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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) 

1. Individuali mokinio paţanga: paţinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas 

2. Pedagoginio personalo 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 

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursai 

Lektorės: J. Raubienė, surdopedagogė ekspertė ir  

V. Narkevičienė, psichologė 

Kursų tęsinys sausio mėn., data derinama 

Registracija https://forms.gle/3hKiZNbwrS4Pzp6e8  

Gruodţio 2, 3, 9 d.  

12 val.  

Švietimo centras 

L. Ruzgienė 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo metodikos kursai 

meninio ugdymo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir dalyko 

mokytojams, ketinantiems dirbti pagal ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo programą.  

Kursų tęsinys I srautui.  

lektorė D. Ţitkevičienė 

Kursų pradžia II srautui 
Lektoriai - D. Ţitkevičienė, V. Kazragytė, J. Sidabrienė -

Vytauto Didţiojo universitetas, Švietimo akademija 

Kursų tęsinys sausio mėn., data derinama 

Gruodţio 10 d. ir 

gruodţio 17 d.  

10 val.  
Švietimo centras  

 

 

Gruodţio 16 d.  
10 val. 

  Švietimo centras 

R. Sasnauskienė 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursai (tęstiniai 

mokymai) Kauno Antano Smetonos gimnazijos ir KTU 

Vaiţganto progimnazijos mokytojams. 

Lektorės: J. Raubienė, surdopedagogė ekspertė ir V. 

Narkevičienė, psichologė 

Gruodţio 10-13 d. 

Kauno Antano 

Smetonos 

gimnazija 

E. Ţaromskienė 

Spec. pedagogikos ir spec. psichologijos kursai asmenims, 

ketinantiems teikti ikimokyklinio amţiaus vaikų 

prieţiūros paslaugas namuose pagal „Šeimos darţelio” 

modelį. 
Lektoriai: B. Autukevičienė, J. Raubienė, J. Karvelienė 

Gruodţio 18 d.  
10 val. 

Gruodţio 19, 20 d. 

12 val. 
  Švietimo centras 

R. Sasnauskienė 

http://www.centras.krs.lt/
mailto:info@centras.krs.lt
https://forms.gle/3hKiZNbwrS4Pzp6e8


Kursų tęsinys sausio mėn. 

SEMINARAI 

Seminaras Garliavos lopšelio-darţelio „Eglutė“ 

pedagogams „Fonetinė grafika kalbos ugdymo procese” 

Lektorė - Eglutė Šliauterienė, logoterapeutė. 

Gruodţio 2 d. 

13 val. 
 Garliavos l/d 

„Eglutė” 

R. Sasnauskienė 

Seminaras Kauno lopšelio-darţelio „Varpelis“ 

pedagogams  „Kaip susikalbėti ir efektyviai veikti? Vidinės 

dalykinės komunikacijos modeliai ir būdai organizacijoje” 

Lektorė - Lidija Laurinčiukienė 

Gruodţio 2 d.  
13 val.  

Kauno l/d 

„Varpelis“ 

R. Sasnauskienė 

 „Vaikų turizmo renginių vadovų mokymai saugos ir 

sveikatos klausimais" Vandţiogalos gimnazijos 

mokytojams. 

Gruodţio 2 d.  

13 val.  

Vnadţiogalos 
gimnazija 

R. Sasnauskienė 

Seminaras Ringaudų pradinės mokyklos mokytojams 

„Emociniai poreikiai ugdytojo procese – socialinių ir 

emocinių kompetencijų kėlimas“ 

Lektorė – Nomeda Marazienė, VšĮ „Lyderystės ekspertų 

grupė“ vadovė, konsultantė 

Gruodţio 2 d.  

13 val. 

Ringaudų 
pradinėje 

mokykloje 

E. Ţaromskienė 

Seminaras Kauno lopšelio-darţelio “Spindulys” 

pedagogams “Streso ir įtampos valdymas darbe” 

Lektorius - Evaldas Karmaza, psichologas 

Gruodţio 3 d. 

12 val. 

Kauno l/d 
„Spindulys“ 

E. Ţaromskienė 

Seminaras Kauno l/d „Neţiniukas“ pedagogams 

„Auklėtojų padėjėjos – ugdymo proceso dalyvės“  

Lektorė – Jolanta Karvelienė, psichologė 

Gruodţio 3 d. 

