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KAUNO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO  

2020 M. GEGUŽĖS MĖNESIO VEIKLOS PLANAS  

 
Karantino metu Kauno rajono švietimo centro darbuotojai dirba nuotoliniu būdu. Jums rūpimais klausimais galite 

susisiekti su jais elektroniniu paštu. Darbuotojų kontaktus rasite Švietimo centro internetinėje svetainėje 

http://centras.krs.lt/kontaktai/  
 

Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės teikia psichologinę pagalbą telefonu: +370 66428828  
 

Registracija MOKINIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ VERTINIMUI karantino metu nevyksta. Suplanuoti 

vertinimai bus atliekami pasibaigus karantino laikotarpiui. 

Atšaukiamos visos tiesioginės konsultacijos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.  

Konsultacijos teikiamos Švietimo centro internetinėje svetainėje http://centras.krs.lt/kontaktai/ nurodytais kontaktais. 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 

Renginio pavadinimas Data ir vieta Atsakingas 

Kursai mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams skaitmeninio 
raštingumo kompetencijai įgyti (tęsinys, dalyvauja užsiregistravę 

asmenys). 

Lektorės – Virginija Levanauskaitė, Garliavos  Juozo Lukšos 
gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė 

Daiva Varškevičienė, Kauno r. Ežerėlio pagrindinės mokyklos, 

Kauno r. Zapyškio pagrindinės mokyklos informacinių technologijų 

mokytoja 
 

Gegužės 5 d. 14.00-

16.00 val. 

Gegužės 12 d. 14.00-

16.00 val. 

Gegužės 15 d. 14.00-

16.00 val. 

Gegužės 22 d. 

14.00-16.00 val. 

nuotoliniu būdu 

,,Zoom“ platformoje 

D. Klimantavičienė 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai  

Lektorė - Jurgita Surgėlienė, Kauno T. Ivanausko progimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vyr. specialioji pedagogė - 

logopedė, socialinių mokslų srities, edukologijos krypties mokslų 
daktarė 

Gegužės 5 d. 

14 val. 

nuotoliniu būdu 

,,Zoom“ platformoje 

E. Žaromskienė 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai  

Lektorė - Vilma Narkevičienė, Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 

ugdymo centro psichologė 

Gegužės 6 d. 

14 val. 

nuotoliniu būdu 

,,Zoom“ platformoje 

E. Žaromskienė 

Internetinis seminaras kūno kultūros mokytojams “Nuotolinė 

fizinio ugdymo pamoka: mokinių pasiekimų vertinimas” 

Lektoriai: 

Laima Trinkūnienė, prezidentė, Lietuvos kūno kultūros mokytojų 

asociacija; 

Virginija Giršvildienė, direktorė, Vilniaus Balsių progimnazija 

Jurgita Miniotienė, kūno kultūros mokytoja ekspertė, Raseinių 

Prezidento Jono Žemaičio gimnazija; 

Olegas Batutis, kūno kultūros mokytojas ekspertas, Prienų 

„Žiburio“ gimnazija; 

Irutė Juršėnaitė, kūno kultūros mokytoja ekspertė, Palaimintojo 

Teofiliaus Matulionio gimnazija 

Registracija: https://forms.gle/KSrD8J8yXL61SmiWA 

Gegužės 7 d. 

14 val.  
nuotoliniu būdu 

,,Zoom“ platformoje 

L. Montrimaitė 

http://centras.krs.lt/kontaktai/
http://centras.krs.lt/kontaktai/
https://forms.gle/KSrD8J8yXL61SmiWA


Internetinis seminaras Kauno rajono švietimo įstaigų direktorių 

pavaduotojams ugdymui „Ugdytojo emocinis intelektas (EQ):  

kaip išnaudoti emocijų energiją mokinių akademinių rezultatų 

pažangai?“ I dalis 
Lektorė - Nomeda Marazienė, VšĮ „Lyderystės ekspertų grupė” 

Gegužės 14 d. 

