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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 

SEMINARAI 

Seminaras VDU Ugnės Karvelis gimnazijos mokytojams  „Į(si)vertinimas 

ir individuali mokinio pažanga besimokančiojo ūgčiai” įgyvendinant 

kvalifikacijos tobulinimo programą „Šiuolaikinės pamokos 

tobulinimas: nuo į(si)traukimo iki į(si)vertinimo” 
Lektorė - Dr. Rasa Nedzinskaitė, VDU Švietimo akademijos lektorė 

Rugpjūčio 23 d. 

10 val. 

VDU Ugnės Karvelis 
gimnazija 

A.Čibirienė 

Seminaras pradinio ugdymo mokytojams ,,Vertinimo-įsivertinimo bei 

skatinimo sistema siekiant aukštesnių mokymosi rezultatų“ pagal 
kvalifikacijos tobulinimo programą  „Lego ir mąstymo žemėlapiai kritinio, 

algoritminio mąstymo bei emocinio intelekto lavinimui“ 

Rugpjūčio 24 d.  
10 val 

V. Stipinienė 

Seminaras pradinio ugdymo mokytojams ,,Lego mokymo priemonių We 2.0 
taikymas lietuvių kalbos pamokose, aukštesniųjų mąstymo gebėjimų 

ugdymas“ 

Rugpjūčio 25 d.  
10 val. 

Kauno „Varpelio“ 
pradinė mokykla  

V. Stipinienė 

Seminaras - edukacinė išvyka Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės 

mokyklos mokytojams “Mokymosi erdvės kūrimas daugiakultūrinėje 

visuomenėje”, įgyvendinant kvalifikacijos tobulinimo programą “Mokyklos 
kaita, kuriant įtraukią mokyklą: nuo vizijos iki realybės” 

Rugpjūčio 26 d. L. Ruzgienė 

Seminaras-edukacinė išvyka Raudondvario gimnazijos mokytojams 

“Mokymosi erdvės kūrimas daugiakultūrinėje visuomenėje”, įgyvendinant 
kvalifikacijos tobulinimo programą “Mokyklos kaita, kuriant įtraukią 

mokyklą: nuo vizijos iki realybės” 

Rugpjūčio 31 d. 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 

V. Stipinienė 
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NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO KOORDINAVIMAS 

Kauno rajono NSŠ  programų įgyvendinimo stebėsena Visą mėnesį L.Montrimaitė 

Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) renginiai  

TAU dešimtųjų mokslo metų veiklos tvarkaraščio rengimas visą mėnesį E. Žaromskienė 

GGA projekto partnerių pasitarimas Rugpjūčio  
26-28 d. 

Ruse, Bulgarija 

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 įstaigos reorganizacijos Visą mėnesį L. Ruzgienė 

Kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas Visą mėnesį E. Žaromskienė 

 


