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KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 

Renginio pavadinimas Data ir vieta Atsakingas 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai 

Lektorės: Jurgita Surgėlienė ir Vilma Narkevičienė  

Nuoroda registracijai: https://forms.gle/1wHdbDcCP97aQQH99  

Sausio 12, 15, 19 d.  

Sausio 11, 18, 25 d. 

13 val. 

„Zoom“ platforma 

E. Žaromskienė 

Tęstiniai mokytojų skaitmeninio raštingumo kursai 80 val. pagal 

programą „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio 
raštingumo kompetencijos tobulinimas” 

Sausio 4 - 29 d. 

„Zoom“ platforma 
 

D.Klimantavičienė 

Nemokami tęstiniai viešojo kalbėjimo mokymai Kauno rajono 

bendruomeninių organizacijų nariams, kultūros darbuotojams 
(III dalis): 

1. ,,Aktorinis meistriškumas nuotoliniame komunikavime” 

Lektorius – Vytautas Kontrimas, VDU Švietimo akademijos 

docentas, aktorius Retorika.lt lektorius.  
2. ,,Vaizdiškumas Online. Kaip išlaikyti dėmesį naudojant skaidres?” 

Lektorius – Andrius Ivanovas, Mykolo Romerio universiteto 

komunikacijos dėstytojas, rinkodaros komunikacijos specialistas, 
Retorika.lt lektorius.  

Mokymai finansuojami Kauno rajono savivaldybės neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo programos lėšomis.  

Sausio 4 d. 

13 val. 
,,Zoom” platforma 

 

L. Montrimaitė 

Nemokami tęstiniai viešojo kalbėjimo mokymai Kauno rajono 

bendruomeninių organizacijų nariams, kultūros darbuotojams 
(IV dalis) ,,Nuotolinio komunikavimo dirbtuvės” 
Lektorius – Vytautas Kontrimas, VDU Švietimo akademijos 

docentas, aktorius Retorika.lt lektorius.  

Mokymai finansuojami Kauno rajono savivaldybės neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo programos lėšomis.  

Sausio 5 d. 

13 val. 

,,Zoom” platforma 
 

L. Montrimaitė 

Tęstiniai nemokami mokymai „Įtaigus viešasis kalbėjimas” Kauno 

rajono savivaldybės įstaigų valstybės tarnautojams (III sesija 
„Auditorijos dėmesio ir emocinių būsenų valdymas”) 

Lektorė – Nomeda Marazienė, VšĮ ,,Lyderystės ekspertų grupė” 

Mokymai finansuojami Kauno rajono savivaldybės neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo programos lėšomis.  

Sausio 7 d. 

10 val. 
„Zoom“ platforma 

 

L. Montrimaitė 

Tęstinis  seminaras matematikos mokytojams ,,Matematinio teksto 

rinkimas kompiuteriu”  pagal 40 val. programą  „Matematikos 
mokymo strategijos atnaujintų matematikos bendrųjų programų 

kontekste" II dalis 

Lektorės - Rūta Juozaitienė, VDU Matematikos ir statistikos 

Sausio 7 d. 

15 val. 
„Zoom“ platforma 

D. Klimantavičienė 

http://www.centras.krs.lt/
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katedros lektorė, VU Matematikos krypties doktorantė 

Seminaras Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos nariams 

„Nuotolinė fizinio ugdymo pamoka: misija įmanoma!“ pagal 
kvalifikacijos tobulinimo programą „Šiuolaikinė fizinio ugdymo 

pamoka” 

Seminarą ves jungtinė lektorių grupė 

Sausio 12 d. 

15 val. 
„Zoom“ platforma 

 

L. Montrimaitė 

Seminaras fizinio ugdymo mokytojams „Nuotolinė fizinio ugdymo 

pamoka: misija įmanoma!“ pagal kvalifikacijos tobulinimo programą 

„Šiuolaikinė fizinio ugdymo pamoka” 
Seminarą ves jungtinė lektorių grupė 

Sausio 13 d. 

15 val. 

„Zoom“ platforma 

L. Montrimaitė 

Seminaras fizinio ugdymo mokytojams „Nuotolinė fizinio ugdymo 

pamoka: misija įmanoma!“ pagal kvalifikacijos tobulinimo programą 
„Šiuolaikinė fizinio ugdymo pamoka” 

Seminarą ves jungtinė lektorių grupė 

Sausio 19 d. 

15 val. 
„Zoom“ platforma 

L. Montrimaitė 

Seminaras fizinio ugdymo mokytojams „Nuotolinė fizinio ugdymo 

pamoka: misija įmanoma!“ pagal kvalifikacijos tobulinimo programą 

„Šiuolaikinė fizinio ugdymo pamoka” 

Seminarą ves jungtinė lektorių grupė. 
Registracija: https://forms.gle/1ToxgRM6xcA6VzW89  

Sausio 20 d. 