13 val. 

Kauno l/d 
„Spindulys“ 

V. Stipinienė 

Seminaras pradinių klasių ir fizinio ugdymo mokytojams 

„Eurofitas: moksleivių fizinio pajėgumo testai ir metodika“ 

Lektorė - doc. dr. Laima Trinkūnienė, Lietuvos sporto 

universitetas 

Registracija https://forms.gle/vT4gPYhZ9dZZz72X7  

Gruodţio 3 d.  

13 val.  
VGTU inţinerijos 

licėjus (Antakalnio 

g. 120, Vilnius) 

L. Montrimaitė 

Nemokamas metodinis-praktinis seminaras pradinių klasių 

ir fizinio ugdymo mokytojams „Maţasis golfas mokykloje“ 

Informacija ir registracija: 

http://www.golfofederacija.lt/mazasis-golfas/  

Gruodţio 3 d. 

14 val. 

Garliavos  
A. Mitkaus 

pagrindinė 

mokykla 

L. Montrimaitė 

Mokymų programa Kauno rajono švietimo įstaigų 

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

būtina sąlyga motyvuojančiam mikroklimatui sukurti. Arba, 

kaip nedemotyvuoti ţmonių?“ III dalis. 

Lektorė – Nomeda Marazienė, VšĮ „Lyderystės ekspertų 

grupė“ vadovė, konsultantė 

Gruodţio 5 d.  
10 val. 

Švietimo centras 

L. Ruzgienė 

Seminaras rusų kalbos mokytojams „Mokinių 

kompetencijų ugdymas rusų kalbos pamokose“ 

Lektorė - Marytė Puzaitė, Vilniaus Gabijos gimnazijos rusų 

kalbos mokytoja ekspertė 

Registracija https://forms.gle/5dHTALuaYw3U5kN87  

Gruodţio 5 d. 

13.00 val. 

Švietimo centras 

D. Klimantavičienė 

 

Seminaras Kauno lopšelio - darţelio ,,Neţiniukas” Gruodţio 5 d.  V. Stipinienė 

https://forms.gle/vT4gPYhZ9dZZz72X7
http://www.golfofederacija.lt/mazasis-golfas/
https://forms.gle/5dHTALuaYw3U5kN87


pedagogams ,,Kaip bendrauti sėkmingai ir efektyviai?” 

Lektorė - Evelina Savickaitė -Kazlauskė, psichologė 

13.00 val. 

Kauno l/d 

,,Neţiniukas” 

Seminaras valstybės tarnautojams „Efektyvus 

vadovavimas, lyderystės strategijos: iššūkių, kylančių 

ţiedinėms savivaldybėms, kontekstas” 

Lektoriai: dr. Daiva Bubelienė ir prof. habil.dr. Gediminas 

Merkys 

Gruodţio 6 d. 
10 val. 

Švietimo centras  

L. Montrimaitė 

Seminaras Kauno Bernardo Brazdţionio progimnazijos 

mokytojams ,,Socialinio emocinio intelekto ugdymas 

įtraukiojo ugdymo kontekste” 

Lektorė - Evelina Savickaitė-Kazlauskė, psichologė 

Gruodţio 6 d. 
13.30 val.  

Kauno B. 

Brazdţionio 

progimnazija  

V. Stipinienė 

Seminaras pradinių klasių ir fizinio ugdymo mokytojams 

,,Eurofitas: moksleivių fizinio pajėgumo testai ir metodika“ 

Lektorė - doc. dr. Laima Trinkūnienė, Lietuvos sporto 

universitetas 

Registracija https://forms.gle/3k7E14Xx26RMjos27  

Gruodţio 9 d.  

13 val.  

LSU Kėdainių 

,,Aušros 
progimnazija“ 

(Chemikų g. 30, 

Kėdainiai)  

L.Montrimaitė 

Vaikų turizmo renginių vadovų mokymai saugos ir sveikatos 

klausimais Kauno Valdorfo darţelio „Šaltinėlis“ 

pedagogams.  

Gruodţio 9 d. 

13.30 val. 

