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KAUNO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO 2019 M. RUGSĖJO MĖNESIO 

RENGINIŲ PLANAS 

 

BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA tel. (8-37) 33 25 29 arba e. paštu info@centras.krs.lt)  

Interneto puslapis www.centras.krs.lt;  

REGISTRACIJA PEDAGOGINIAM PSICHOLOGINIAM VERTINIMUI IR KONSULTAVIMUI 

 tel. (8-37) 38 00 65, 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. Individuali mokinio paţanga: paţinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas 

2. Pedagoginio personalo bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 

Renginio pavadinimas Data ir vieta Atsakingas 

Specialiosios pedagogikos ir  specialiosios psichologijos 

kursai. 

Pageidaujančių lankyti kursus registracija iki rugsėjo 13 d. 

tel. +37 33 25 29 arba el. paštu info@centras.krs.lt 

Švietimo centre 

(Saulės g. 12) 

 

L. Ruzgienė 

 

SEMINARAI 

Seminaras seniūnams ir seniūnų pavaduotojams 

“Konfliktų sprendimas bendruomenėse”  

Lektorė - Jūratė Bortkevičienė, UAB “Galimybių arsenalas” 

psichologė 

Rugsėjo 17 d. 

10 val. 
Švietimo centre 

L. Montrimaitė 

Seminaras ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų 

padėjėjoms „Ikimokyklinių įstaigų mokytojų padėjėjos – 

ugdymo proceso dalyvės"  

Registracija Kauno lopšelyje-darţelyje „Tukas”  

Lektorė – Jolanta Karvelienė, psichologė 

Rugsėjo 17 d.  

12:30 val. 

Kauno lopšelyje 

darţelyje „Tukas”  

R. Sasnauskienė 

Mokymų programa Kauno rajono švietimo įstaigų 

(mokyklų) vadovams “Vadovo emocinis intelektas (EQ) - 

būtina sąlyga motyvuojančiam mikroklimatui sukurti. Arba 

“Kaip nedemotyvuoti ţmonių?” I dalis. 

Lektorė – Nomeda Marazienė, VšĮ „Lyderystės ekspertų 

grupė“ vadovė, konsultantė 

Rugsėjo 19 d. 
10 val. 

Švietimo centre 

L. Ruzgienė 

Kursai asmenims, ketinantiems dalyvauti vadovavimo 

valstybinei ir savivaldybės švietimo įstaigai (išskyrus 

aukštąją mokyklą) kompetencijų vertinime „Pretendentų 

į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymosi 

programa“ I dalis. Registracija iki rugsėjo 13 d.            

el. p. info@centras.krs.lt arba tel. +37 33 25 29 

Rugsėjo 21 d. 

10 val.  

Švietimo centre 

L. Ruzgienė 

Edukacinė programa Kauno rajono švietimo įstaigų 

direktorių pavaduotojams ugdymui “Mokinių paţangos 

Rugsėjo 26-27 d. 

Išvykimo vieta ir 

L. Ruzgienė 

mailto:ppt@centras.krs.lt
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stebėjimas ir pasiekimų gerinimo strategijos Estijos (Tartu ir  

Talino) mokyklose”  Registracija iki rugsėjo 4 d. el. p. 

laima.ruzgiene@centras.krs.lt  

laikas derinama 

Kursai asmenims, ketinantiems dalyvauti vadovavimo 

valstybinei ir savivaldybės švietimo įstaigai (išskyrus 

aukštąją mokyklą) kompetencijų vertinime „Pretendentų 

į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymosi 

programa“ II dalis. 

Rugsėjo 28 d. 

10 val.  
Švietimo centre 

L. Ruzgienė 

METODINĖ VEIKLA 

Ikimokyklinio meninio ugdymo mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas 

Rugsėjo 10 d. 

10 val. 

Švietimo centre 

R. Sasnauskienė 

Tarptautinio Erasmus+ projekto SMART “Išmanusis 

matematikos mokytojas” vietos veiklos grupės pasitarimas 

Rugsėjo 16 d.  

15 val. 

Švietimo centre 

L. Ruzgienė 

Mokyklų bibliotekų darbuotojų metodinis pasitarimas Rugsėjo 17 d. 
13.00 val.  

Švietimo centre 

D. Klimantavičienė 

Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas Rugsėjo 18 d. 

15 val.  
Švietimo centre 

E. Ţaromskienė 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų 

metodinio būrelio pasitarimas 

Rugsėjo 19 d. 

12:30 val. 
Švietimo centre 

R. Sasnauskienė 

Tikybos mokytojų metodinė diena “Sakralios vietos 

Kačerginėje” 

Rugsėjo 19 d. 

15 val. 

Vieta tikslinama 

L. Montrimaitė 

Geografijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

 

Rugsėjo 20 d. 

15 val. 

Vieta derinama 

R. Sasnauskienė 

Etikos mokytojų metodinis pasitarimas Rugsėjo 24 d. 
13.00 val.  

