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KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 

Renginio pavadinimas Data ir vieta Atsakingas 

Specialiosios pedagogikos ir  specialiosios psichologijos kursai 

nuotoliniu/mišriuoju būdu. 

Pageidaujančių lankyti kursus registracija iki  spalio 9 d.  tel. 33 25 
29 arba el. paštu info@centras.krs.lt  

Spalio 26-30 d. 

Švietimo centras 

(Saulės g. 12) 

E. Žaromskienė 

Užsienio kalbų (anglų) kompetencijų tobulinimo kursai 

nuotoliniu/mišriuoju būdu.  
Pageidaujančių lankyti kursus registracija iki  spalio 10 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 š.m. spalio 9 d.   

https://forms.gle/nCe3azukrgJ5zKnr5   

Švietimo centras 
(Saulės g. 12) 

pagal suderintą 

grafiką 

R. Sasnauskienė 

Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos mokytojų 

edukacinė išvyka į Raudondvario dvarą pagal programą „Lietuvos 

dvarų kultūrinio paveldo integracijos galimybės ugdymo procese”. 

Spalio 2 d. 

13 val.  

R. Sasnauskienė 

Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos mokytojų edukacinė išvyka į 

Tautvydo dvarą pagal programą „Lietuvos dvarų kultūrinio paveldo 

integracijos galimybės ugdymo procese”. 

Spalio 5 d. 
15 val. 

R. Sasnauskienė 

Seminaras „Viešųjų pirkimų aktualijos ir pokyčiai” 

Lektorius – Saulius Mažeikis, VšĮ Viešųjų pirkimų agentūros 

direktoriaus pavaduotojas. 

Aktualius klausimus numatyta tema iki spalio 1 d. prašome siųsti el. 
paštu: Daiva.Klimantaviciene@centras.krs.lt  

Nuoroda registracijai: https://forms.gle/fFqH1jSFSZaudsZi7  

Spalio 6 d. 

10 val.  

Kauno r. 

savivaldybės viešoji 
biblioteka 

(Vytauto g. 21, 

Garliava) 

D. Klimantavičienė  

http://www.centras.krs.lt/
mailto:info@centras.krs.lt
mailto:info@centras.krs.lt
https://forms.gle/nCe3azukrgJ5zKnr5
mailto:Daiva.Klimantaviciene@centras.krs.lt
https://forms.gle/fFqH1jSFSZaudsZi7
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Nemokami finansinio raštingumo mokymai mokytojams, valstybės 

tarnautojams, pagalbos mokiniui specialistams, bendruomenių 
nariams „Sodros   paslaugos gyventojams ir verslui. Jaunimo 

finansinio raštingumo, pilietiškumo ir socialinės atsakomybės 

ugdymo projektas. “Sodros” medžiaga jaunimo švietimui - 

pedagogams ir moksleiviams“. 
Registracija iki spalio 4 d.  

Nuoroda registracijai: https://forms.gle/HFgAukUtQFgdDmCQ9   

Spalio 6 d. 

15 val.   
„Zoom“ platforma 

A.Čibirienė 

Tęstiniai mokymai Karmėlavos B.Buračo gimnazijos 

mokytojams „ Microsoft Office 365 galimybių panaudojimas 

tobulinant ugdymo proceso organizavimą“.  

Lektorės:  Lina Bagužienė, Laura Mačionienė. 

Spalio 6,13,20,27 d. 

15 val. 
Karmėlavos B.Buračo 

gimnazija 

A.Čibirienė 

Nemokami finansinio raštingumo mokymai mokytojams, valstybės 

tarnautojams, pagalbos mokiniui specialistams, bendruomenių 

nariams „Finansiniai produktai: investavimas“.  

Lektoriai: Lietuvos banko specialistai. 

Registracija iki spalio 5 d. 

Nuoroda registracijai: https://forms.gle/kdxkoiNtMVkDoqbk6  

Spalio 7 d. 
15 val.  