15 val. 

„Zoom“ platforma 

L. Montrimaitė 

Seminaras lietuvių kalbos mokytojams: „Kaip prisijaukinti 

tautosaką 7 klasėje? Kaip literatūrą sieti su kitomis 

disciplinomis?“  

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. 

Registracija:  https://forms.gle/mrcswAbag3uLnuUM9  

Sausio 22 d. 

15 val. 
„Zoom“ platforma 

 

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 

Technologijų mokytojų metodinis pasitarimas. 

Registracija:  https://forms.gle/kDqa8myDn9PgaaRVA  

Sausio 4 d. 

13 val. 
„Zoom“ platforma 

V. Stipinienė 

Tikybos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

Registracija: https://forms.gle/KzSnsEKxbTrULpDi7  

Data ir laikas derinami 

„Zoom“ platforma 

L.Montrimaitė 

Lietuvos mokinių chemijos olimpiada (rajono etapas) Registracija iki 

: https://forms.gle/ivg3p5mmhonwU6sU9 

Sausio 7 d. 

9 val. 

„Zoom“ platforma 

V. Stipinienė 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio 

būrelio pasitarimas 

Registracija: https://forms.gle/9yb8WFCN1YhiJH2F7  

Sausio 7 d. 

13.30 val. 
„Zoom“ platforma 

R. Sasnauskienė 

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada (11 kl.)  Sausio 8 d. 

10 val. 
„Zoom“ platforma 

E. Žaromskienė 

Ikimokyklinio meninio ugdymo mokytojų metodinio būrelio Sausio 11 d. R. Sasnauskienė 

https://forms.gle/1ToxgRM6xcA6VzW89
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pasitarimas 

Registracija: https://forms.gle/Fang1YSoK4mDsR4z7  

11 val.  

„Zoom“ platforma 

Ikimokyklinių įstaigų pavaduotojų ugdymui veiklos grupės 

pasitarimas. 

Registracija:  https://forms.gle/HaKjSoaBd84PbFBp7  

Sausio 12 d. 

13 val.  

„Zoom“ platforma 

R. Sasnauskienė 

Kauno rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio 

pasitarimas. 

Registracija: https://forms.gle/qiE9tvgmsojeUuGr8  

Sausio 12 d. 

14 val.  

„Zoom“ platforma 

E. Šukienė 

 

Socialinių pedagogų metodinis  pasitarimas.  

Registracija: https://forms.gle/TWmnQHBBd45ERv1JA   

Sausio 14 d. 

11 val.  
„Zoom“ platforma 

A.Markauskienė 

53-ioji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada  Sausio 14 d. 

„Zoom“ platforma 

D. Klimantavičienė 

69-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada (9–12/ I-IV 

gimnazijos kl.) 

Sausio 15 d. 

„Zoom“ platforma 

D. Klimantavičienė 

Lietuvių  kalbos mokytojų metodinio  būrelio pasitarimas 

Registracija:  https://forms.gle/X1yGcNMYe6d9Zbcy7    

Sausio 19 d. 

15 val. 

„Zoom“ platforma 

A.Čibirienė 

Rusų kalbos mokytojų metodinio  būrelio pasitarimas 

Registracija: https://forms.gle/cNkW2PJMdXLEkgWm9  

Sausio 18 d. 

15 val. 

„Zoom“ platforma 

A.Čibirienė 

53-iasis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas 

Darbus siųsti el. p.: aldona.cibirienė@centras.krs.lt 

Iki sausio 19 d. 

nuotoliniu būdu 

A.Čibirienė 

Atvira anglų kalbos pamoka Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos 11 

klasės mokiniams ,,Tourism and travelling. Responsible tourism” 

Mokytoja - Kristina Grigaitė Bliūmienė 
Registracija: https://forms.gle/qGPJmKoMeFqwysku7  

Sausio 19 d. 

Laikas:  

11:15 - 12:00  
Aptarimas: 12:00-12:30 

„Zoom“ platforma 

E. Žaromskienė 

Kauno rajono ugdymo įstaigų psichologų metodinis pasitarimas: 
,,Psichologinių metodų taikymas praktikoje  dirbant nuotoliniu 

būdu”.  

Registracija: https://forms.gle/27LAm2jpoXg7eWJ49  

Sausio 20 d. 
11 val.  

„Zoom“ platforma 

R. Ramanauskienė 

Etikos  mokytojų metodinio  būrelio pasitarimas 

Registracija: https://forms.gle/fJvi5JACnAZAPgg48  

Sausio 20 d. 

15 val. 

