tinkamai parengti paraišką ir gauti 

finansavimą “  
Lektorė – Ţivilė Vasiliauskė, projektų vadovė, Socialinių 

inovacijų fondas 

Registracija https://forms.gle/ac9L7U6BxqUrHWJdA  

Birţelio 12 d. 

12.30 val. 

Švietimo centre  

L. Montrimaitė 

Seminaras kūno kultūros ir pradinio ugdymo mokytojams 
„Eurofitas: moksleivių fizinio pajėgumo testai ir metodika” 

Lektorė – doc. dr. L. Trinkūnienė, Lietuvos sporto 

universitetas 
Registracija https://forms.gle/Ei2V2otKEV15eRC3A  

Birţelio 12 d. 
13 val. 

Palaimintojo 

Teofiliaus 
Matulionio 

gimnazijoje 

(Architektų g. 

85,  Vilnius) 

L. Montrimaitė 

Seminaras įvairių dalykų mokytojams „Kelionė į Pietų 

Ameriką” 

Lektorius – dr. Armandas Rumšas, Kauno Jono Pauliaus II 
gimnazijos anglų kalbos vyr. mokytojas  

Registracija https://forms.gle/f14aFiQyWuA93m6z8 

 

Birţelio 12 d. 

13 val. 

Švietimo centre 

E. Ţaromskienė 

Seminaras pradinio ugdymo mokytojams ,,Skaitmeninio 
turinio kūrimas naudojantis Android operacine sistema” 

Lektorė – Sonata Bruţienė, Kauno Kazio Griniaus 

progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja  
Registracija https://forms.gle/AeiTqBfGyM68BizNA  

Birţelio 13 d. 
10 val. 

Kauno K. Griniaus 

progimnazijoje 
(Šiaurės pr. 97, 

Kaunas) 

V. Stipinienė 

Seminaras Eţerėlio pagrindinės mokyklos mokytojams 
„Google disko naudojimo galimybės“ 

Lektorė – Virginija Levanauskaitė, Garliavos Juozo Lukšos 

gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė 

Birţelio 13 d. 
14 val. 

Eţerėlio 

pagrindinėje 
mokykloje 

D. Klimantavičienė 

Seminaras Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos 

mokytojams „Šiuolaikinės pamokos didaktiniai aspektai: 

pamokos efektyvumas, ugdymo diferencijavimas, mokinių 
paţangos uţtikrinimas“ 

Lektorė – Olivija Saranienė, Švietimo aprūpinimo centro 

specialistė, projekto LL3 savivaldybių kuratorė 

Birţelio 17 d. 

13 val. 

Garliavos Juozo 
Lukšos 

gimnazijoje 

D. Klimantavičienė 

Seminaras Šlienavos pagrindinės mokyklos mokytojams 

„Organizacijos pokyčio kultūra šiuolaikinės ugdymosi 

paradigmos kontekste: Kauno Simono Daukanto 

progimnazijos patirtis“ 
 

Birţelio 26 d. 

10 val. 

Kauno Simono 

Daukanto 
progimnazijoje 

D. Klimantavičienė 
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METODINĖ VEIKLA 

Kauno rajono ikimokyklinių įstaigų direktorių pavaduotojų 

ugdymui edukacinė išvyka „Kraštotyros, amatų ir tradicijų 

saugojimo, perdavimo, etninio ir patyriminio ugdymo patirtis 
Klaipėdos rajono švietimo įstaigose ir Klaipėdos rajono amatų 

centre” 

Birţelio 6 d. 

Išvykimo vieta ir 

laikas derinama 

R. Sasnauskienė 

Tarptautinio ERASMUS+ projekto „Išmanusis matematikos 

mokytojas“ (SMART) projekto vietos veiklos grupės 
pasitarimas dėl mobiliųjų aplikacijų kūrimo 

Birţelio 7 d. 

14.30 val. 
Švietimo centre 

L. Ruzgienė 

Kauno rajono ugdymo įstaigų psichologų metodinis 

pasitarimas. 
 Gerosios patirties sklaidos praktinis uţsiėmimas 

„Psichologinių metodų taikymas praktikoje”  

Birţelio 10 d. 

10 val. 
Kulautuvos 

kultūros centre 

(Akacijų g. 32a) 

R. Ramanauskienė 

Metodinė valanda 3-4 klasių pradinio ugdymo mokytojams 
,,Pratybų sąsiuvinių lietuvių kalbos pamokoms pasiūla” 

Birţelio 11 d. 
10 val. 

Švietimo centre 

V. Stipinienė 

Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų pavaduotojų 

ugdymui veiklos grupės pasitarimas dėl mokinio individualios 
mokymosi paţangos stebėjimo formų analizės 

Birţelio 11 d. 

