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KAUNO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO  

2021 M. BIRŽELIO 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 

 

Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai:  

·         Skaitmeninio raštingumo tobulinimas. 

·         Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos. 

·         Bendradarbiavimo gebėjimų, reikalingų ugdyti ir teikti reikalingą švietimo pagalbą ir paslaugas, 

tobulinimas. 

·         Lyderystės ugdymui ir mokymuisi stiprinimas. 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 

KURSAI 

Renginio pavadinimas Data ir vieta Atsakingas 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo metodikos kursai (40 

val.) meninio ugdymo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 

dalyko mokytojams, ketinantiems dirbti pagal ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo programą 

Lektorės: D. Žitkevičienė, J. Sidabrienė 

Kursai bus organizuojami surinkus dalyvių grupę.  

Registracija iki birželio 7 d. 

Nuoroda registracijai: https://forms.gle/PvoNeepYyyca6y1a7  

 

 

R. Sasnauskienė 

Darbo priešmokyklinėje grupėje kursai (40 val.) asmenims, 

baigusiems ikimokyklinio ir (ar) pradinio ugdymo mokytojų 

rengimo programą, pagal kvalifikacijos kėlimo programą 

„Šiuolaikinio priešmokyklinio ugdymo gairės”.  

(tęstinis, užsiregistravusiems dalyviams) 

Lektorės: Doc.dr. Vitalija Gražienė, Regina Beinorienė 

Birželio 16 d. 

9.00 val. 

„Zoom” platforma 

 

R. Sasnauskienė 

Kvalifikacijos tobulinimo programa fizinio ugdymo 

mokytojams, ketinantiems mokyti pagal pradinio ugdymo 

programą. 

Nuoroda registracijai:  

https://forms.gle/7Mowo8pQTkP2e6BKA  

Lektoriai:  

doc. dr. Laima Trinkūnienė, Lietuvos sporto universitetas,  

doc. dr. Rita Gruodytė-Račienė, Lietuvos sporto universitetas, 

doc. dr. Ilona Tilindienė, Lietuvos sporto universitetas,  

Edita Piekienė, Kauno Tado Ivanausko progimnazijos pradinio 

ugdymo pedagogė 

Birželio 17-18 ir 

21-22 d. 

10-16 val. 

„Zoom” platforma 

 

L. Montrimaitė 

mėn.

  Nukelta į rugsėjo 

http://www.centras.krs.lt/
mailto:info@centras.krs.lt
https://forms.gle/PvoNeepYyyca6y1a7
https://forms.gle/7Mowo8pQTkP2e6BKA
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SEMINARAI 

Seminaras Garliavos lopšelio darželio „Eglutė” 

mokytojams „Socialiai atsakingos asmenybės ugdymo 

modelis” pagal kvalifikacijos tobulinimo programa 

„Mokytojo asmeninės lyderystės aktualizavimas ugdant 

socialiai atsakingą žmogų” (III modulis) 

Lektorė - Rūta Adamonienė, MRU Viešojo saugumo 

akademijos Humanitarinių mokslų katedros dėstytoja  

Birželio 4 d. 

13 val. 

„Zoom” platforma 

 

A. Čibirienė 

Nemokamas seminaras mokyklų bibliotekininkams „Kaip 

pažinti ir kalbėti apie negalias moksleiviams“ pagal 80 val. 

kvalifikacijos tobulinimo programą “Mokyklos biblioteka – 

daugiafunkcė mokymosi erdvė” 

Lektorės – Lietuvos aklųjų bibliotekos specialistės: 

Jurgita Pocienė, Dalia Balčytytė ir Daiva Kavaliauskienė   

Nuoroda registracijai: 

https://forms.gle/FW1UPkzsSuWYGseUA  

Birželio 8 d. 

13 val. 

„Zoom” platforma 

 

D. Klimantavičienė 

Nemokamas seminaras pradinio ugdymo mokytojams 

,,Mąstymo žemėlapių naudojimas žinių sisteminimui ir 

pritaikymui praktikoje” pagal kvalifikacijos tobulinimo 

programą „Lego ir mąstymo žemėlapiai kritinio, algoritminio 

mąstymo bei emocinio intelekto  lavinimui“ 

Lektoriai – Kauno ,,Varpelio” pradinės mokyklos mokytojų 

komanda 

Nuoroda registracijai: 

https://forms.gle/XwzxShvK9ahRiwAKA  

Birželio 9 d. 