12 val. 

nuotoliniu būdu 

,,Zoom“ platformoje 

L. Ruzgienė 

Nemokamas internetinis seminaras Šlienavos pagrindinės 

mokyklos mokytojams, įgyvendinant Erasmus + programos 

projektą KA101 „STEAM ugdymo plėtra mokykloje - novatoriškas 

ugdymas(is)“ III dalis 

Lektorės - Šlienavos pagrindinės mokyklos mokytojos: 

O. Gervienė, I. Banevičienė, I. Surgautienė, Ž. Jankunė. 

Gegužės 15 d. 

 14.30 val. 

nuotoliniu būdu 

E. Žaromskienė 

Internetinis seminaras Kauno rajono švietimo įstaigų direktorių 

pavaduotojams ugdymui „Ugdytojo emocinis intelektas (EQ):  
kaip išnaudoti emocijų energiją mokinių akademinių rezultatų 

pažangai?“ II dalis 

Lektorė - Nomeda Marazienė, VšĮ „Lyderystės ekspertų grupė” 

Gegužės 20 d. 

10 val. 
nuotoliniu būdu 

,,Zoom“ platformoje 

L. Ruzgienė 

Virtualus seminaras Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto 

valdybos nariams „Bendravimas su depresyviu vyresnio amžiaus 

žmogumi: ypatumai ir gairės sudėtingoms situacijoms“ 
Lektorė – Justina Belevičienė, medicinos psichologė   

Gegužės 21, 22 d. 

11 val. 

nuotoliniu būdu 

,,Zoom“ platformoje 

E. Žaromskienė 

Internetinis seminaras Kauno rajono švietimo įstaigų direktorių 

pavaduotojams ugdymui „Ugdytojo emocinis intelektas (EQ):  

kaip išnaudoti emocijų energiją mokinių akademinių rezultatų 

pažangai?“ III dalis 
Lektorė - Nomeda Marazienė, VšĮ „Lyderystės ekspertų grupė” 

Gegužės 27 d. 

10 val. 

nuotoliniu būdu 
,,Zoom“ platformoje 

L. Ruzgienė 

METODINĖ VEIKLA 

Metodinių valandų ciklas įvairių dalykų mokytojams ,,Valstybinio 

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus virtualių edukacijų 

integravimo pamokose galimybės”. Temos:  

● ,,Šabas - viena diena Viešpačiui...“;  

● ,,Žydų kalendoriaus šventės“; 
●  „Vilniaus Gaonas – žydų išminčius, litvakų dvasinis 

lyderis“; 

●  „Pažintis su sinagogomis“;  
● ,,Ich bin a Wilner. Esu Vilnietis” 

Virtualius susitikimus ves Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 

istorijos muziejaus edukacinių programų vadovė Jurga Jeckevičiūtė. 

Daugiau informacijos el. p. stivirga@gmail com 

Zoom platformoje 

14 val.  
 

Gegužės 6 d.  

Gegužės 7 d. 

Gegužės 11 d. 

Gegužės 14 d. 
Gegužės 18 d. 

V. Stipinienė 

A. Čibirienė 
 

Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas. Sudėtingų atvejų 

aptarimas ir refleksijos. Darbinių problemų analizė, sprendimo būdų 

paieška.  

Registracija: https://forms.gle/CexwhXBDTqC99ngL8  

Gegužės 5, 19 d. 

           11 val.  

nuotoliniu būdu 

,,Zoom“ platformoje 

A. Markauskienė 

Atvira chemijos pamoka II gimnazijos klasėje ,,Karboksirūgštys”. 

Pamoką veda Raudondvario gimnazijos chemijos mokytoja Laura 

Baltaduonė.  

Registracija iki gegužės 4 d. 11 val. elektroniniu paštu: 

Laura.Baltaduone@raudgim.lt  

Gegužės 6 d. 

