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KAUNO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO  

2020 M. BIRŽELIO 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/  

 

Nauja registracija MOKINIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ VERTINIMUI laikinai  nevyksta. 

Klientus, užsiregistravusius specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimui iki karantino, apie naują atvykimo laiką 

informuosime telefonu. 

Konsultacijos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vykdomos mišriu (nuotoliniu ir tiesioginiu) būdu.  

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

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 

Renginio pavadinimas Data ir vieta Atsakingas 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai  

Lektorė - Jurgita Surgėlienė, Kauno T. Ivanausko progimnazijos 
direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vyr. specialioji pedagogė - 

logopedė, socialinių mokslų daktarė 

Birželio 

9, 11, 16 d. 

nuo 14 val. 
nuotoliniu būdu 

,,Zoom“ platformoje 

E. Žaromskienė 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai  

Lektorė - Vilma Narkevičienė, Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 

ugdymo centro psichologė 

Birželio 

10, 15, 17 d. 

nuo 14 val. 

nuotoliniu būdu 

,,Zoom“ platformoje 

E. Žaromskienė 

Pedagoginių psichologinių žinių kursas, skirtas asmenims, 

besirengiantiems dirbti ir dirbantiems pirminio profesinio 

mokymo profesijos mokytoju arba neformaliojo vaikų švietimo 

mokytoju ir neturintiems pedagogo kvalifikacijos. 

Kursai vyks dalinai nuotoliniu būdu. 

Lektoriai: A.Lapėnienė, V.Lapėnas, T. Malvicė 

Kontaktiniai susitikimai: 

birželio 4, 9, 12, 16, 19, 

23, 26 ir 30 d. 

nuo 9 val. 
Kauno rajono 

savivaldybės viešojoje 

bibliotekoje (Vytauto g. 
21, Garliava) 

L. Montrimaitė 

Seminaras Kauno lopšelio-darželio „Aviliukas” mokytojams 

„Pedagogo vaidmuo vaiko žaidime” pagal profesinio tobulinimo 

programą „Ikimokyklinio amžiaus vaikų elgesio korekcija per 
žaidimus” 

Lektorė: psichologė Eglė Gudelienė 

Birželio 10 d. 

10 val. 

Kauno l/d „Aviliukas” 

R. Sasnauskienė 

Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

vadovams ir mokytojams „Ugdymas lauke. Kaip užauginti 

laimingesnį vaiką?“ pagal kvalifikacijos tobulinimo programą 

„STEAM ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje: inovatyvūs metodai, 
netradicinės aplinkos, praktinės idėjos“ I dalis  

Lektoriai:  

Irena Aračiauskienė, Lauko darželio padalinio Kaune vadovė  
Registracija: https://forms.gle/UCUfWKyNUcMUxZ5M7  

Birželio 12 d. 
13 val. 

Lauko darželis 
Lampėdžių miško parke 

Gintaro g. 15, Kaunas 

R. Sasnauskienė 

http://centras.krs.lt/kontaktai/
http://centras.krs.lt/kontaktai/
https://forms.gle/UCUfWKyNUcMUxZ5M7


Seminaras „Vaikų turizmo renginių organizavimas“ 
Lektorė – Jolanta Birbalienė, UAB „Verslo Aljansas“ 

Registracija: https://forms.gle/vGmKRe6KDmLs2h8T6  

Birželio 17 d. 
13 val. 

nuotoliniu būdu 

,,Zoom“ platformoje 

E. Žaromskienė 

Kompiuterinio raštingumo kursai kultūros darbuotojams. Data tikslinama, 

nuotoliniu būdu 

L. Montrimaitė 

D. Klimantavičienė 

METODINĖ VEIKLA 

Metodinių valandų ciklas įvairių dalykų mokytojams ,,Valstybinio 
Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus virtualių edukacijų 

integravimo pamokose galimybės”.  

