
 PATVIRTINTA 

  Kauno rajono švietimo centro 

  direktorės 2020 m. rugpjūčio 26 d. 
  įsakymu Nr. T1- 79 

 

KAUNO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO  

2020 M. RUGSĖJO MĖNESIO VEIKLOS 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 
 

Į tiesioginio kontakto renginius prašome atvykti dėvint apsaugines nosį ir burną dengiančias kaukes. 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 

Renginio pavadinimas Data ir vieta Atsakingas 

Specialiosios pedagogikos ir  specialiosios psichologijos kursai 

mišriuoju būdu 
Pageidaujančių lankyti kursus registracija iki rugsėjo 24 d.   tel. 33 

25 29 arba el. paštu info@centras.krs.lt. Kursai vyks surinkus 

dalyvių grupę. 

Švietimo centras 

(Saulės g. 12) 
pagal suderintą grafiką 

E. Žaromskienė 

Užsienio kalbų (anglų) kompetencijų tobulinimo kursai mišriuoju 

būdu. Renkamos  A1 ir A2 ir B1/B2 lygio anglų kalbos kursų grupės. 

Pageidaujančių lankyti kursus registracija iki  rugsėjo 24 d.  tel. 33 
25 29 arba el. paštu info@centras.krs.lt Kursai vyks surinkus dalyvių 

grupę. 

Švietimo centras 

(Saulės g. 12) 

pagal suderintą grafiką 

E. Žaromskienė 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodikos kursai 
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir dalyko mokytojams, ketinantiems 

dirbti meninio ugdymo mokytojais pagal ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programą.  

Kursai bus organizuojami surinkus ne mažesnę kaip 15 asmenų 
grupę.  

Pageidaujančius lankyti kursus registracija iki rugsėjo 18 d.  

https://forms.gle/nCe3azukrgJ5zKnr5  

Švietimo centras 
(Saulės g. 12) 

pagal suderintą grafiką 

R. Sasnauskienė 

Seminaras Domeikavos gimnazijos mokytojams ,,Praktinis MS 

Teams platformos pritaikymas ugdymo procese” pagal kvalifikacijos 

tobulinimo programą ,,Ms Office 365 ir Ms Teams naudojimas 
pamokose” 

Lektorius - Ernestas Petraitis, Domeikavos gimnazijos anglų kalbos 

vyr. mokytojas 

Rugsėjo 2 ir 9 d. 

12 val. 

Domeikavos gimnazija 

E. Žaromskienė 

Skaitmeninio raštingumo kursai (80 val.) J. Lukšos gimnazijos 

mokytojams „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas" 

Rugsėjo 2-28 d. 

nuotoliniu būdu 

D. Klimantavičienė 

Seminaras  Kauno rajono pradinio ugdymo mokytojams, fizinio 

ugdymo mokytojams, jaunimui ,,Mini rankinis pradinukams“ 

Lektoriai: Klaus Feldmann, Ernesta Žilienė, Rita Urnikienė 
Registracija: https://forms.gle/CFDEcs5ZFo482kWdA 

 Rugsėjo 16 d. 

11.00 - 17.00 val. 

Garliavos sporto centras 
 (Vasario 16-osios g. 8, 

Garliava) 

L. Montrimaitė 

http://www.centras.krs.lt/
mailto:info@centras.krs.lt
mailto:info@centras.krs.lt
https://forms.gle/nCe3azukrgJ5zKnr5
https://forms.gle/CFDEcs5ZFo482kWdA
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Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo 

mokytojams „Tarptautinis eTwinning projektas „Tarpkultūrinės 
komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas”: pristatymas ir 

darbo eiga” įgyvendinant kvalifikacijos tobulinimo programą 

„Mokymosi aplinkų kūrimas naudojant IKT tarptautiniame 

eTwinning projekte „Tarptautinės komunikacijos įgūdžių 
tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų 

pamokose” 

Lektoriai - Dr. A. Tamušauskaitė (KTU) ir K. Grigaitė-Bliūmienė 
(LSU).   

Registracija: https://forms.gle/RStkpuawanTrUQPh9  

Rugsėjo 18 d. 

14 val.  
nuotoliniu būdu 

R. Sasnauskienė 

Seminaras šalies ikimokyklinio ugdymo mokytojams, dirbantiems 

l/d „Ąžuolėlis“ „Pedagogų vertinamasis pokalbis; turinys ir 

organizavimo procesas" pagal kvalifikacijos tobulinimo programą 

„Ikimokyklinio ugdymo mokytojų ugdomosios veiklos stebėsena ir 
vertinimas“.  

Lektorius – dr. Sergejus Neifachas, VDU Švietimo akademijos 

docentas, VU Ugdymo mokslų instituto lektorius, Vilniaus l/d 

„Jurginėlis” direktorius 
Registracija baigta. 