„MS TEAMS“ 

platforma 

A.Čibirienė 

Seminaras Kauno rajono švietimo įstaigų direktorių 

pavaduotojams ugdymui (I dalis) „Refleksija: kaip ją panaudoti 

kokybiškam grįžtamajam ryšiui“  

Nuoroda registracijai: https://forms.gle/ynUL91YMmqS7q8Ng6 

 

II dalis „Refleksijos ir jos svarbos išgyvenimas, kuriant mokymosi 
patirtis“ 

Lektorė - Julija Ladygienė, “Reflektus” lektorė 

Spalio 8 d. 

9 val. 

Garliavos meno 
mokyklos  salė 

 

 

II dalis- 
lapkričio 19 d. 

E. Žaromskienė 

Nemokamas renginys ikimokyklinio ugdymo mokytojams „Flinto” 

leidyklos edukacija: 2-4 metų amžiaus vaikų smulkiosios motorikos 

lavinimas“. Edukacinių knygelių „Kutis akademija. A lygis” ir 

„Kutis akademija. B lygis” rinkinių pristatymas.  

Lektorė – Jurgita Juškaitė, dailininkė, vaikiškų knygų ir žurnalų 

iliustratorė  

Nuoroda registracijai: https://forms.gle/zwnQucjaDJGMcFNn9  

Spalio 22 d. 

13 val. 

nuotoliniu būdu 

R. Sasnauskienė 

Nemokami finansinio raštingumo mokymai mokytojams, valstybės 

tarnautojams, pagalbos mokiniui specialistams, bendruomenių 

nariams „Grynieji pinigai: kaip atpažinti tikrus banknotus“.  

Lektoriai – Lietuvos banko specialistai 

Registracija iki spalio 8 d. 
Nuoroda registracijai: https://forms.gle/19rLhdKF4nvyms9n6  

Spalio 12 d.  

15 val. 

„MS TEAMS“ 
platforma 

A.Čibirienė 

Nemokami finansinio raštingumo mokymai mokytojams, valstybės 

tarnautojams, pagalbos mokiniui specialistams, bendruomenių 

nariams „Papildomas pensijų kaupimas, anuitetai. Kaip 

pilnavertiškai naudotis asmenine “Sodros“ paskyra“.  

Lektoriai: Daiva Gerulytė ir Indrė Bubliauskaitė, „Sodros” vyr. 

specialistės  

Registracija iki spalio 8 d. 
Nuoroda registracijai: https://forms.gle/tD88WE8yi7o8D7tRA  

Spalio 12 d.  

15 val. 
„Zoom“ 

platforma 

 

A.Čibirienė 

https://forms.gle/HFgAukUtQFgdDmCQ9
https://forms.gle/kdxkoiNtMVkDoqbk6
https://forms.gle/ynUL91YMmqS7q8Ng6
https://forms.gle/zwnQucjaDJGMcFNn9
https://forms.gle/19rLhdKF4nvyms9n6
https://forms.gle/tD88WE8yi7o8D7tRA
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Seminaras Kauno krašto fortepijono mokytojų draugijos nariams 

„Kūrinių interpretavimo galimybės ir įvairovė” 

Renginio organizatorė: J.Snudaitienė 

Spalio 14 d. 

10 val.  
Kauno 1-osios  

muzikos mokyklos 

didžioji salė 

L.Ruzgienė 

Nemokami finansinio raštingumo mokymai  mokytojams, 

valstybės tarnautojams, pagalbos mokiniui specialistams, 

bendruomenių nariams „Mokėjimų revoliucija: apie saugius 

mokėjimus“. 

Lektoriai – Lietuvos banko specialistai 

Registracija iki spalio 12 d.  

Nuoroda registracijai: https://forms.gle/fhnrNbY5zBwyQt459  

Spalio 14 d.  

15 val.  

„MS TEAMS“ 
platforma 

A.Čibirienė 

Nemokami finansinio raštingumo mokymai mokytojams, valstybės 

tarnautojams, pagalbos mokiniui specialistams, bendruomenių 

nariams „Lietuvos ekonomikos apžvalga“. Lektoriai – Lietuvos 

banko specialistai 

Registracija: iki spalio 13 d. 