Švietimo centre 

D. Klimantavičienė 

Kauno rajono SSM sveikatingumo stovykla „Emocinės ir 

fizinės sveikatos stiprinimas” (paskaitos, praktiniai 

uţsiėmimai, varţybos, sveikatingumo mankštos, dialoginės 

grupės) Registracija iki rugsėjo 9 d. el. p. 

rasa.sasnauskiene@centras.krs.lt  

Rugsėjo 24 d. 
Išvykimas  

7:30 val. nuo 

Švietimo centro 

(Saulės g. 12., 
Kaunas) 

L. Ruzgienė 

R. Sasnauskienė 

Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

 

Rugsėjo 24 d.  

15 val. 
Švietimo centre 

L. Montrimaitė 

Kauno rajono ugdymo įstaigų psichologų ir socialinių 

pedagogų metodinis pasitarimas  

Rugsėjo 25 d.  

13 val. 

Kauno rajono 
Kultūros, švietimo 

ir sporto skyriuje 

R. Ramanauskienė 

A.Markauskienė 

Socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas Rugsėjo 25 d.  

14 val. 
Kauno rajono 

Kultūros, švietimo 

ir sporto skyriuje 

G. Birškienė  

A. Markauskienė 

Technologijų mokytojų būrelio metodinis pasitarimas Laikas ir vieta 

derinama 

V. Stipinienė 

Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio 

pasitarimas 

Diena ir laikas 

derinama 

R. Šimkevičius 

R. Zabielienė 

mailto:laima.ruzgiene@centras.krs.lt
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Kauno rajono 

Kultūros, švietimo 
ir sporto skyriuje 

Pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarimas  

 

Laikas ir vieta 

derinama 

V. Stipinienė 

Istorijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas Laikas ir vieta 
derinama 

V. Stipinienė 

Socialinės emocinės sveikatos stiprinimo akcija  „Emociukas 

svečiuojasi Kauno rajono SSM mokyklose” 

Visą mėnesį R. Sasnauskienė 

PARODOS 

Genovaitės Marcinkevičienės, Trečiojo amţiaus universiteto 

Domeikavos fakulteto studentės, paroda 

Švietimo centre 

visą mėnesį 

E. Ţaromskienė 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO KOORDINAVIMAS 

Kauno rajono 2019-2021 m. neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano rengimas ir 

tvirtinimas 

Visą mėnesį L. Montrimaitė 

Kauno rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymo programų, finansuojamų savivaldybės biudţeto 

lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo rengimas 

Visą mėnesį L. Montrimaitė 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įgyvendinimo Kauno 
rajono savivaldybėje stebėsenos klausimyno rengimas 

Visą mėnesį L. Montrimaitė 

TAU 

Paskaitų tvarkaraščiai seniūnijų fakultetams skelbiami Kauno rajono švietimo centro tinklalapyje 

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

TAU valdybos pasitarimas Rugsėjo 3 d.  

15 val. 

Švietimo centre 

E. Ţaromskienė 

TAU aštuntųjų mokslo metų tvarkaraščio rengimas Visą mėnesį E. Ţaromskienė 

Pasirengimas aštuntųjų mokslo metų atidarymo šventei Visą mėnesį E. Ţaromskienė 

PROJEKTAI  

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto „SMART – 

išmanusis matematikos mokytojas“. Matematikos uţduočių 

rengimas mobiliajai programėlei “The Math App”, mokymo 
programos kūrimas. 

Visą mėnesį L.Ruzgienė 

E. Ţaromskienė 

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto „Ţemos 

kvalifikacijos suaugusiųjų integracijos didinimas gerinant 

matematinius įgūdţius ir didinant bendruomenių paramą“ 
(M-EASY) intelektinių produktų testavimas  

Visą mėnesį L.Ruzgienė 

E. Ţaromskienė 

L. Montrimaitė 

Tarptautinio ERASMUS+ KA2 programos projekto 

“Teacher 4.0” parengiamieji darbai: sutarčių pasirašymas, 

darbo grupės sudarymas, darbo plano rengimas 

Visą mėnesį L. Ruzgienė 

D. Klimantavičienė 

Tarptautinio ERASMUS+ KA1 programos projekto 

„Andragogo misija: suteikti besimokančiajam sparnus“ 

parengiamieji darbai: sutarčių pasirašymas, darbo grupės 
sudarymas, darbo plano rengimas 

Visą mėnesį L.Montrimaitė 

KITA VEIKLA  

Kauno rajono švietimo centro strateginio plano 2020-2022 

metams rengimas 

Visą mėnesį E. Ţaromskienė 

SSM projekto renginių viešinimo darbai Visą mėnesį R. Sasnauskienė 

Rekomendacinio aplanko direktorių pavaduotojams ugdymui 

„Mokinio individualios paţangos stebėjimo, fiksavimo, 

vertinimo ir mokinių įsivertinimo formos ir metodai Kauno 
rajono bendrojo ugdymo mokyklose” parengimas 

Visą mėnesį V. Stipinienė 

  

 

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