„Zoom“ platforma 

A.Čibirienė 

68-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada (9–12/I-IV gimnazijos 

kl.) (perkelta iš 2020 m.) 

Sausio 21 d. 

9 val. 

„Zoom“ platforma 

E. Žaromskienė 

Kauno rajono ugdymo įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų 

pasitarimas ,,Švietimo pagalbos teikimo naujovės”. 
Registracija: https://forms.gle/GKneEFbosN6PQh4x6  

Sausio 21 d. 

13 val. 
„Zoom“ platforma 

R. Zabielienė 

E. Šukienė 

Švietimo centro koordinacinės tarybos pasitarimas. 

Švietimo centro metinės veiklos ataskaitos pristatymas. 

Sausio 22 d. 

15 val. 
„Zoom“ platforma 

L. Ruzgienė 

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio 

lietuviškų mokyklų 9–12/I-IV gimnazijos klasių mokiniams 

Sausio 27 d. 

„Zoom“ platforma 

A.Čibirienė 
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Registracija iki sausio 21 d. 

Registracija: https://forms.gle/wkEQr65YnUof4BRw7  

Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojų 

ugdymui veiklos grupės pasitarimas 

Registracija: https://forms.gle/7pbogF4kBb3wfKKPA  

Sausio 27 d.  

11 val. 

„Zoom“ platforma 

L. Ruzgienė 

Pradinio ugdymo mokytojų metodinis susirinkimas ,,Mobiliųjų 

programėlių ir skaitmeninių įrankių naudojimo galimybės 
matematikos pamokose” 

Registracija: https://forms.gle/Rpd4zE6qymAstzMg9  

Sausio 28 d. 

15 val. 
„Zoom“ platforma 

V. Stipinienė 

Kauno rajono metodinių būrelių pirmininkų pasitarimas 
Registracija: https://forms.gle/YLCAcFcBFPWFJF2M6  

Sausio 29 d. 
15 val. 

„Zoom“ platforma 

E. Žaromskienė 

PARODOS, KONKURSAI 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kūrybinių darbų nuotraukų paroda „Žodelis „Ačiū”, skirta 

tarptautinei „Ačiū” dienai. 

Nuo sausio 4 iki sausio 

29 d. 

R. Sasnauskienė 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO KOORDINAVIMAS 

Kauno rajono 2021-2023 m. neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

veiklų plano rengimas 

Visą mėnesį L. Montrimaitė 

Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) renginiai  

Valdybos pasitarimas dėl TAU veiklų organizavimo nuotoliniu būdu Sausio 6 d. 

10 val. 

“Zoom” platforma 

E. Žaromskienė 

PROJEKTAI 

Tarptautinio Erasmus+ programos projekto KA2 „Išmanusis 

matematikos mokytojas“ (SMART-MT) galutinės ataskaitos 

rengimas 

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“  partnerių susitikimas nuotoliniu būdu. 
Sausio 29 d. 

10 val. 

D.Klimantavičienė 

KITA VEIKLA 

Švietimo centro metinės veiklos ataskaitos rengimas Visą mėnesį L. Ruzgienė 

Švietimo centro 2021 m. veiklos programos rengimas Visą mėnesį L. Ruzgienė 

Kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas Visą mėnesį L. Ruzgienė 

E. Žaromskienė 

Švietimo centro naujienlaiškio rengimas Visą mėnesį L. Montrimaitė 

Mokyklinio amžiaus vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimų 

išvadų bei rekomendacijų dėl tolesnio ugdymo rengimas, remiantis 

medicinos dokumentų išrašais. 

Visą mėnesį 

(Registracija tel. nr.: 

837 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 

https://forms.gle/wkEQr65YnUof4BRw7
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E. Šukienė 

R. Stonienė 

J. Taleikytė 

R. Ramanauskienė 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų specialiųjų 

ugdymosi poreikių vertinimas, rekomendacijų dėl tolesnio ugdymo 
rengimas, remiantis ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijos 

pažymomis bei medicinos dokumentų išrašais 

Visą mėnesį  

(Registracija tel. nr.: 
837 380065) 

R. Zabielienė 

E. Šukienė 
 

 

Karantino laikotarpiu Kauno rajono švietimo centro pedagoginė 

psichologinė tarnyba atnaujina savo darbą nuotoliniu būdu ir teikia 
nemokamas anonimines psichologines konsultacijas Kauno rajono 

gyventojams  

tel.: 866428828. Darbo 

laikas 9.00-22.00 val. 
kasdien.  

J. Taleikytė 

R.Ramanauskienė 
R. Stonienė 

 

Pažymų dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduoties 
formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, rengimas pagal mokyklų 

VGK pateiktus dokumentus 

Visą mėnesį D. Balčiūnas         R. 
Zabielienė 

E. Šukienė 

 

 

  