8.55 val. 

nuotoliniu būdu 

,,Zoom“ platformoje 

V. Stipinienė 

https://forms.gle/CexwhXBDTqC99ngL8
mailto:Laura.Baltaduone@raudgim.lt


Kauno rajono švietimo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui 

pasitarimas 

Registracija: https://forms.gle/ZpAYJw12cCySx88N7  

Gegužės 6 d. 

10 val. 

nuotoliniu būdu 

„Zoom“ platformoje 

L. Ruzgienė 

Atvira lietuvių kalbos pamoka 1 kl. ,,Ko išmokau?”  

Pamoką veda Zapyškio pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo 

vyresnioji mokytoja Asta Kaušinienė.  

Registracija  iki gegužės 4 d. 17 val. el. p. astakaus@gmail.com  

Gegužės 6 d. 

17 val.  
nuotoliniu būdu 

„Zoom“ platformoje 

V. Stipinienė 

Etikos mokytojų metodinis pasitarimas  

Registracija: https://forms.gle/LfYQdsF3CSco1ZEr5  

Gegužės 6 d. 

15 val. 
nuotoliniu būdu 

„Zoom“ platformoje 

A.Čibirienė 

Rusų kalbos mokytojų metodinis pasitarimas 

Registracija: https://forms.gle/XVk85hPGZz3brKoj6  

Gegužės 7 d. 

15 val. 

nuotoliniu būdu 

„Zoom“ platformoje 

A.Čibirienė 

Atvira pasaulio pažinimo pamoka 4 kl. ,,Kuriame žemyne yra 

didžiausia pasaulyje dykuma?“ 

Pamoką veda Zapyškio pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Virginija Jurkšienė.  

Registracija baigta. 

Gegužės 8 d. 

10 val.  
nuotoliniu būdu 

„Zoom“ platformoje 

V. Stipinienė 

Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas. Pasitarimo metu vyks 

paskaita „Valdyti stresą – misija įmanoma“, lektorė Iveta 

Šukauskienė, Domeikavos gimnazijos socialinė pedagogė. Po to 

vyks darbinių problemų analizė, aptarimas, sprendimų paieška. 

Registracija: https://forms.gle/wCVyvaAkuZwugGG28  

Gegužės 12 d. 

11 val. 

nuotoliniu būdu 

„Zoom“ platformoje 

 

A.Markauskienė 

Nemokama konsultacija Kauno rajono kultūros centrų 

darbuotojams viešųjų pirkimų organizavimo klausimais.  

Klausimus iki gegužės 1 d. pateikti el. paštu 

daivaklimante@gmail.com  

Registracija konsultacijai: https://forms.gle/ekpWNH1cwgTbyTPy8  

Gegužės 12 d. 

13 val. 
nuotoliniu būdu 

„Zoom“ platformoje 

D.Klimantavičienė 

Pradinio ugdymo mokytojų metodinė diena 

Registracija: https://forms.gle/yhV3gqDzh7vSr8GeA  

Gegužės 12 d.  

14 val.  
nuotoliniu būdu 

„Zoom“ platformoje 

V. Stipinienė 

Kauno r. ugdymo įstaigų psichologų pasitarimas. Karantino metu 

iškilusių naujų darbinių problemų analizė ir jų sprendimo būdų 

paieška. Sudėtingų konsultavimo atvejų aptarimas ir refleksijos. 

Registracija: https://forms.gle/6EnVzmNCxK93nR8x6  

Gegužės 13 d. 

10 val. 

nuotoliniu būdu 

,,Zoom” platformoje 

R. Stonienė 

Atvira integruota lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo pamoka  3 kl. 

Pamoką veda Jonučių progimnazijos pradinio ugdymo vyr. 

mokytoja Aušra Juškienė. Registracija  iki gegužės 11 d. 17 val. 

elektroniniu paštu ausra.juskiene@gmail.com  

Gegužės 14 d. 

