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KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 

Renginio pavadinimas Data ir vieta Atsakingas 

Kompiuterinio raštingumo kursai (80 val.) pagal kvalifikacijos tobulinimo 

programą „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio 

raštingumo kompetencijos tobulinimas”  
Lektorės:  

V. Levanauskaitė, Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos matematikos ir 

informacinių technologijų mokytoja metodininkė;  
D. Varškevičienė, Ežerėlio ir  Zapyškio pagrindinės mokyklos 

informacinių technologijų mokytoja metodininkė. 

Grupė jau surinkta! 

2020-11-03 – 

2020-12-01 

„Zoom“ 
platforma 

D. Klimantavičienė 

Kompiuterinio raštingumo kursai (80 val.) Karmėlavos Balio Buračo 

gimnazijos mokytojams pagal kvalifikacijos tobulinimo programą 

„Mokytojų ir  pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo 
kompetencijos tobulinimas”  

Lektorės: Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos matematikos ir 

informacinių technologijų mokytojos Laura Mačionienė ir Lina Bagužienė 

Lapkričio  

3, 10, 17, 24 d. 

15 val. 
Karmėlavos Balio 

Buračo gimnazija 

D. Klimantavičienė 

Kompiuterinio raštingumo kursai (80 val.) Babtų gimnazijos mokytojams 

pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Mokytojų ir  pagalbos mokiniui 

specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas”  
Lektorės: Babtų gimnazijos informacinių technologijų mokytojos Giedrė 

Strankauskienė ir Ingrida Stankuvienė 

Visą mėnesį 

„Zoom“ 

platforma 

D.Klimantavičienė 

Seminaras fizinio ugdymo mokytojams „Nuotolinės fizini ugdymo 
pamokos: fizinis pajėgumas” pagal kvalifikacijos tobulinimo programą 

„Šiuolaikinė fizinio ugdymo pamoka” 

Lektorius – prof. dr. Arūnas Emeljanovas, LSU Fizinio ir socialinio 
ugdymo katedra 

Registracija: https://forms.gle/RiNSbY8nsmVnknx46  

Lapkričio 3 d. 
14 val. 

„Zoom“ 

platforma 
 

L. Montrimaitė 

Nemokami finansinio raštingumo mokymai mokytojams, valstybės 

tarnautojams, pagalbos mokiniui specialistams, bendruomenių 

nariams „Asmeniniai finansai: kaip juos tvarkyti atsakingai?“ (Paskaita 

kartojama) 

Lektorė: Inga Pache, Lietuvos banko Komunikacijos departamento viešųjų 

ryšių specialistė  

Registracija iki lapkričio 3 d. 

Nuoroda registracijai:   https://forms.gle/z7ApKQTVt4o2Zvz2A  

Lapkričio 4 d.  
15 val. 

„MS TEAMS“ 

platforma 

A.Čibirienė 

http://www.centras.krs.lt/
https://forms.gle/RiNSbY8nsmVnknx46
https://forms.gle/19rLhdKF4nvyms9n6
https://forms.gle/z7ApKQTVt4o2Zvz2A


 

Seminaras pradinio ugdymo mokytojams „Nuotolinės fizinio ugdymo 

pamokos pradiniame ugdyme: fizinis pajėgumas” pagal programą 

„Šiuolaikinė fizinio ugdymo pamoka” 

Lektorius – prof. dr. Arūnas Emeljanovas, LSU Fizinio ir socialinio 

ugdymo katedra 
Registracija: https://forms.gle/qCEkGYiN89nrYGsJA  

Lapkričio 4 d. 

14 val. 
„Zoom“ platforma 

 

L. Montrimaitė 

Seminaras Kauno lopšelio-darželio „Nežiniukas” mokytojams 

„Inovatyvus fizinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigose” 

Lektorė - Audronė Vizbarienė, Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno 

kultūros pedagogų asociacijos vadovė 

Lapkričio 5 d. 