Kauno Valdorfo 

darţelis 
„Šaltinėlis” 

R. Sasnauskienė 

Seminaras  Kauno lopšelio - darţelio ,,Ţara” pedagogams 

,,Stiprus ir savimi pasitikintis mokytojas: kaip auginti 

motyvaciją ir kitus psichologinius išteklius“ 

Lektorė - Evelina Savickaitė-Kazlauskė, psichologė 

Gruodţio 9 d. 

13.00 val. 
Kauno l/d 

,,Ţara” 

V. Stipinienė 

Seminaras ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktoriams, 

direktorių pavaduotojams, mokytojams „Naujos 

ikimokyklinio ugdymo proceso organizavimo galimybių 

įţvalgos“ 

Lektorės - prof. dr. O. Monkevičienė, Vytauto Didţiojo 

universiteto Švietimo akademija 

doc.dr. B. Autukevičienė 

Gruodţio 10 d. 
10 val. 

Noreikiškių l/d 

„Ąţuolėlis” 

R. Sasnauskienė 

Seminaras pradinių klasių ir fizinio ugdymo mokytojams 

,,Eurofitas: moksleivių fizinio pajėgumo testai ir metodika“ 

Lektorė - doc. dr. Laima Trinkūnienė, Lietuvos sporto 

universitetas 

Registracija https://forms.gle/VwWkTEzwrftRjPzNA  

Gruodţio 10 d.  

13 val.  
VGTU inţinerijos 

licėjus (Antakalnio 

g. 120, Vilnius) 

L.Montrimaitė 

Seminaras Kačerginės pradinės mokyklos pedagogams 

,,Efektyvus ir sėkmingas bendravimas ir bendradarbiavimas 

su tėvais” 

Lektorė - Evelina Savickaitė - Kazlauskė, psichologė 

Gruodţio 10 d.  

13.00 val. 
Kačerginės 

pradinė mokykla 

V. Stipinienė 

Seminaras pradinių klasių ir fizinio ugdymo mokytojams 

,,Eurofitas: moksleivių fizinio pajėgumo testai ir metodika“ 

Lektorė - doc. dr. Laima Trinkūnienė, Lietuvos sporto 

universitetas 

Registracija https://forms.gle/TWeKzh3eema6sg2o7  

Gruodţio 11 d.  
13 val.  

Kauno Tado 

Ivanausko 
progimnazija 

(Vėtrungės g. 1, 

L. Montrimaitė 

https://forms.gle/3k7E14Xx26RMjos27
https://forms.gle/VwWkTEzwrftRjPzNA
https://forms.gle/TWeKzh3eema6sg2o7


Vilnius) 

Seminaras Kauno lopšelio - darţelio ,,Neţiniukas” 

pedagogams ,,Kaip bendrauti sėkmingai ir efektyviai?” 

Lektorė - Evelina Savickaitė - Kazlauskė, psichologė 

Gruodţio 11 d.  
13.00 val. 

Kauno l/d 

,,Neţiniukas” 

V. Stipinienė 

Seminaras Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos 

mokytojams „Emocinė kultūra (EQ) šeimoje“ 

Lektorė - Nomeda Marazienė, VšĮ „Lyderystės ekspertų 

grupė“ vadovė, konsultantė 

Gruodţio 12 d. 
14 val. 

Čekiškės 

 P. Dovydaičio 
gimnazija 

R. Sasnauskienė 

Seminaras visiems, besidomintiems egzotiškomis šalimis ir 

kelionėmis „Australijos kultūra ir civilizacija asmeninė 

patirtis“ 

Lektorius - dr. Armandas Rumšas, mokytojas, vertėjas, 

mokslinių straipsnių autorius, keliautojas 

Registracija https://forms.gle/CPBvu7aihoX5p7Nk9  

Gruodţio 12 d. 

14 val. 

Švietimo centras 

E. Ţaromskienė 

Seminaras Kauno l/d „Aviliukas" pedagogams 

,,Bendradarbiavimas su šeima“ 

Lektorė -  Eglė Gudelienė, psichologė. 

Gruodţio 14 d. 

13 val. 
Kauno l/d 

„Aviliukas" 

R. Sasnauskienė 

Seminaras Jonučių darţelio mokytojams „Kaip 

motyvuoti šiuolaikinius vaikus ir būti jiems autoritetu?“ 

Lektorė - Rasa Šilalytė, psichologė, psichoanalitikė   

Gruodţio 16 d. 