10 val.  

nuotoliniu būdu 
„Zoom” 

platformoje 

V. Stipinienė 

https://forms.gle/ZpAYJw12cCySx88N7
mailto:astakaus@gmail.com
https://forms.gle/LfYQdsF3CSco1ZEr5
https://forms.gle/XVk85hPGZz3brKoj6
https://forms.gle/wCVyvaAkuZwugGG28
mailto:daivaklimante@gmail.com
https://forms.gle/ekpWNH1cwgTbyTPy8
https://forms.gle/yhV3gqDzh7vSr8GeA
https://forms.gle/6EnVzmNCxK93nR8x6
mailto:astakaus@gmail.com


Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų apskritojo stalo 

diskusija tema: „Tėvų motyvavimo, įtraukimo į vaikų ugdymo 

procesą metodai, formos dirbant nuotoliniu būdu” 

Registracija:  https://forms.gle/JPnpszwz2oLXkG5K8  

Gegužės 14 d. 
11 val. 

nuotoliniu būdu 

„Zoom” 
platformoje 

R. Sasnauskienė 

Tikybos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

Registracija: https://forms.gle/f3TNfytFSn7jTKLR9  

Gegužės 14 d. 

15 val. 

nuotoliniu būdu 

„Zoom” 
platformoje 

L. Montrimaitė 

Logopedų ir specialiųjų pedagogų refleksija - vebinaras 

"Specialiosios pagalbos teikimas nuotoliniu būdu" 

Registracija: https://forms.gle/1NCsNFZsNt2oqDbL7  

Gegužės 14 d. 

11 val. 

nuotoliniu būdu 

„Zoom” 
platformoje 

E. Šukienė 

R. Zabielienė 

Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

Registracija: https://forms.gle/botLmnW17UZRNoLZ9  

Gegužės 15 d. 

15 val.  

nuotoliniu būdu 

„Zoom” 

platformoje 

A.Čibirienė 

Ikimokyklinio meninio ugdymo mokytojų metodinis pasitarimas 

Registracija: https://forms.gle/QQHJJzhNoLm8AaRDA  

Gegužės 19 d. 

11 val. 
nuotoliniu būdu 

„Zoom” 

platformoje 

R. Sasnauskienė 

Geografijos mokytojų metodinis pasitarimas 

Registracija: https://forms.gle/sbJ9rnVK2AmLZyev8  

Gegužės 19 d. 

15 val. 

nuotoliniu būdu 
„Zoom” 

platformoje 

A.Čibirienė 

Ikimokyklinių įstaigų direktorių pavaduotojų pasitarimas 

Registracija: https://forms.gle/S35Szf7yVZTKn7xS7  

Gegužės 20 d. 

        14 val.  

nuotoliniu būdu 
„Zoom” 

platformoje 

R. Sasnauskienė 

Socialinių pedagogų pasitarimas. 

Registracija: https://forms.gle/Amy7V7UD93tEibuJ7  

Gegužės 26 d.  

11 val.  

nuotoliniu būdu 

„Zoom” 

platformoje 

A. Markauskienė 

Kauno r. ugdymo įstaigų psichologų pasitarimas. 
1.Karantino metu iškylančių naujų probleminių darbinių atvejų 

aptarimas ir analizė. Gerosios patirties sklaida. 
2. Parengiamieji rašto darbai, dėl psichologo darbo, remiantis etikos 

kodeksu. 

3. Pasirengimas nuotolinei psichologų konferencijai 2020 m. 

birželio 10 d.  
Registracija: https://forms.gle/6AxanFxU4buTd3ug8  

Gegužės 27 d. 