13 val. 
Kauno l/d 

„Nežiniukas” 

L. Montrimaitė 

Seminaras Kauno rajono ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo 

ugdymo įstaigų vadovams “Nuo vadovavimo iki lyderystės” pagal tęstinę 

kvalifikacijos tobulinimo programą „Lyderystės veiksmingumo stiprinimas 
šiuolaikinės mokyklos kontekste” 

Nuoroda registracijai: https://forms.gle/VGYVNP7fp2ACW79Q8  

Lapkričio 10 d. ir 

lapkričio 24 d.  

10 val. 
„Zoom“ 

platforma  

L. Ruzgienė 

Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojams 
„Pedagogo vaidmuo bendrojo ugdymo grupėje esant ypatingiems 

vaikams”, pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Ypatingų vaikų 

pažinimas ir integravimas į bendrojo ugdymo grupę/klasę” 
Lektorė: doc.dr. Sigita Burvytė, VDU Švietimo akademija 

Nuoroda registracijai:  https://forms.gle/oXpfHzXFtbK6v2QZ9  

Lapkričio 11 d. 
13 val.  

„Zoom“ 

platforma 

R. Sasnauskienė 

Nemokami finansinio raštingumo mokymai mokytojams, valstybės 

tarnautojams, pagalbos mokiniui specialistams, bendruomenių 

nariams „Draudimas: ką būtina žinoti apie draudimo produktus?“ (nauja 

paskaita) 
Lektorius: Darius Andriukaitis, Lietuvos banko Ilgalaikių taupymo ir 

draudimo produktų priežiūros skyriaus vyr. juriskonsultas  

Registracija iki lapkričio 10 d. 

Nuoroda registracijai:  https://forms.gle/tLrRDa5bSFoFL513A  

Lapkričio 11 d.  
15 val. 

„MS TEAMS“ 

platforma 

A.Čibirienė 

Seminaras švietimo įstaigų vadovams, duomenų apsaugos 

pareigūnams, asmenims atsakingiems už duomenų apsaugą „Bendrojo 
duomenų apsaugos reglamento (BDAR) taikymas švietimo įstaigoje”, 

pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Asmens duomenų apsauga 

įsigaliojus ES Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui”. 

Lektorius: Mindaugas Slavinskas, Kauno kolegijos dėstytojas, teisininkas 
Nuoroda registracijai:  https://forms.gle/GeuPbBRpSMVTo7WXA  

Lapkričio 12 d. 

13 val. 
„Zoom“ 

platforma 

R. Sasnauskienė 

Seminaras lietuvių kalbos mokytojams „Skyrybos naujovės: teorija ir 
praktika”, pagal  kvalifikacijos tobulinimo programą „Taikomoji 

mokyklinė gramatika: teorinės aktualijos ir praktika” 

Lektorė – dr. Laimutė Bučienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo 

akademijos Mokytojų rengimo instituto docentė 
Nuoroda registracijai:  https://forms.gle/jUtEqt1gRmJ2CHwz5  

Lapkričio 17 d. 
15 val. 

„Zoom“ 

platforma 

A.Čibirienė 

Seminaras matematikos mokytojams „Patarimai, kaip paruošti mokinius 

valstybiniam matematikos brandos egzaminui” pagal kvalifikacijos 
tobulinimo programą „Matematika skaitmeninėje eroje”. 

Lektorės: Sigita Žuklijienė, Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos 

matematikos mokytoja ekspertė ir Danutė Dulskienė, Babtų gimnazijos 
matematikos mokytoja metodininkė 

Nuoroda registracijai:  https://forms.gle/dD2kVicbRYG3aAAD6  

Lapkričio 18 d. 

15 val. 
„Zoom“ 

platforma 

D. Klimantavičienė 

Nemokami finansinio raštingumo mokymai mokytojams, valstybės 

tarnautojams, pagalbos mokiniui specialistams, bendruomenių 

nariams „Blockchain technologijos: jų pritaikymo galimybės (apie 

virtualiąsias valiutas)“. (Nauja paskaita) 

Lapkričio 18 d.  