13 val. 

„Zoom” platforma 

 

V. Stipinienė 

Nemokamas seminaras pradinio ugdymo mokytojams 

,,Emocinės savijautos gerinimas mokykloje bei streso 

valdymo technikų pristatymas” pagal kvalifikacijos 

tobulinimo programą „Lego ir mąstymo žemėlapiai kritinio, 

algoritminio mąstymo bei emocinio intelekto  lavinimui“. 

Lektoriai – Kauno ,,Varpelio” pradinės mokyklos mokytojų 

komanda 

Nuoroda registracijai: 

https://forms.gle/ywzGL2URVjBhPrYV7  

Birželio 10 d. 

13 val.  

„Zoom” platforma 

 

V. Stipinienė 

Kauno r. direktorių pavaduotojų ikimokykliniam ugdymui 

edukacinė išvyka į Klaipėdos „Miško darželį” tema „STEAM 

patirtinis, projektinis ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje“, 

pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „STEAM ugdymas 

ikimokyklinėje įstaigoje: inovatyvūs metodai, netradicinės 

aplinkos, praktinės idėjos” 

Registracija: https://forms.gle/hGLw22zX47ccPk6L6   

Birželio 10 d. 

Išvykimo laikas 

tikslinamas 

 

R. Sasnauskienė 

Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

mokytojams „Kimochis programos socialinių emocinių 

įgūdžių ugdymo veiklų rengimas ir vedimas. Kimochis 

programos galimybės” (II modulis), pagal kvalifikacijos 

tobulinimo programą „Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas 

integruojant Kimochis programą”. 

Lektorė – Gintarė Visockė-Vadlugė 

Nuoroda registracijai: 

https://forms.gle/1u44kpRBKquk1CbGA 

 

 

 

 

 

R. Sasnauskienė 

Seminaras biudžetinių įstaigų viešųjų pirkimų  D. Klimantavičienė 

mėn.
Nukelta į rugsėjo 

Nukelta į rugsėjo

https://forms.gle/FW1UPkzsSuWYGseUA
https://forms.gle/XwzxShvK9ahRiwAKA
https://forms.gle/ywzGL2URVjBhPrYV7
https://forms.gle/hGLw22zX47ccPk6L6
https://forms.gle/1u44kpRBKquk1CbGA
https://viesujupirkimu.lt/mokymai-ir-seminarai/praktiniai-mokymai/nuotoliniai-mokymai-mazos-vertes-viesuju-pirkimu-vykdymo-ypatumai-ir-naujoves-2021-m-2021-05-13/
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iniciatoriams ir organizatoriams „Mažos vertės viešųjų 

pirkimų vykdymo ypatumai ir naujovės 2021 m.” 

Lektorius – Saulius Mažeikis, VšĮ Viešųjų pirkimų agentūros 

direktoriaus pavaduotojas 

Nuoroda registracijai: 

https://forms.gle/QqU5qfY725cvGM6z9 

 

 

 

 

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 

Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų 2020-2021 m. m. 

etikos ilgalaikis projektas „Gerumui karantino nėra” . Tema: 

„Gerumas iš praeities”, skirta skirta Okupacijos ir genocido 

dienai paminėti 

Birželio 1 - 18 d.  

nuotoliniu būdu 

A.Čibirienė 

Kauno rajono logopedų, specialiųjų pedagogų metodinė diena 

- išvyka „Švietimo pagalbos veiksmingumo didinimas 

įtraukiojo ugdymo kontekste“. 

Reikalinga registracija: 

https://forms.gle/7pRycGHU56z5co6a7  

 

 

 

 

 

Atvira nuotolinė mokytojos Dalios Kavaliauskienės  

ugdomoji veikla Garliavos lopšelyje-darželyje „Eglutė” tema: 

„Diena kitaip priešmokyklinio ugdymo grupėje“ 

Nuoroda registracijai: 

https://forms.gle/YWps655QVSFV54MbA  

 

Birželio 2 d. 

13.30 val. 

,,Zoom” platforma 

R. Sasnauskienė 

Kupiškio rajono savivaldybės komandos (LL3) stažuotė 

Kauno r. Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje „Socialinio 

ir emocinio ugdymo stiprinimas ir rezultatyvus 

bendradarbiavimas Kauno rajono Adomo Mitkaus 

pagrindinėje mokykloje“ 

Birželio 2 d. 

10 val. 