Temos: 
● ,,Šabas - viena diena Viešpačiui…” 

Registracija: https://forms.gle/v7XHPyGg4f66JmSNA  

● ,,Žydų kalendoriaus šventės“; 
Registracija: https://forms.gle/DrQq5V68t3x3VX8B7  

● „Vilniaus Gaonas – žydų išminčius, litvakų dvasinis 

lyderis“; 

Registracija: https://forms.gle/hkAq7cEtEP8kmAQj8  
● ,,Ich bin a Wilner. Esu Vilnietis”; 

Registracija: https://forms.gle/Z3V2y2iZ7f7aRPWc8  

„Vaikų auklėjimas tradicinėje žydų šeimoje“: 

● I dalis 

Registracija: https://forms.gle/XiZfQj9UpzDk6ZAM6  

● II dalis 

Registracija:  https://forms.gle/owv72LMaHicXw4TL9  

● III dalis 

Registracija: https://forms.gle/iWtgBFsFPrWRkauX6  

Virtualius susitikimus ves Valstybinio Vilniaus Gaono žydų istorijos 

muziejaus muziejininkės - edukatorės  

Jurgita Jackevičiūtė ir Natalja Cheifec.     

nuotoliniu būdu 

,,Zoom“ platformoje 

 

Birželio 8 d. 
11 val. 

Birželio 9 d. 

11 val. 
 

Birželio 10 d. 

11.30 val. 

 
Birželio 11 d. 

10 val. 

 
 

Birželio 15 d. 

11 val. 
Birželio 16 d. 

11 val. 

Birželio 17 d. 

11 val. 

V. Stipinienė 

Socialinių pedagogų pasitarimas nuotoliniu būdu.  

Darbinių atvejų aptarimas. 

Registracija: https://forms.gle/4MLsoDaoq9BESUj96 

Birželio 9 d. 

11 val. 

nuotoliniu būdu 
,,Zoom“ platformoje 

A.Markauskienė 

Mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui veiklos grupės 

pasitarimas. 

Registracija: https://forms.gle/utKzLRu2QhHysT478  

Birželio 10 d. 

10 val. 

nuotoliniu būdu 

,,Zoom“ platformoje 

L. Ruzgienė 

Psichologų mini konferencija “Ugdymo įstaigos psichologo 

nuotolinio darbo subtilumai karantino metu” .  

Dalyvauja Kauno ir Prienų rajonų ugdymo įstaigų psichologai.  

Registracija: https://forms.gle/KErfcheUcS5cKczA7 

Birželio 10 d. 

nuo 13 val. 

nuotoliniu būdu 

,,Zoom“ platformoje 

R. Stonienė 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų direktorių 

pavaduotojų pasitarimas 

Registracija: https://forms.gle/4DHqV5gfSkR4BoWe6 

Birželio 10 d. 

13.30 val. 

Vieta derinama 

R. Sasnauskienė 

Ikimokyklinio meninio ugdymo mokytojų pasitarimas „Gerosios 

patirties sklaida dirbant nuotoliniu būdu” 
Registracija: https://forms.gle/2zuazE7v2emaaNfGA 

Birželio 11 d. 

13 val. 
Nuotoliniu būdu 

,,Zoom“ platformoje 

R. Sasnauskienė 

https://forms.gle/vGmKRe6KDmLs2h8T6
https://forms.gle/v7XHPyGg4f66JmSNA
https://forms.gle/DrQq5V68t3x3VX8B7
https://forms.gle/hkAq7cEtEP8kmAQj8
https://forms.gle/Z3V2y2iZ7f7aRPWc8
https://forms.gle/XiZfQj9UpzDk6ZAM6
https://forms.gle/owv72LMaHicXw4TL9
https://forms.gle/iWtgBFsFPrWRkauX6
https://forms.gle/4MLsoDaoq9BESUj96
https://forms.gle/utKzLRu2QhHysT478
https://forms.gle/KErfcheUcS5cKczA7
https://forms.gle/4DHqV5gfSkR4BoWe6
https://forms.gle/2zuazE7v2emaaNfGA


Metodinė valanda  e Twinning tarptautino projekto „Tarpkultūrinės 
komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų 

ir kitų dalykų pamokose”/e Twinning tarptautinio projekto „World 

Universities to schools” dalyvių rezultatų sklaida. 