15 val. 

„MS TEAMS“ 

A.Čibirienė 

https://forms.gle/qCEkGYiN89nrYGsJA
https://forms.gle/VGYVNP7fp2ACW79Q8
https://forms.gle/19rLhdKF4nvyms9n6
https://forms.gle/oXpfHzXFtbK6v2QZ9
https://forms.gle/19rLhdKF4nvyms9n6
https://forms.gle/tLrRDa5bSFoFL513A
https://forms.gle/19rLhdKF4nvyms9n6
https://forms.gle/GeuPbBRpSMVTo7WXA
https://forms.gle/19rLhdKF4nvyms9n6
https://forms.gle/jUtEqt1gRmJ2CHwz5
https://forms.gle/19rLhdKF4nvyms9n6
https://forms.gle/dD2kVicbRYG3aAAD6


 

Lektorius: Andrius Adamonis, Lietuvos banko Informacinių technologijų 

valdymo skyriaus vyr.specialistas  
Registracija iki lapkričio 17 d. 

Nuoroda registracijai:  https://forms.gle/rxC2cvKeJWRP4NCf7  

platforma 

Seminaras Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos 

mokytojams ,,Įdomi ir naudinga pamoka. Kaip tai paversti realybe?” pagal 
kvalifikacijos tobulinimo programą „Ugdymo(si) proceso organizavimo 

ypatumai įgyvendinant šiuolaikinę ugdymo(si) paradigmą“. 

Lektorė – Irma Čekauskienė, psichologė 

Lapkričio 19 d. 

12 val.  
Kazlų Rūdos Prano 

Dovydaičio 

pagrindinė mokykla 

V. Stipinienė 

Nemokamas seminaras Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų 

tinklo sveikatos ugdytojams ir koordinacinių grupių nariams „Pokyčių 

proveržis; kaip juos priimti ir išgyventi?“ pagal kvalifikacijos tobulinimo 
programą „Emocinės ir psichologinės aplinkos gerinimas mokykloje“ 

Lektorė - dr. Edita Gelbūdienė (Socialinių mokslų kolegija)  

Nuoroda registracijai: https://forms.gle/mqumF527juiCY6Tq7  

Lapkričio 19 d. 

13 val.  

nuoroda 
prisijungimui bus 

atsiųsta prieš 

renginį 

R. Sasnauskienė 

L. Ruzgienė 

Nemokamas seminaras  Kauno rajono kūno kultūros mokytojų 

asociacijos nariams „Olimpinės žaidynės mokykloje” 

Lektorė – Odeta Burneikienė, Kauno r. Kulautuvos pagrindinės mokyklos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, fizinio ugdymo mokytoja ekspertė 

Lapkričio 20 d. 

13.30 val. 

Kauno r. sporto 

mokykloje (Mokslo 
g. 2, Mastaičiai) 

L. Montrimaitė 

I. Gliožaitienė 

Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo 

mokytojams gamtamoksline tiriamąja tematika - „Mokymasis 

eksperimentuojant“  

Lektorė - Monika Mažintienė, Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko 

mokykla 
Nuoroda registracijai: https://forms.gle/oVqus429ruijnXM5A  

Lapkričio 23 d.  
15 val. 

„Zoom“ platforma 

R. Sasnauskienė 

Seminaras fizinio ugdymo mokytojams „Nuotolinės fizini ugdymo 

pamokos: fizinis pajėgumas” pagal kvalifikacijos tobulinimo programą 
„Šiuolaikinė fizinio ugdymo pamoka” 

Lektorius – prof. dr. Arūnas Emeljanovas, LSU Fizinio ir socialinio 

ugdymo katedra 
Registracija: https://forms.gle/vesXonYkQaxK1KX57  

Lapkričio 24 d. 