Rugsėjo 18 d.  
13 val. 

Noreikiškių l/d „Ąžuolėlis" 

R. Sasnauskienė 

Seminaras švietimo įstaigų direktoriams, jų pavaduotojams ūkio 

reikalams  ,,Inventorizacija švietimo įstaigoje” 

Lektorius - Grantas Pažėra, UAB ,,Revision LT” 

Registracija: https://forms.gle/Rp6te8iQK34dEfon8  

Rugsėjo 23 d. 
12 val. 

Kauno rajono savivaldybės 

viešoji biblioteka 

A.Čibirienė 

Seminaras Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos mokytojams 

,,Klasės vadovo vaidmuo ir socialinių įgūdžių ugdymas” pagal 

kvalifikacijos tobulinimo programą  ,,Ugdymo bendruomenės” 

Rugsėjo 24 d. 

12 val. 
Kauno Jono Pauliaus II 

gimnazija          

E. Žaromskienė 

Seminaras įvairių dalykų mokytojams ,,Pozityvus santykis su 
tėvais” įgyvendinant kvalifikacijos tobulinimo programą 

„Bendruomenė: jos kūrimas, palaikymas ir stabilizavimas“. 

Lektorė - psichologė Asta Blandė 

Registracija: https://forms.gle/JGabg22AMgMG3F679   

Rugsėjo 25 d. 
12 val.  

Raudondvario  

A. ir A. Kriauzų pradinė 

mokykla 

V. Stipinienė 

Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojams, 

ikimokyklinių įstaigų vadovams „Ugdymas lauke: kaip užauginti 

laimingesnį vaiką” (2 dalis) įgyvendinant kvalifikacijos tobulinimo 
programą „STEAM ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje: inovatyvūs 

metodai, netradicinės aplinkos, praktinės idėjos”.  

Lektorius - Žilvinas Karpis, pirmojo lauko darželio-mokyklos 
Lietuvoje įkūrėjas. 

Registracija: https://forms.gle/kLPgCR33a8eX2ZaH7  

 

Rugsėjo 30 d. 

10 val. 

Girionių darželio lauko 
grupė 

 

R. Sasnauskienė 

Seminaras Vilkijos gimnazijos mokytojams ,,Bendrojo duomenų 
apsaugos reglamento (BDAR) taikymas švietimo įstaigoje. Teisiniai 

aspektai ir asmens duomenų tvarkymas” įgyvendinant kvalifikacijos 

tobulinimo programą „Asmens duomenų apsauga įsigaliojus ES 
bendrajam duomenų apsaugos reglamentui“. 

Lektorius - Mindaugas Slavinskas (teisininkas) 

 

Rugsėjo 30 d. 
14 val. 

Vilkijos gimnazija 

R. Sasnauskienė 

https://forms.gle/RStkpuawanTrUQPh9
https://forms.gle/Rp6te8iQK34dEfon8
https://forms.gle/JGabg22AMgMG3F679
https://forms.gle/kLPgCR33a8eX2ZaH7
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METODINĖ VEIKLA 

Mokyklų, dalyvaujančių projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir 

organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame 
ugdyme“ (09.2.1-ESFA-V-726-04-0001) 1.3. veikloje ,,Ugdymo 

organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių 

pasiekimų gerinimui”, konsultavimas. 

Visą mėnesį 

Karmėlavos Balio Buračo 
gimnazija, 

Vilkijos gimnazija 

Vandžiogalos gimnazija 

V. Stipinienė 

Pavaduotojų veiklos grupės pasitarimas dėl naujų, 2020-2021  
mokslo metų, veiklos prioritetų ir priemonių  

Rugsėjo 24 d.  
12 val. 

,,Zoom” platforma 

L. Ruzgienė 

Metodinė diena ikimokyklinio meninio (muzikos) ugdymo 

mokytojams. Knygos  „Debesų malūnas“ pristatymas.  

Lektorė - Neringa Lapinskienė, kompozitorė, muzikos pedagogė, 

„YAMAHA“ studijos vadovė, vaikiškų dainų tekstų autorė. 

Rugsėjo 7 d.  
12 val.  

Švietimo centras 

R. Sasnauskienė 

Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas virtualioje 
erdvėje 

Registracija: https://forms.gle/1AUCFfbbHmrqWAzH8  

Rugsėjo 10 d. 
15 val. 

,,Zoom” platforma 

E. Žaromskienė 

Mokyklų bibliotekininkų metodinis pasitarimas virtualioje aplinkoje 
Registracija: https://forms.gle/z2Zzg3WAP5imo1sj9  

Rugsėjo 15 d. 
11 val.  