,,Zoom” platforma 

A. Čibirienė 

V. Urbelienė 

Kupiškio rajono savivaldybės komandos (LL3) stažuotė 

Kauno r. Giraitės darželyje „Socialinių – emocinių 

kompetencijų ugdymas – vaikų sėkmingas ateities pagrindas“ 

Birželio 3 d. 

10 val. 

,,Zoom” platforma 

A. Čibirienė 

R. Zopelienė 

 

Nuotolinė respublikinė mokslinė-praktinė konferencija 

„Gamtos pažinimo ugdymo aktualijos ir perspektyvos”. 

Organizatorius - Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus, 

partneriai - Kauno r. švietimo centras, Lietuvos zoologijos 

sodas. 

Birželio 4 d.  

10 val. 

,,Zoom” platforma 

R. Sasnauskienė 

Kauno rajono 3-4 klasių mokinių muzikinių vaizdo klipų 

konkursas anglų kalba  

Birželio 8 d. 

nuotoliniu būdu 

E. Žaromskienė 

Kauno rajono ugdymo įstaigų psichologų metodinis 

susirinkimas „Psichologinių metodų taikymas praktikoje“ 

Birželio 9 d. 

10 val. 

R. Ramanauskienė 

ZabielienėR. 

tikslinami

Vieta ir laikas 
Birželio 8 d.

mėn .

https://viesujupirkimu.lt/mokymai-ir-seminarai/praktiniai-mokymai/nuotoliniai-mokymai-mazos-vertes-viesuju-pirkimu-vykdymo-ypatumai-ir-naujoves-2021-m-2021-05-13/
https://viesujupirkimu.lt/mokymai-ir-seminarai/praktiniai-mokymai/nuotoliniai-mokymai-mazos-vertes-viesuju-pirkimu-vykdymo-ypatumai-ir-naujoves-2021-m-2021-05-13/
https://forms.gle/QqU5qfY725cvGM6z9
https://forms.gle/7pRycGHU56z5co6a7
https://forms.gle/YWps655QVSFV54MbA
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Nuoroda registracijai: 

https://forms.gle/KVC4JkzHp1wVUyTy7 

  

Kulautuvos 

laisvalaikio salė, 

Akacijų al. 32A 

(susitikimas vyks 

kieme) 

Metodinė diena Kauno r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojams  „Gamtosauginis-patirtinis ugdymas 

Girionių darželyje“ 

Nuoroda registracijai: 

https://forms.gle/DSDpsRSYosAoxw1NA  

Birželio 9 d. 

10 val. 

Girionių darželio 

lauko grupės 

erdvėse 

R. Sasnauskienė 

Socialinių pedagogų pasitarimas. 

Nuoroda registracijai: https://forms.gle/1jEYz8d5jKauieQy5  

Birželio 10 d. 

laikas tikslinamas  

Vilkijos gimnazija 

A. Markauskienė 

Edukacinė kelionė/renginys „Kardinolo Vincento 

Sladkevičiaus tikėjimo ir gyvenimo kelias“  

Data ir laikas 

derinami 

L. Montrimaitė 

Kauno rajono 5-11 klasių mokinių, lankančių tikybos 

pamokas, kūrybinių darbų virtuali  paroda „Šv. Juozapas – 

autoritetas tėvystei“ 

Birželio mėn. L. Montrimaitė 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO KOORDINAVIMAS 

Kauno rajono NSŠ  programų finansavimo konkurso paraiškų 

vertinimas 

Visą mėnesį L.Montrimaitė 

Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) renginiai  

Pėsčiųjų žygis Raudondvaryje. Birželio 12 d. 

10 val. 

Raudondvario 

seniūnija 

E. Žaromskienė 

TAU valdybos pasitarimas Birželio 22 d.  

„Zoom” platforma 

E. Žaromskienė 

TAU sporto fiesta Birželio 30 d. 

Vieta ir laikas 

derinama 

E. Žaromskienė 

GGA projekto partnerių pasitarimas Data tikslinama 

„Zoom” platforma 

E. Žaromskienė 

PROJEKTAI 

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. 

Data tikslinama  

 

D.Klimantavičienė 

KITA VEIKLA 

Juridinių dokumentų rengimas po reorganizacijos Visą mėnesį L. Ruzgienė 

 

 

https://forms.gle/KVC4JkzHp1wVUyTy7
https://forms.gle/DSDpsRSYosAoxw1NA
https://forms.gle/1jEYz8d5jKauieQy5