12.30 val. 
Jonučių darţelis 

R. Sasnauskienė 

Kauno Tado Ivanausko progimnazijos mokytojų 

edukacinė išvyka ,,Edukacinių aplinkų panaudojimo 

galimybės į STEAM orientuoto ugdymo plėtrai" 

Gruodžio 18 d.  
13 val.  

Birštonas  

V. Stipinienė 

Seminaras Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos 

mokytojams „Kritinio ir kūrybinio mąstymo metodų 

taikymas ugdyme“ 

Lektorė – Loreta Graţienė, Kauno „Saulės“ gimnazijos 

fizikos mokytoja ekspertė 

Gruodžio 20 d. 
13 val.  
Prienai 

E. Ţaromskienė 

METODINĖ VEIKLA 

Kauno rajono ir Vilkaviškio vyskupijos Aleksoto dekanato 

mokyklų tikybos pamokas lankančių mokinių kalėdinių 

atvirukų akcija “Iš širdies į širdį” 

Visą mėnesį  L. Montrimaitė 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų 

erdvių fotografijų paroda „Eglutės kitaip” virtuali paroda. 

Gruodţio 2 d. - 

sausio 15 
Lapių l/d 

R. Sasnauskienė 

Matematikos mokytojų metodinis pasitarimas Gruodţio 2 d. 

15 val.  

Švietimo centras 

D. Klimantavičienė 

Pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarimas Gruodţio 3 d. 

14.30 val. 

Garliavos A. 
Mitkaus 

pagrindinė 

mokykla 

V. Stipinienė 

Respublikinė mokslinė - praktinė konferencija „Holistinis 

poţiūris į vaiką mokykloje II“, skirta Vaiko gerovės  

komisijos pirmininkams, švietimo pagalbos specialistams,  

Gruodţio 4 d. 
10 val. 

Raudondvario 

Anelės ir 

D. Balčiūnas 

https://forms.gle/CPBvu7aihoX5p7Nk9


mokytojams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) Augustino 

Kriauzų pradinė 

mokykla 

(Instituto g. 20, 
Raudondvaris) 

(Registracija nuo 

9.30 val) 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų 

metodinių būrelių pasitarimas, diskusija tema: „Mokytojo 

kompetencijų aprašo rengimas, profesinės kompetencijos 

augimas per metodinę veiklą”.  

Kviečiami dalyvauti švietimo įstaigų metodinių būrelių, 

tarybų pirmininkai. 

Gruodţio 5 d. 

13.30 val. 

Švietimo centras 

R. Sasnauskienė 

Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas dėl 

olimpiados organizavimo 

Gruodţio 6 d. 

15 val. 

Švietimo centras 

E. Ţaromskienė 

Tarptautinio Erasmus+ programos projekto SMART_MT 

vietos veiklos grupės šventinis pasitarimas 

Gruodţio 9 d. 

15 val. 

Perkūno namas 

(Aleksoto g. 6, 
Kaunas) 

L. Ruzgienė 

Lituanistų sambūris - praktinė konferencija ,,Vaiţganto ir 

mūsų deimančiukai“, skirta Juozo Tumo-Vaiţganto metams 

paminėti ir pasidalyti patirtimi apie 6-8 klasių mokinių 

raštingumo gebėjimų skatinimą 

 

Gruodţio 10 d. 

13 val.  
Maironio lietuvių 

literatūros 

muziejus  

(Rotušės a. 13, 
Kaunas) 

L. Montrimaitė 

Kauno rajono 10-12 klasių mokinių matematikos komandinio 

uţdavinių sprendimo konkursas 

Gruodţio 10 d.  

13 val. 
Neveronių 

gimnazija 

D. Klimantavičienė 

Geografijos mokytojų metodinė diena Gruodţio 10 d. 

14 val. 
Vilkijos gimnazija 

R. Sasnauskienė 

Dailės mokytojų metodinio būrelio pasitarimas Gruodţio 10 d.  

14.30 val. 

Švietimo centras 

V. Stipinienė 

Netradicinė atvira anglų kalbos pamoka 8 klasių mokiniams 

„Describing a photo“. 

Pamoką veda Asta Sinkevičienė, Kauno r. Garliavos Adomo 

Mitkaus pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja ir 

Gintarė Juronytė -Pašvenskienė, KTU inţinerijos licėjaus 

anglų kalbos mokytoja 

Gruodţio 11 d. 