,,Zoom” platforma 

D. Klimantavičienė 
 

Pradinio ugdymo mokytojų metodinis  pasitarimas. 

Registracija: https://forms.gle/jjv6vKknqexQZFuB6  

Rugsėjo 15 d. 

15 val.  

,,Zoom” platforma 

V. Stipinienė 

Kauno r. švietimo centro PPT metodinė diena. 

Švietimo pagalbos teikimo  galimybės ugdymo įstaigose, dirbant 

nuotoliniu būdu, nutolusiuose nuo centrų regionuose. 

Rugsėjo 16 d. 

Data ir laikas derinami 

D. Balčiūnas 

Pasitarimas su Lina Kaminskiene, VDU Edukologijos tyrimų 

instituto Bakalauro studijų Mokomojo dalyko pedagogikos 

programos vadove 

Rugsėjo 17 d. 

10 val. 

Švietimo centras 

L. Ruzgienė 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio 

būrelio pasitarimas  
Rugsėjo 17 d. 

13.30 val. 

Švietimo centras 

R. Sasnauskienė 

Chemijos mokytojų metodinis  pasitarimas. 

Registracija: https://forms.gle/BNU46is8PnPjPkD36  

Rugsėjo 17 d. 

15 val.  
,,Zoom” platforma 

V. Stipinienė 

Dailės mokytojų metodinis pasitarimas 

Registracija: https://forms.gle/Zm9JVfqQXsYU7Nr2A  

Rugsėjo 21 d. 

15 val.  
,,Zoom” platforma 

V. Stipinienė 

Etikos mokytojų metodinis  pasitarimas 

Registracija: https://forms.gle/CU4HzJ2ZcpUjqnYW8  

Rugsėjo 22 d. 

14 val.  
,,Zoom” platforma 

A.Čibirienė 

Matematikos mokytojų metodinis pasitarimas Rugsėjo 22 d. 

15 val.  
,,Zoom” platforma 

 

D. Klimantavičienė 

 
 

Ikimokyklinio ugdymo meno mokytojų metodinio būrelio Rugsėjo 23 d. R. Sasnauskienė 

https://forms.gle/1AUCFfbbHmrqWAzH8
https://forms.gle/z2Zzg3WAP5imo1sj9
https://forms.gle/jjv6vKknqexQZFuB6
https://forms.gle/BNU46is8PnPjPkD36
https://forms.gle/Zm9JVfqQXsYU7Nr2A
https://forms.gle/CU4HzJ2ZcpUjqnYW8
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pasitarimas 11 val.  

Švietimo centras 

Technologijų mokytojų metodinis pasitarimas. 

Registracija: https://forms.gle/PVM8YPdmZtrWj9TEA  

Rugsėjo 23 d. 

15 val. 

,,Zoom” platforma 

V. Stipinienė 

Pavaduotojų veiklos grupės pasitarimas dėl naujų, 2020-2021  

mokslo metų, veiklos prioritetų ir priemonių  

Rugsėjo 24 d.  

12 val. 

,,Zoom” platforma 

L. Ruzgienė 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų direktorių  

pavaduotojų ugdymui metodinės veiklos grupės pasitarimas  

Rugsėjo 24 d.  

13.30 val. 

Kačerginės daugiafunkcio 
centro lauko grupė 

R. Sasnauskienė 

Istorijos mokytojų metodinis pasitarimas 

Registracija: https://forms.gle/iD1hQ6BMvmsbrjgz9  

Rugsėjo 24 d. 

15 val.  
,,Zoom” platforma 

V.  Stipinienė 

Geografijos mokytojų išvyka į Lietuvos geografijos mokytojų 
asociacijos organizuojamą forumą,,Nuotolinio mokymo patirtys ir 

atsinaujinantis geografijos mokymo turinys” 

Rugsėjo 25-26 d. 
Vilniaus g. 35, Alytus 

Lietuvos 
geografijos 

mokytojų 

asociacija, 

A.Čibirienė 

Fizikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas virtualioje erdvėje 

Registracija: https://forms.gle/2EUv6TWsNQvjwvpA9  

Rugsėjo 28 d. 

15 val.  

,,Zoom” platforma 

E. Žaromskienė 

Rusų kalbos mokytojų metodinis pasitarimas. 

Registracija: https://forms.gle/f96Q9Vx6z4F4ajpv9  

Rugsėjo 29 d. 

15 val.  
,,Zoom” platforma 

A.Čibirienė 

Pasitarimas su VDU Informatikos fakulteto, Matematikos ir 

statistikos katedros prodekane doc. dr. Sigita Urboniene ir VDU 
Švietimo akademijos doc. dr. Viktorija Sičiūniene dėl mokymų 

programos matematikos mokytojams rengimo, siekiant gerinti 

mokinių matematikos pasiekimus. 