14 val. 
„Zoom“ 

platforma 

 

L. Montrimaitė 

Nemokami finansinio raštingumo mokymai mokytojams, valstybės 

tarnautojams, pagalbos mokiniui specialistams, bendruomenių 
nariams „Kaupimas pensijai: ką būtina žinoti apie pensijos kaupimo 

produktus?“ (nauja paskaita) 

Lektorė: Viktorija Dičpinigaitienė, Lietuvos banko Ilgalaikių taupymo ir 
draudimo produktų priežiūros skyriaus vyr.specialistė  

Registracija iki lapkričio 24 d.  

Nuoroda registracijai: https://forms.gle/PYmNNuBPEokWJhff9  

Lapkričio 25 d.  

15 val. 
„MS TEAMS“ 

platforma 

A.Čibirienė 

Nemokamas seminaras Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų 

tinklo sveikatos ugdytojams ir koordinacinių grupių nariams 

„Profesinis perdegimas ir psichinės sveikatos higiena; Emocinio intelekto 
lavinimas“ pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Emocinės ir 

psichologinės aplinkos gerinimas mokykloje“ 

Lektorė - Greta Jakaitė, psichologė, psichoterapeutė  (Socialinių mokslų 

kolegija) 
Nuoroda registracijai: https://forms.gle/Coh1iRED9P2E1PiZ8  

Lapkričio 25 d. 

13 val.  

nuoroda 
prisijungimui bus 

atsiųsta prieš 

renginį 

R. Sasnauskienė 

L. Ruzgienė 

Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams, 

direktorių pavaduotojams ugdymui „Ugdomojo proceso planavimo ir 
realizavimo iš vaiko perspektyvos teoriniai ir praktiniai aspektai“  pagal 

kvalifikacijos tobulinimo programą „Ikimokyklinio/priešmokyklinio 

ugdymo organizavimo, planavimo ir vaiko pasiekimų bei pažangos 
vertinimo sistema”.  

Lapkričio 26 d. 

13 val. 
„Zoom“ 

platforma 

R. Sasnauskienė 

https://forms.gle/19rLhdKF4nvyms9n6
https://forms.gle/rxC2cvKeJWRP4NCf7
https://forms.gle/mqumF527juiCY6Tq7
https://forms.gle/oVqus429ruijnXM5A
https://forms.gle/vesXonYkQaxK1KX57
https://forms.gle/PYmNNuBPEokWJhff9
https://forms.gle/Coh1iRED9P2E1PiZ8


 

Lektorė: doc.dr. Birutė Autukevičienė, VDU Švietimo akademija  

Nuoroda registracijai: https://forms.gle/47hHpMuzETjKVYAz8  

Seminaras lietuvių kalbos mokytojams “Kaip ugdyti kūrybingą 

skaitytoją?“ pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Literatūra 5-8 

klasėse: skaitome kurdami ir bendradarbiaudami”.  
Lektorės: Jolita Mickienė, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos 

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė ir Eglė Nachajienė, VšĮ 

Šiaurės licėjus lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė 

Nuoroda registracijai:  https://forms.gle/oC9BePoaU5KihfX56  

Lapkričio 27 d. 

15 val.  

„Zoom“  
platforma 

A.Čibirienė 

Nemokamas seminaras Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų 

tinklo sveikatos ugdytojams ir koordinacinių grupių nariams 
„Konfliktų valdymas“ pagal kvalifikacijos tobulinimo programą 

„Emocinės ir psichologinės aplinkos gerinimas mokykloje“ 

Lektorė - Giedrė Petrilionienė (Socialinių mokslų kolegija) 

Nuoroda registracijai:  https://forms.gle/iqUf9XoX6ASaxdYQ8  

Lapkričio 30 d. 

13 val.  
nuoroda 

prisijungimui bus 

atsiųsta prieš 

renginį 

R. Sasnauskienė 

L. Ruzgienė 

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 

Chemijos mokytojų metodinis pasitarimas. 
Registracija: https://forms.gle/MoFc2NGcvnMSkKWK6  

Lapkričio 5 d.  
15 val.  