Nuoroda registracijai: https://forms.gle/5FgU7vLxSS1KkJYY6  

Spalio 15 d. 
15 val.  

„MS TEAMS“ 

platforma 

A.Čibirienė 

Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo 

mokytojams „Tarptautinis eTwinning projektas „Tarpkultūrinės 

komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas “: pristatymas 

ir darbo eiga” pagal kvalifikacijos programą „Mokymosi aplinkų 

kūrimas naudojant IKT tarptautiniame eTwinning projekte 

„Tarptautinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas 

užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose” 

Lektorė dr. A. Tamušauskaitė  

Spalio 19 d. 

16 val. 

nuotoliniu būdu 

R. Sasnauskienė 

Nemokami finansinio raštingumo mokymai mokytojams, valstybės 

tarnautojams, pagalbos mokiniui specialistams, bendruomenių 

nariams „Asmeniniai finansai: kaip juos valdyti atsakingai?“ 

Lektoriai – Lietuvos banko specialistai 

Registracija: iki spalio 16 d. 
Nuoroda registracijai: https://forms.gle/sx3P7X3YEbsPpsSZ6  

Spalio 20 d.  

15 val.  

„MS TEAMS“ 
platforma 

A.Čibirienė 

Seminaras rusų kalbos mokytojams „Mąstymo gebėjimų ugdymas 

užsienio (rusų) kalbos pamokose“ pagal kvalifikacijos tobulinimo 

programą „Pamokos virsmas“ 

Lektorė –Loreta Šernienė, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 

direktorė 

Registracija iki spalio 19 d. 

Nuoroda registracijai: https://forms.gle/qNW4ZPAfw7arFhcH7  

Spalio 20 d.  

15 val. 
„Zoom“ 

platforma 

A.Čibirienė 

Seminaras Domeikavos gimnazijos mokytojams „Šiuolaikinės 

pamokos vadyba” 

Lektorė – Danguolė Marmienė, Neveronių gimnazijos direktorė, 

Mokyklų išorės vertinimo ekspertė 

Spalio 27 d. 

10 val. 
Domeikavos 

gimnazija 

E. Žaromskienė 

Seminaras Akademijos mokyklos-darželio „Gilė” mokytojams 

„Efektyvi komunikacija – sėkmingo ugdymo pagrindas” 

Lektorius - G.Vaidelis 

Spalio 27 ir 29 d. 

Akademijos 

mokykla-darželis 

“Gilė” 

L.Ruzgienė 

https://forms.gle/fhnrNbY5zBwyQt459
https://forms.gle/5FgU7vLxSS1KkJYY6
https://forms.gle/sx3P7X3YEbsPpsSZ6
https://forms.gle/qNW4ZPAfw7arFhcH7
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Seminaras visų dalykų mokytojams „Skaitmeninis raštingumas ir 

etiketas – skaitmeninių įrankių naudojimas efektyviam nuotoliniam 

mokymui ir bendravimui“  

Lektorė – Simona Rasimavičienė, VšĮ „Lyderystės ekspertų grupė“ 

konsultantė 

Nuoroda registracijai: https://forms.gle/fiT13kquiFLVvxQ89  

Spalio 27 ir 29 d. 

11 val.  
,,Zoom”  

platforma 

 

E. Žaromskienė 

Nemokami  finansinio raštingumo mokymai mokytojams, 

valstybės tarnautojams, pagalbos mokiniui specialistams, 

bendruomenių nariams „Lietuvos mokesčių sistema.Pajamų ir 

turto deklaravimo pagrindai“. 
Lektorė – Lina Šipkauskienė, VMI prie FM Mokesčių informacijos 

departamento Gyventojų pajamų ir žemės mokesčių skyriaus vyr. 

specialistė  
Registracija iki spalio 23 d. 

Nuoroda registracijai: https://forms.gle/Epgvmg8BGvz1iSu27  

Spalio 27 d. 
15 val. 