13 val. 

nuotoliniu būdu 
„Zoom” 

platformoje 

R.Stonienė 

J. Taleikytė 

https://forms.gle/JPnpszwz2oLXkG5K8
https://forms.gle/f3TNfytFSn7jTKLR9
https://forms.gle/1NCsNFZsNt2oqDbL7
https://forms.gle/botLmnW17UZRNoLZ9
https://forms.gle/QQHJJzhNoLm8AaRDA
https://forms.gle/sbJ9rnVK2AmLZyev8
https://forms.gle/S35Szf7yVZTKn7xS7
https://forms.gle/Amy7V7UD93tEibuJ7
https://forms.gle/6AxanFxU4buTd3ug8


Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas  

Registracija: https://forms.gle/7jUPna14hcsnsagA9  

Gegužės 28 d. 

15 val. 

nuotoliniu būdu 

„Zoom” 
platformoje 

E. Žaromskienė 

Vokiečių k. ir kūno kultūros mokytojų metodinių būrelių 

pasitarimai, dalijimasis gerąja patirtimi organizuojant nuotolinius 

mokymus 

Visą mėnesį pagal 

poreikį 

,,Zoom” platformoje 

L. Montrimaitė 

KONKURSAI IR PARODOS 

Kauno r. 1-4 klasių mokinių virtuali kūrybinių darbų paroda „Aš 

širdyje labai myliu savo mamą“. 

Gegužės 5-15 d. 

Švietimo centro 
internetiniame 

puslapyje ir Facebook 

paskyroje 

V. Stipinienė 

Kauno rajono 8-11 klasių mokinių raiškiojo skaitymo anglų kalba 

konkursas. 
Gegužės 11-18 d. 

nuotoliniu būdu 

E. Žaromskienė 

Kauno rajono  5-8 klasių mokinių etikos projektas  

“Aš dėkoju…” 

Gegužės 11-25 d. 

nuotoliniu būdu 

A.Čibirienė 

Kauno rajono 1-12 klasių mokinių dailyraščio konkursas, skirtas 

poeto Roberto Keturakio 85-mečiui. Darbus siųsti iki gegužės 15 d. 

el. paštu: inga.stepukoniene@yahoo.com 

Gegužės 22 d. 

nuotoliniu būdu 

A.Čibirienė 

Respublikinis ikimokyklinių įstaigų vaikų kūrybiškumo konkursas - 

paroda „Kas ten krebžda, kas ropoja, kas medelyje plasnoja?” 

Vaikų darbai iki gegužės 29 d.  siunčiami įstaigos el. paštu: 
girioniudarzelis@gmail.com 

Balandžio 20 d.- 

gegužės 29 d. 

Girionių darželis 

R. Sasnauskienė 

 

 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų 
(globėjų) ir mokytojų  kūrybinėje nuotraukų paroda „Skarelė 

močiutei”. Dalyvių darbai eksponuojami Babtų lopšelio – darželio 

interneto svetainėje https://www.darzelis.babtai.lm.lt/ 

Iki gegužės 29 d. R. Sasnauskienė 

Kauno rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvų 

(globėjų) ir mokytojų kūrybinė akcija „Ištark ačiū“, skirta padėkoti 

medicinos ir policijos įstaigų darbuotojams . Kūrybiniai akcijos 
darbai bus eksponuojami Kauno r. Raudondvario lopšelio-darželio 

interneto svetainėje https://raudondvariodarzelis.lt 

Gegužės - birželio 

mėn. nuotoliniu būdu 

R. Sasnauskienė 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO KOORDINAVIMAS 

Švietimo centro naujienlaiškių rengimas Vieną kartą per savaitę L. Montrimaitė 

Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) renginiai  

Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto studentų kūrybinių 

darbų virtuali paroda „Tegul mūsų darbai kalba už mus“. Parodos 

nuostatai skelbiami švietimo centro internetinėje svetainėje 

http://centras.krs.lt/naujienos-2/. Kūrybinių darbų skaitmeninės 
nuotraukos iki gegužės 15 d. siunčiamos el. p. 