Lektorės: dr. A. Tamušauskaitė, K. Grgaitė-Bliūmienė  
Registracija: https://forms.gle/5qf6oWwwahdGzsw69  

Birželio 12 d. 

10 val. 

Nuotoliniu būdu, 

naudojantis vaizdo ryšio 
paslauga 

„Google meet“ 

E. Žaromskienė 

Kauno r. ugdymo įstaigų psichologų išvažiuojamasis pasitarimas. 

Gerosios patirties sklaida - praktinis užsiėmimas „Psichologinių 

metodų taikymas praktikoje" 

Darbinių atvejų aptarimas ir analizė. 
Registracija: https://forms.gle/2kJ1pqWpK4TrtzCE9  

 

Birželio 12 d. 
10 val. 

Kulautuvos laisvalaikio 

salė Akacijų al. 32A 

Kulautuvos m. 

R. Ramanauskiene 
R. Stonienė 

Istorijos mokytojų metodinė išvyka-ekskursija ,,Panemunės pilys: 

edukacijos galimybės" 

Laikas ir data derinama V. Stipinienė 

KONKURSAI IR PARODOS 

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų praktinės patirties sklaidos 

renginys „Aš galiu“ 

Birželio 1 d. – liepos 25 d. 

nuotoliniu būdu 

R. Sasnauskienė 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO KOORDINAVIMAS 

Švietimo centro naujienlaiškio rengimas Iki birželio 12 d. L. Montrimaitė 

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 „Išmanusis 
matematikos mokytojas“ (SMART-MT) projekto metu sukurtų 

intelektinių produktų viešinimo renginys. 

Birželio 16 d. 
12 val. 

Vieta tikslinama 

L. Ruzgienė 

E. Žaromskienė 

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto KA2 „Mokytojas 

4.0“  modulio „Kibernetinis saugumas mokykloje ir popamokinėje 
veikloje“ 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 

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 

https://forms.gle/5qf6oWwwahdGzsw69
https://forms.gle/2kJ1pqWpK4TrtzCE9


Ikimokyklinio amžiaus vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių 

vertinimas, rekomendacijų dėl tolesnio ugdymo rengimas 

Visą mėnesį D. Balčiūnas 

E. Šukienė 

R. Zabielienė 

Priešmokyklinio amžiaus vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių 
vertinimas, rekomendacijų dėl tolesnio ugdymo rengimas 

Visą mėnesį D. Balčiūnas 

E. Šukienė 

R. Zabielienė 

Mokyklinio amžiaus vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių 
vertinimas, rekomendacijų dėl tolesnio ugdymo rengimas 

Visą mėnesį D. Balčiūnas 

E. Šukienė 

R. Zabielienė 

A. Markauskienė 

R. Stonienė 

J. Taleikytė 

R. Ramanauskienė 

Brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programas 

vertinimas, rekomendacijų dėl tolesnio ugdymo rengimas 

Visą mėnesį R. Ramanauskienė 

Pažymų dėl specialiojo ugdymo pratęsimo mokiniams, turintiems 
specialiųjų ugdymosi poreikių, rengimas pagal ugdymo įstaigų 

pateiktus dokumentus 

 

Karantino 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 

A.Markauskienė 

J. Taleikytė 

Pažymų dėl specialiojo ugdymosi ir(ar) švietimo pagalbos skyrimo 

išvadų registravimas, dokumentų archyvavimas 

Visą mėnesį E. Šukienė 

R. Zabielienė 

 

  

 