ZOOM  platformoje  

A.Čibirienė 

Nemokami finansinio raštingumo mokymai mokytojams, valstybės 

tarnautojams, pagalbos mokiniui specialistams, bendruomenių 

nariams „Darbo pajamų apmokestinimas. Papildomi būdai 

užsidirbti ir gautų pajamų apmokestinimas“.  
Lektorė – Lina Šipkauskienė, VMI prie FM Mokesčių informacijos 

departamento Gyventojų pajamų ir žemės mokesčių skyriaus vyr. 

specialistė  

Registracija iki spalio 26 d.  
Nuoroda registracijai: https://forms.gle/H4d4uA56jvPoerLb9  

Spalio 28 d. 
15 val. 

 ZOOM platformoje 

A.Čibirienė 

Seminaras - edukacinė išvyka rusų kalbos mokytojams „Pamokos 

struktūra ir kokybė“ į Alytaus Šv. Benedikto gimnaziją  pagal 
kvalifikacijos tobulinimo programą „Pamokos virsmas“ 

Lektorė – Loreta Šernienė, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 

direktorė  
Registracija iki spalio 26 d. 

Nuoroda registracijai: https://forms.gle/FGcvPmZTxTwvRpAw7  

Spalio 29 d.  

(išvykimo laikas ir 
vieta tikslinama) 

A.Čibirienė 

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 

,,Zoom” platforma 

V. Stipinienė 

Respublikinis ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio 
ugdymo įstaigų vaikų ekologinio meninio ugdymo projektas 

„Kuriu gamtai 2020”. 

Spalio 1 d. - 
lapkričio 5 d. 

Lapių darželis 

R. Sasnauskienė 

Respublikinis ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų praktinės patirties sklaidos 

renginys „Aš galiu” 

Spalio 1d. - 30 d. 

Raudondvario l/d 

„Riešutėlis” 

R. Sasnauskienė 

Direktorių pavaduotojų ugdymui veiklos grupės pasitarimas 

nuotoliniu būdu. 

Spalio 6 d. 

12 val. 

„Zoom“ platforma 

L. Ruzgienė 

https://forms.gle/fiT13kquiFLVvxQ89
https://forms.gle/Epgvmg8BGvz1iSu27
https://forms.gle/H4d4uA56jvPoerLb9
https://forms.gle/FGcvPmZTxTwvRpAw7
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Tikybos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

 

Spalio 6 d. 

15 val. 
„Zoom“ platforma 

L. Montrimaitė 

Logopedų ir specialiųjų pedagogų pasitarimas Spalio 7 d. 

          13 val. 
„Zoom“ platforma  

D.Balčiūnas 

Tarptautinio Erasmus+ programos projekto KA2 

„Išmanusis matematikos mokytojas“ (SMART-MT) ES 

konferencija „Matematikos mokymas skaitmeninėje eroje” 

Nuoroda registracijai: 

https://forms.gle/MnHQCfEVeSZxZVAb6 
 

Spalio 7 d. 

10 val.  
Raudondvario 

dvaro menų 

inkubatorius 

L. Ruzgienė 

E. Žaromskienė 

Kauno rajono ugdymo įstaigų psichologų metodinis pasitarimas-
apskrito stalo diskusija “Laimingas vaikas mokykloje. 

Psichologo vaidmuo” 
 

Kauno rajono ugdymo įstaigų psichologų praktinių atvejų 

aptarimas – intervizija. 

Spalio 7 d. 
Švietimo centras 

11 val. 

 

13 val. 

R. Ramanauskienė 

 

Kauno rajono SSM koordinatorių pasitarimas. Spalio 8 d. 
14 val. 

,,Zoom” platforma 

L. Ruzgienė 

R. Sasnauskienė 

Kauno r. ugdymo įstaigų psichologų  ir socialinių pedagogų 

pasitarimas ,,2020-2021 m.m. aktualijos ir teisės aktų 

pasikeitimai (SUP vaikų  individualus ugdymo pagalbos 
planas)”. 