edita.zaromskiene@gmail.com 

Virtualioje erdvėje E. Žaromskienė 

https://forms.gle/7jUPna14hcsnsagA9
https://www.darzelis.babtai.lm.lt/
https://www.darzelis.babtai.lm.lt/
https://raudondvariodarzelis.lt/
http://centras.krs.lt/naujienos-2/
http://centras.krs.lt/naujienos-2/
http://centras.krs.lt/naujienos-2/


Virtualūs susitikimai – diskusijos su Valstybinio Vilniaus Gaono 

žydų istorijos muziejaus edukacinių programų vadove Jurga 

Jeckevičiūte 

 ,,Šabas - viena diena Viešpačiui...“;  

 ,,Žydų kalendoriaus šventės"; 

 „Vilniaus Gaonas – žydų išminčius, litvakų dvasinis lyderis“; 

 „Pažintis su sinagogomis“;  

 ,,Ich bin a Wilner. Esu Vilnietis” 

gegužės 8, 15, 21, 

22, 28 dienomis 
nuotoliniu būdu 

„Zoom“ platformoje 

E. Žaromskienė 

PROJEKTAI 

Tarptautinio Erasmus+ programos projekto KA2 „Išmanusis 
matematikos mokytojas“ (SMART-MT) intelektinių produktų 

IO2,IO3 ir IO4 tobulinimas ir koregavimas 

Visą mėnesį L.Ruzgienė 

E.Žaromskienė 

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto KA2 „Mokytojas 

4.0“  intelektinių projektų produktų rengimas 

Visą mėnesį D.Klimantavičienė 

Tarptautinio Erasmus+ projekto KA1 „Andragogo misija: suteikti 

besimokančiajam sparnus“ einamieji darbai 

Visą mėnesį L. Ruzgienė 

Profesinio orientavimo projekto STEAM paruošiamieji darbai Visą mėnesį D.Balčiūnas 

KITA VEIKLA 

Elektroninio leidinio „Projektų poveikis ugdymo/si sėkmei“ apie 

Kauno rajono švietimo įstaigose 2016-2020 metais įgyvenditus/ 

įgyvendinamus tarptautinius Erasmus+, Europos socialinio 

fondo ir Nordplus programų projektus,  rengimas 

Visą mėnesį E. Žaromskienė 

Kvalifikacijos tobulinimo programų mokytojams, mokyklų 

vadovams ir pagalbos mokiniui specialistams rengimas 

Visą mėnesį L.Ruzgienė 

E.Žaromskienė 

L. Montrimaitė 

R. Sasnauskienė 

V. Stipinienė 
A.Čibirienė 

Nuotolinio mokymo(si) išteklių talpyklos atnaujinimas papildant 

naudingomis nuorodomis, metodine ir mokymo(si) medžiaga 
mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams pagal sritis/dalykus. 

Visą mėnesį L.Ruzgienė 

E.Žaromskienė 
L. Montrimaitė 

R. Sasnauskienė 

V. Stipinienė 

A.Čibirienė 
D. Balčiūnas 

E. Šukienė 

R. Zabielienė 

A.Markauskienė 

R. Stonienė 

Pažymų dėl specialiojo ugdymo pratęsimo mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, rengimas pagal ugdymo įstaigų 

pateiktus dokumentus. 
 

Karantino ir 

nuotolinio darbo metu 

D. Balčiūnas 

E. Šukienė 

R. Zabielienė 

Konsultacijų švietimo pagalbos specialistams, tėvams 

(globėjams/rūpintojams), mokiniams teikimas nuotoliniu būdu 

  

Visą mėnesį D. Balčiūnas 

E. Šukienė 

R. Zabielienė 

R. Stonienė 

 

Pažymų dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo 

išvadų registravimas, dokumentų archyvavimas 

Visą mėnesį E. Šukienė 

R. Zabielienė 

Psichologinė pagalba visą parą visiems Kauno rajono gyventojams 
atskirai nurodytu telefono nr. +370 66428828 

Karantino metu D. Balčiūnas 

R. Stonienė 

J. Taleikytė 

A. Markauskienė 

  