9.50 val. Garliavos 

Adomo Mitkaus 

pagrindinė 

mokykla 

 

E. Ţaromskienė 

Mokyklų bibliotekininkų pasitarimas dėl bibliotekos fondo 

skaitmenizavimo. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos 

bibliotekos elektroninės informacinės sistemos pristatymas. 

Gruodţio 11 d.  

13 val.  
Akademijos Ugnės 

Karvelis gimnazija 

D. Klimantavičienė 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų 

ugdymui pasitarimas tema „Metodinės veiklos grupės metų 

plano gairės 2020 m.“ 

Gruodţio 11 d. 

14 val.  
Švietimo centras 

R. Sasnauskienė 

Anglų kalbos mokytojų metodinė valanda dalyvaujant VDU Gruodţio 12 d. E. Ţaromskienė 



tarptautinių studijų studentams pagal tarptautinį tęstinį 

projektą „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdţių tobulinimas 

ir jų integravimas uţsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“ 

15 val. 

Garliavos Juozo 

Lukšos gimnazija 

Kauno rajono 5-12 klasių mokinių technologijų 

kūrybinių darbų konkursas ,,Baltas ţiemos rūbas". 

Darbai pristatomi į švietimo cetrą iki gruodţio 16 d.  

Gruodţio 16 d. 

15 val. 

Švietimo centras 

V. Stipinienė 

31-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada (8–12 kl.) 

II (rajono) etapas  

Gruodţio 17 d. 

 Valanda bus 
patikslinta 

Karmėlavos  

B. Buračo 
gimnazija 

D. Klimantavičienė 

SSM tinklo konferencija „Socialinio ir emocinio klimato 

gerinimas Kauno rajono sveikatą stiprinančiose mokyklose” 

Gruodţio 17 d. 

12 val.  

Kauno r. 
savivaldybės 

viešoji biblioteka 

L. Ruzgienė 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO KOORDINAVIMAS 

TAU 

Paskaitų tvarkaraščiai seniūnijų fakultetams skelbiami Kauno rajono švietimo centro tinklalapyje 

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

TAU valdybos ataskaitinis susirinkimas Gruodţio 11 d. 
9 val.  

Švietimo centre 

E. Ţaromskienė 

PROJEKTAI 

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto „Ţemos 

kvalifikacijos suaugusiųjų integracijos didinimas gerinant 

matematinius įgūdţius ir didinant bendruomenių paramą“ 

(M-EASY) projekto partnerių susitikimas 

Gruodţio 3 d. 

Socialinių 

inovacijų fondas 

(Savanorių pr. 1, 
Kaunas) 

L.Ruzgienė 

E. Ţaromskienė 

L. Montrimaitė 

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto „Ţemos 

kvalifikacijos suaugusiųjų integracijos didinimas gerinant 

matematinius įgūdţius ir didinant bendruomenių paramą“ 

(M-EASY) projekto baigiamoji konferencija 

Gruodţio 4 d. 

Viešbutis Best 
Western 

„Santaka”  

(J. Gruodţio g. 21, 

Kaunas) 

L.Ruzgienė 

E. Ţaromskienė 

L. Montrimaitė 

Tarptautinio Erasmus+ projekto „Andragogo misija: suteikti 

besimokančiajam sparnus“ partnerių susitikimas 

Gruodţio 4 d. L. Ruzgienė 

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto „Mokytojas 

4.0“ einamieji darbai 

Visą mėnesį L. Ruzgienė 

D. Klimantavičienė 

Tarptautinio Erasmus+ programos projekto „Išmanusis 

matematikos mokytojas“ (SMART_MT) intelektinių 

produktų kūrimas 

Visą mėnesį L. Ruzgienė 

E. Ţaromskienė 

D. Klimantavičienė 
Projekto „Kultūros darbuotojų kūrybinio potencialo 

didinimas“ ataskaitos rengimas 

Iki gruodţio 13 d. L. Montrimaitė 

PARODOS 

5-12 klasių mokinių technologijų kūrybinių darbų 

,,Baltas ţiemos rūbas" paroda 

Nuo gruodţio 18 

d. švietimo 

centre. 

 

 

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