Registracija: https://forms.gle/fKLzkkMkchP45bNT6  

Spalio 9 d. 

10 val. 

,,Zoom” platforma  

A.Markauskienė 

R. Stonienė 

Pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Registracija: https://forms.gle/8pSegj9knVpxhNai6  

Spalio 12 d. 

15 val. 

,,Zoom” platforma 

V. Stipinienė 

Informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas. 

Registracija: https://forms.gle/PZSKPvwD2NWo1c6G8  

Spalio 13 d. 

15 val.  

,,Zoom” platforma 

D. Klimantavičienė 

Biologijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 
Registracija: https://forms.gle/9hm53YodgomNowsi8  

Spalio 14 d. 
15.30 val.  

,,Zoom” platforma 

D. Klimantavičienė 

Meninio ugdymo mokytojų pasitarimas. 
Registracija: https://forms.gle/6FiAdhPhgcXALgnu7  

Spalio 15 d. 
15 val. 

,,Zoom” platforma 

A.Čibirienė 

Dailės mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Registracija: https://forms.gle/QeDWD42vwmbeztq3A  

Spalio 19 d. 

15 val. 

,,Zoom” platforma 

V. Stipinienė 

Technologijų mokytojų metodinis pasitarimas ,,Matematikos 

integravimo poreikis ir galimybės technologijų pamokose”. 

Registracija: https://forms.gle/Gb3KKsRu2dzZ8mCt6  

Spalio 20 d. 

15 val. 

,,Zoom” platforma 

V. Stipinienė 

Chemijos mokytojų metodinis pasitarimas. 

Registracija: https://forms.gle/HVSHZWucojQMJsB8A  

Spalio 21 d. 

 15 val.  

,,Zoom” platforma 

V. Stipinienė 

https://forms.gle/MnHQCfEVeSZxZVAb6
https://forms.gle/fKLzkkMkchP45bNT6
https://forms.gle/8pSegj9knVpxhNai6
https://forms.gle/PZSKPvwD2NWo1c6G8
https://forms.gle/9hm53YodgomNowsi8
https://forms.gle/6FiAdhPhgcXALgnu7
https://forms.gle/QeDWD42vwmbeztq3A
https://forms.gle/Gb3KKsRu2dzZ8mCt6
https://forms.gle/HVSHZWucojQMJsB8A
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Fizikos mokytojų apvaliojo stalo diskusija „Fizikos valstybinio 

brandos egzamino (2020 m.) užduočių ir rezultatų analizė“ 
Registracija: https://forms.gle/HNJzzjifraCoUuXc8  

Spalio 22 d. 

 15 val.  
,,Zoom” platforma 

E. Žaromskienė 

Respublikinė mokslinė - praktinė konferencija “Holistinis 

požiūris į vaiką III: laimingas ir/ar išmokytas vaikas 
ugdymo įstaigoje”, skirta 2020-iesiems vaikų emocinės gerovės 

metams.  
 

Dalyviai:  mokytojai, ugdymo įstaigų administracijos atstovai, 
klasių auklėtojai, švietimo pagalbos specialistai (logopedai, 

specialieji pedagogai, psichologai, socialiniai pedagogai), 

ugdymo įstaigų sveikatos priežiūros specialistai,  tėvai. 
 

Registracija iki spalio 22 d. 
Nuoroda registracijai: 

https://forms.gle/DR9ueNeYK2XbDWuv5  

Spalio 26 d. 

10 - 15 val. 

,,Zoom” platforma 

D. Balčiūnas  

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  įstaigų 
metodinis renginys „Ką gali projektas?“ 

Registracija: https://forms.gle/2pY3BB4PBrjCfWkk8  

Spalio 27 d. 
10 val. 

,,Zoom” platforma 

R. Sasnauskienė 

Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 
 

Spalio 27 d. 

11 val. 
Švietimo centras 

A.Čibirienė 

Edukacinė programa Lapių pagrindinės mokyklos 

mokytojams „Lietuvos dvarų kultūrinio paveldo integracijos 

galimybės ugdymo procese“. 