13 val. 
Švietimo centre 

L. Ruzgienė 

Kauno rajono 5-7 kl. mokinių informacinių technologijų 

konkursas ‚,Konstruok su Scratch - 2019“ 
 

 

Birţelio 12 d. 

9 val. 
Akademijos Ugnės 

Karvelis 

gimnazijoje 

(Mokyklos g. 5, 
Akademija) 

D. Klimantavičienė 

Kauno rajono biologijos mokytojų edukacinė išvyka-

metodinė diena „Pamario krašto gamtos paveldas” 

Birţelio 12 d. 

Išvykimo laikas 
7.30 val. 

Vieta derinama 

D. Klimantavičienė 

Kauno rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinė 

diena Telšiuose. Mokslo metų veiklų apibendrinimas. 
Gerosios darbo patirties sklaida. 

Registracija iki birţelio 11 d. tel. 8 37 380065 

Birţelio 14 d. 

8 val. 
išvykimas nuo 

Kauno pilies 

R. Zabielienė 

E. Šukienė 
V. Miškinienė 

Vadovų (suderinta grupė) pasitarimas dėl kvalifikacijos 

tobulinimo programos vadovams rengimo: turinys, metodai, 
laikaraščiai, vieta 

 

Birţelio 17 d. 

13 val. 
Švietimo centre 

L. Ruzgienė 

Konferencija „Informatikos gebėjimų ugdymas pradinėse 
klasėse“ 

Registracija: rastine@zapyskiomokykla.lt 

 

  
 

Birţelio 17 d. 
10 val. 

Zapyškio 

pagrindinėje 

mokykloje, 
II korpusas, 

aktų salėje 

Baţnyčios 4, 
Kluoniškių km. 

D.Klimantavičienė 
R.Bartkus 

R.Veličkienė 

 

Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas Birţelio 19 d. 

14 val. 

Švietimo centre 

E. Ţaromskienė 



Kauno rajono socialinių pedagogų metodinė diena  Data ir laikas 

tikslinamas 

Kauno r. Vilkijos 

gimnazijoje 

A.Markauskienė 

A.Pustelnikaitė 

 

Trečiojo amţiaus universiteto valdybos ataskaitinis 

pasitarimas 

Birţelio 25 d. 

9 val. 

Švietimo centre 

E. Ţaromskienė 

Informacinių technologijų mokytojų metodinė diena Birţelio 26 d. 
9 val. 

Šlienavos 

pagrindinėje 
mokykloje 

D. Klimantavičienė 

Matematikos mokytojų edukacinė išvyka-metodinė diena 

„Humanistinės pedagogikos principai” Klaipėdos Maksimo 

Gorkio pagrindinėje mokykloje  

Birţelio 27 d. 

Valanda ir 

išvykimo vieta 
derinama 

D. Klimantavičienė 

TAU 

Paskaitų tvarkaraščiai seniūnijų fakultetams skelbiami Kauno rajono švietimo centro tinklalapyje 

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

TAU studentų išvyka į Vengriją Birţelio 5-9 d. E. Ţaromskienė 

KITA VEIKLA 

Tarptautinis ERASMUS+ programos projektas „SMART – 

išmanusis matematikos mokytojas“. Projekto partnerystės 
finansinė ir dalykinė ataskaita “Mobility tool” sistemoje 

Visą mėnesį L.Ruzgienė 

E. Ţaromskienė 

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto „SMART – 

išmanusis matematikos mokytojas“ mobilių aplikacijų 

kūrimas. Sėkmės istorijų rengimas. 

Visą mėnesį Veiklos grupė 

L.Ruzgienė 

E. Ţaromskienė 

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto „Ţemos 

kvalifikacijos suaugusiųjų integracijos didinimas gerinant 

matematinius įgūdţius ir didinant bendruomenių paramą“ (M-
EASY) partnerių staţuotė Palerme (Italijoje) 

Geguţės 26 d. - 

birţelio 2 d. 

L. Ruzgienė 

E.Ţaromskienė 

R. Sasnauskienė 
J.Norvilienė 

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto „Ţemos 

kvalifikacijos suaugusiųjų integracijos didinimas gerinant 

matematinius įgūdţius ir didinant bendruomenių paramą“ (M-
EASY) veiklų įgyvendinimas 

Visą mėnesį L.Ruzgienė 

E. Ţaromskienė 

L. Montrimaitė 

PARODOS 

Trečiojo amţiaus universiteto Domeikavos fakulteto studentės 

Genovaitės Marcinkevičienės tapybos darbų paroda  

Švietimo centre E.Ţaromskienė 

  

 

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