„Zoom“  

platforma 

V. Stipinienė 

Metodinis pasitarimas su VDU dėstytojais dėl kvalifikacijos 

tobulinimo programos matematikos mokytojams rengimo 

Lapkričio 9 d.  

16 val. 

„Zoom“  
platforma 

D. Klimantavičienė 

Technologijų mokytojų metodinis pasitarimas. 

Registracija: https://forms.gle/GPewohUiWVYuARdb8  

Lapkričio 10 d.  

15 val. 
„Zoom“  

platforma 

V. Stipinienė 

Ikimokyklinio meninio ugdymo mokytojų metodinio būrelio 
pasitarimas 

Registracija: https://forms.gle/b23RdB5fsXbKMbLo9  

Lapkričio 11 d. 
11 val. 

„Zoom“  

platforma 

R. Sasnauskienė 

Informacinių technologijų mokytojų metodinis pasitarimas 

Registracija: https://forms.gle/rShq4KTt7npbyKi87  

Lapkričio 16 d. 

15 val. 

„Zoom“  
platforma 

D.Klimantavičienė 

Kauno r. ugdymo įstaigų psichologų metodinis pasitarimas 

„SUP vaikų įvertinimas ir konsultavimas” 
Registracija: https://forms.gle/aaqNnN9np9y2BGv18  

Lapkričio 18 d. 

10 val. 
 „Zoom“ 

platforma 

R. Ramanauskienė 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų 

metodinio būrelio pasitarimas 

Lapkričio 19 d. 
13.30 val. 

R. Sasnauskienė 

https://forms.gle/47hHpMuzETjKVYAz8
https://forms.gle/19rLhdKF4nvyms9n6
https://forms.gle/oC9BePoaU5KihfX56
https://forms.gle/19rLhdKF4nvyms9n6
https://forms.gle/iqUf9XoX6ASaxdYQ8
https://forms.gle/MoFc2NGcvnMSkKWK6
https://forms.gle/GPewohUiWVYuARdb8
https://forms.gle/b23RdB5fsXbKMbLo9
https://forms.gle/rShq4KTt7npbyKi87
https://forms.gle/aaqNnN9np9y2BGv18


 

Registracija: https://forms.gle/xeT7MmRSf4YT2jgQA  „Zoom“  

platforma 

Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

Registracija: https://forms.gle/c882YhW1pyBh34K1A  

Lapkričio 19 d. 

15.30 val. 

„Zoom“ 
platforma 

A. Čibirienė 

Mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui pasitarimas  

Registracija: https://forms.gle/5ggGB6Vtane2paGy7  

Lapkričio 25 d. 

11 val. 
„Zoom“  

platforma 

L. Ruzgienė 

8-10 klasių mokinių, lankančių tikybos pamokas, protmūšis 
„Šventasis Popiežius Jonas Paulius II“, skirtas Šv.  Jono 

Pauliaus II metams paminėti 

Lapkričio 25 d. 
13 val.  

„Zoom“  

platforma 

L. Montrimaitė 

Tarptautinė konferencija ,,Į STEAM orientuoto ugdymo 

tobulinimas, įgyvendinimas, tiriamosios ir projektinės veiklos 

plėtojimas” Nuostatai ir nuoroda registracijai: 

http://surgilona.simplesite.com 

  

Lapkričio 27 d. 

10 val. 

Šlienavos 
pagrindinė 

mokykla 

(Mokyklos g. 13, 
Šlienava) 

L. Ruzgienė 

O. Gervienė 

PARODOS, KONKURSAI 

Kauno rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinis 

projektas-paroda nuotoliniu būdu „Amatų artelės 2020” 

Lapkričio mėn. R. Sasnauskienė 

Respublikinė ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų, 

jų tėvų, mokytojų kūrybinių darbų paroda „Pasakų herojai” 

Lapkričio mėn. R. Sasnauskienė 

5-12 klasių etikos pamokas lankančių mokinių  ilgalaikis 

projektas “Gerumui karantino nėra”. Lapkričio mėnesio tema: 

“Gerumu dalinuosi su kiekvienu”, skirta Tolerancijos dienai 

paminėti. 