Spalio 27 d. E. Žaromskienė 

LL3 Jonavos kūrybinės komandos narių stažuotė “ Pozityvioji 

komunikacija ugdymo rezultatams” Kauno rajone (Kultūros, 

švietimo ir sporto skyriuje, Švietimo centre, Neveronių 

gimnazijoje ir VDU Ugnės Karvelis gimnazijoje).  

Spalio 28 d. A.Čibirienė 

 

 
 

 Respublikinė mokyklų bibliotekų darbuotojų konferencija 

„Mokyklos biblioteka 2020: pasiekimai, iššūkiai ir naujos 

galimybės“ 

Spalio 28 d.  

11 val.  
„Zoom“ platforma 

D. Klimantavičienė 

Istorijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. 

Nuoroda registracijai: https://forms.gle/iJJwcoeSUvHUiHCu8  

Laikas ir vieta 

derinama 

V. Stipinienė 

PARODOS, KONKURSAI 

Respublikinė ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų 

tėvų(globėjų) ir mokytojų kūrybinių darbų paroda „Pasakų 

herojai” 

Spalio 1-26 d. R. Sasnauskienė 

1-4 klasių mokinių virtuali rudens kompozicijų paroda ,,Mano 
batai buvo du”. Darbų nuotraukas iki spalio 18 d. siųsti el. p. 

rutajack@gmail.com  

Spalio 21-30 d. 
Švietimo centro 

facebook paskyra 

V. Stipinienė 

5-12 klasių etikos pamokas lankančių mokinių  ilgalaikis 
projektas “Gerumui karantino nėra” 

Spalio mėnesio tema: “Gerumu dalinuosi su gyvūnais” 

Spalio 1 – 30 d. A.Čibirienė 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO KOORDINAVIMAS 

Kauno r. neformaliojo suaugusiųjų švietimo patarėjų tarybos 

pasitarimas dėl nacionalinės suaugusiųjų mokymosi savaitės 

Data ir laikas 

derinami 

„Zoom“ platforma 

L. Montrimaitė 

https://forms.gle/HNJzzjifraCoUuXc8
https://forms.gle/DR9ueNeYK2XbDWuv5
https://forms.gle/2pY3BB4PBrjCfWkk8
https://forms.gle/iJJwcoeSUvHUiHCu8
mailto:rutajack@gmail.com
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Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) renginiai vyksta 12-oje Kauno rajono seniūnijų. 

Paskaitų tvarkaraščiai seniūnijų fakultetams skelbiami Kauno rajono švietimo centro tinklalapyje 

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

PROJEKTAI 

Tarptautinio Erasmus+ programos projekto KA2 „Išmanusis 

matematikos mokytojas“ (SMART-MT)  

mokymosi veikla. 

Spalio 12-16 d. 
“Zoom platforma”  

 

L. Ruzgienė 

E. Žaromskienė 

 

Tarptautinio Erasmus+ programos projekto KA2 „Išmanusis 

matematikos mokytojas“ (SMART-MT) intelektinių produktų 

rengimas. 

Visą mėnesį  
 

L. Ruzgienė 

E. Žaromskienė 

 

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto KA2 „Mokytojas 

4.0“ partnerių  pasitarimas. 

Spalio 22 d.  
16 val. 

„Zoom“ platforma  

D.Klimantavičienė 

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto KA2 „Mokytojas 

4.0“  intelektinių projektų produktų rengimas. 

Visą mėnesį D.Klimantavičienė 

KITA VEIKLA 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 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 

Pažymų dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos 

skyrimo išvadų registravimas, dokumentų archyvavimas. 

Visą mėnesį E. Šukienė 

R. Zabielienė 

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 

Pažymų dėl lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos 

egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų 
pritaikymo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių, rengimas 

Visą mėnesį 

(pagal išankstinę 
registraciją  

tel.:  380065) 

R. Zabielienė 

E. Šukienė 

  
 

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