Rugsėjo 30 d. 

14 val. 
,,Zoom” platforma 

D. Klimantavičienė 

Lietuvių kalbos mokytojų metodinis  pasitarimas. 

Registracija: https://forms.gle/a9EQv4urYW9j3Ar26 

 

Rugsėjo 30 d. 

15 val. 

,,Zoom” platforma 

A.Čibirienė 

Tikybos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas virtualioje erdvėje Data ir laikas derinami 

,,Zoom” platforma 

L. Montrimaitė 

 

Vokiečių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas virtualioje 
erdvėje 

Data ir laikas derinami 
,,Zoom” platforma 

L. Montrimaitė 
 

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio 

būrelio pasitarimas 

Data ir laikas derinami 

,,Zoom” platforma 

R. Sasnauskienė 

Ikimokyklinių įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinės 

veiklos grupės pasitarimas 

Data ir laikas derinami 

,,Zoom” platforma 

R. Sasnauskienė 

Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas Data ir laikas derinami R. Zabielienė 

https://forms.gle/PVM8YPdmZtrWj9TEA
https://forms.gle/iD1hQ6BMvmsbrjgz9
https://forms.gle/2EUv6TWsNQvjwvpA9
https://forms.gle/f96Q9Vx6z4F4ajpv9
https://forms.gle/a9EQv4urYW9j3Ar26
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,,Zoom” platforma E. Šukienė  

Kauno rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 
muzikinė meninė šventė, skirta mokyklų bendruomenių metams 

pažymėti „Nors esi maža, bet esi didi”. Organizuojama nuotoliniu 

būdu, vaizdo įrašus siųsti el.p. jankauskiene.danute@gmail.com iki 
rugsėjo 30 d. 

Visą mėnesį  R. Sasnauskienė 

OLIMPIADOS, KONKURSAI  

Kauno rajono 8-11 klasių mokinių konkursas „Eko ruduo 2020“ 
(nuotoliniu būdu). 

Iki rugsėjo 24 d.  
Kauno rajono mokyklose 

E. Žaromskienė 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO KOORDINAVIMAS 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įgyvendinimo Kauno rajono 

savivaldybėje stebėsenos klausimyno rezultatų analizė 

Visą mėnesį L. Montrimaitė 

Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) renginiai rugsėjo  mėnesį nevyks 

TAU valdybos pasitarimas dėl naujų mokslo metų Rugsėjo 3 d. 

15 val. 
Švietimo centras 

E. Žaromskienė 

PROJEKTAI 

Tarptautinio Erasmus+ programos projekto KA2 „Išmanusis 

matematikos mokytojas“ (SMART-MT) pilotinių mokymų 
programos ir instrukcijos parengimas. Mobiliųjų  programėlių 

uždavinių koregavimas po testavimo 

Visą mėnesį L. Ruzgienė 

E. Žaromskienė 

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto KA2 „Mokytojas 4.0“  

intelektinių projektų produktų rengimas. 

Visą mėnesį D.Klimantavičienė 

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto KA2 „Mokytojas 4.0“  

projekto partnerių pasitarimas virtualioje aplinkoje 

Rugsėjo 8 d.  

15 val. 

,,Zoom” platforma 
 

D.Klimantavičienė 

Tarptautinio Erasmus+ programos projekto KA2 „Išmanusis 

matematikos mokytojas“ (SMART-MT) projekto partnerių 
pasitarimas 

Rugsėjo 22 d. 

15 val.  
,,Zoom” platforma 

 

L. Ruzgienė 

 

Tarptautinio Erasmus+ projekto KA1 „Andragogo misija: suteikti 

besimokančiajam sparnus“ einamieji darbai 

Visą mėnesį L. Montrimaitė 

Profesinio orientavimo projekto STEAM paruošiamieji darbai Visą mėnesį D. Balčiūnas 

PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, mokyklinio amžiaus vaikų 

specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas, išvadų bei rekomendacijų 
dėl tolesnio ugdymo rengimas. 

Visą mėnesį 

(registracija tel.  
 8 37 380065) 

D. Balčiūnas 

E. Šukienė 
R. Zabielienė 

R. Stonienė 

J. Taleikytė 
A.Markauskienė 

R. Ramanauskienė 

Konsultacijų tėvams (globėjams/rūpintojams), švietimo pagalbos 

specialistams, mokiniams teikimas. 

Visą mėnesį D. Balčiūnas 

A.Markauskienė 
R. Zabielienė 

E. Šukienė 

R. Stonienė 
J. Taleikytė 

R. Ramanauskienė 

  

mailto:jankauskiene.danute@gmail.com