Lapkričio 3 d. - 

lapkričio 25 d. 

A.Čibirienė 

Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų (SSM) 

elektroninės knygos „Gerai nuotaikai karantino nėra” 
rengimas 

iki lapkričio 27 d. R. Sasnauskienė 

Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų  kūrybinių darbų paroda 

„Kalėdų pasaka sniego rutulyje”  

Iki gruodžio 14 d. R. Sasnauskienė 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO KOORDINAVIMAS 

Nacionalinės 2020 m. suaugusiųjų mokymosi savaitės 
„Susitikime mokytis. Kartu mes galim!“ renginiai seniūnijose 

Renginių sąrašą nuo lapkričio 9 d. rasite čia: 

http://www.centras.krs.lt/naujienos-3/  

Lapkričio 14-22 d. L. Montrimaitė 

LSŠA Kauno krašto ir EPALE  renginys  

Nacionalinės suaugusiųjų mokymosi savaitės „Susitikime 

mokytis. Kartu mes galim!“ renginys 

Lapkričio 18 d. 

14-16 val. 

nuotoliniu būdu 

L. Montrimaitė 

Konferencija „Neformalusis suaugusiųjų švietimas Kauno 

rajone: iššūkiai ir galimybės“ 

Nacionalinės suaugusiųjų mokymosi savaitės „Susitikime 
mokytis. Kartu mes galim!“ renginys 

Registracija: https://forms.gle/DpdqnmHCXFtENgRT9  

Lapkričio 19 d. 

13 val. 

„Zoom“  
platforma 

L. Montrimaitė 

https://forms.gle/xeT7MmRSf4YT2jgQA
https://forms.gle/c882YhW1pyBh34K1A
https://forms.gle/5ggGB6Vtane2paGy7
http://surgilona.simplesite.com/
http://surgilona.simplesite.com/
http://surgilona.simplesite.com/
http://www.centras.krs.lt/naujienos-3/
https://forms.gle/DpdqnmHCXFtENgRT9


 
Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) renginiai  

Sporto fiesta Lapkričio 24 d. 
12 val. 

Socialinių 

paslaugų centre 

E. Žaromskienė 

Akcija „Šiltos Kalėdos“. Parengiamieji darbai Visą mėnesį E. Žaromskienė 

Kalėdinių meduolinių namelių paroda – konkursas. 

Parengiamieji darbai 

Visą mėnesį E. Žaromskienė 

PROJEKTAI 

Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų (SSM) projektas 

,,Linksmasis garvežiukas atrieda pas vaikus“ ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenėse  

2020 m. lapkritis -  

2021 m. vasaris 

R. Sasnauskienė 

Tarptautinio Erasmus+ programos projekto KA2 „Išmanusis 

matematikos mokytojas“ (SMART-MT) intelektinių produktų 
rengimas 

Visą mėnesį L. Ruzgienė 

E. Žaromskienė 

Tarptautinio Erasmus+ programos projekto KA2 „Išmanusis 

matematikos mokytojas“ tarptautinis partnerių susitikimas  

Lapkričio 23 d. 

„Zoom“ platforma 

 

L. Ruzgienė 

E. Žaromskienė 

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto KA2 

„Mokytojas 4.0“ partnerių  pasitarimas nuotoliniu būdu 

Lapkričio mėn.  

Laikas derinamas.  

„Zoom“ 

platforma 

D. Klimantavičienė 

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. Montrimaitė 

Tarptautinio Erasmus+ projekto KA2 „Vyresniojo amžiaus 

žmonių savanorystės skatinimas“ parengiamieji darbai 

Visą mėnesį E. Žaromskienė 

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.: 8 37 380065 

R. Zabielienė 

E. Šukienė 

  

 


