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KAUNO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO  

2021 M. RUGSĖJO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS  

 

BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA internetu (www.centras.krs.lt), tel. (8-37) 33 25 29          

 arba el. paštu info@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 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai 

Registracija iki rugsėjo 7 d.  

Registracija: https://forms.gle/15xJzfwxLbfVsjCP8  

Rugsėjo 14, 16, 21, 23, 

28, 30 d. 

nuotoliniu būdu 

E. Žaromskienė 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo metodikos kursai (40 val.) 

meninio ugdymo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir dalyko 

mokytojams, ketinantiems dirbti pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo programą 

Kursus veda jungtinė lektorių komanda. 
Registracija: https://forms.gle/PvoNeepYyyca6y1a7  

Rugsėjo 3, 10, 17, 24 d. 

10 val. 

Švietimo centras 
 

 

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”.  

Kursus veda jungtinė lektorių komanda. 
Kursai bus organizuojami surinkus dalyvių grupę.  

Registracija: https://forms.gle/wSww45Sw4uFwdDnbA  

Rugsėjo mėn. 

„Zoom“ platforma 
 

R. Sasnauskienė 

SEMINARAI 

Seminaras Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos mokytojams pagal 

kvalifikacijos tobulinimo programą „Akademinių pasiekimų ir 
asmenybinės ūgties dermė pamokoje taikant savivaldį ir personalizuotą 

mokymą/si” I dalis 

Lektorės: prof. dr. Aušra Kazlauskienė ir doc. dr. Ramutė Gaučaitė   

Rugsėjo 9 d. 

12 val. 

E. Žaromskienė 

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/oVYyDmfrmwfqnK7L9  

Rugsėjo 9 d. 

Išvykimo laikas  

7 val.  
 

 

R. Sasnauskienė 

http://www.centras.krs.lt/
mailto:info@centras.krs.lt
https://forms.gle/15xJzfwxLbfVsjCP8
https://forms.gle/PvoNeepYyyca6y1a7
https://forms.gle/wSww45Sw4uFwdDnbA
https://forms.gle/oVYyDmfrmwfqnK7L9


Nemokamas seminaras Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos 

nariams „Fizinio ugdymo 2021-2022 mokslo metų aktualijos ir 

perspektyvos” 

Rugsėjo 13 d. 

15 val.  

„Zoom“ platforma 

L.Montrimaitė 

Seminaras fizinio ugdymo mokytojams „Fizinio ugdymo 2021-2022 

mokslo metų aktualijos ir perspektyvos” 
Lektoriai – jungtinė lektorių grupė 

Registracija: https://forms.gle/xTiFhqwNq5VeUaobA  

Rugsėjo 14 d. 

15 val.  
„Zoom“ platforma 

 

L.Montrimaitė 

 

  

  

Rugsėjo 15 d. 
15 val.  

„Zoom“ platforma 

 

L.Montrimaitė 

Kauno rajono mokyklų vadovų edukacinė stažuotė „Kolegialaus 

bendradarbiavimo kultūros stiprinimas ir inovatyvių mokymosi metodų 
taikymas mokymo(si)  kokybei gerinti“ į Klaipėdos rajono švietimo 

įstaigas 

Registracija iki rugsėjo 6 d. 12 val.: 

https://forms.gle/F1LeMRbuBofghZaW6 

Rugsėjo 16 - 17 d. 

Išvykimo laikas 7.30 
val. 

L. Ruzgienė 

E.Žaromskienė 

Nemokama paskaita direktorių pavaduotojams ugdymui „Ugdymo 

programų atnaujinimas: kompetencijomis grįstos pamokos planavimas ir 

organizavimas“ 
Lektorė – prof. dr. Aušra Kazlauskienė 

Registracija: https://forms.gle/UQHHPZBnYebDkpbr5  

Rugsėjo 22 d. 

10 val. 

„Zoom“ platforma 
 

L.Ruzgienė 

E. Žaromskienė 

Seminaras biudžetinių įstaigų viešųjų pirkimų iniciatoriams ir 

organizatoriams „Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo ypatumai ir 

naujovės 2021 m.“ 

Lektorius – Saulius Mažeikis, VšĮ Viešųjų pirkimų agentūros direktoriaus 
pavaduotojas 

Registracija: https://forms.gle/NtsFtE6MMTZif4WV7  

Rugsėjo 28 d. 

 10 val.  

Švietimo centras (arba 

vieta bus tikslinama ) 

D. Klimantavičienė 

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 

Registracija: https://forms.gle/7UqRwbCnA8C4noqn7  

Rugsėjo 29 d. 
13 val.   

„Zoom“ platforma 

R. Sasnauskienė 

METODINĖ VEIKLA 

Kauno r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų būrelio 
pasitarimas.   

Data ir laikas derinami R. Sasnauskienė 

Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas Rugsėjo 14 d. 

15 val.  

Švietimo centras 

A.Čibirienė 

Tikybos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas Rugsėjo 15 d. 

15.30 val. 

„Zoom“ platforma 

L. Montrimaitė 

Kauno r. ikimokyklinio meninio ugdymo mokytojų būrelio pasitarimas.  Rugsėjo 16 d. 

11 val. 

Švietimo centras 

R. Sasnauskienė 

Biologijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

 
 

Rugsėjo 16 d. 

 15 val.  

„Zoom“ platforma 

D. Klimantavičienė 

Registracija: https://forms.gle/GWKAGrZduDnwibWPA

Lektoriai – jungtinė lektorių grupė

perspektyvos”

„Fizinio ugdymo 2021-2022 mokslo metų aktualijos ir  

Seminaras Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos  nariams 

https://forms.gle/xTiFhqwNq5VeUaobA
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Geografijos mokytojų išvyka į LGMA forumą „Geografijos turinio kaita: 

tarp tradicijų ir XXI a. iššūkių žmonijai“. Po forumo - rajono geografijos 

mokytojų metodinis pasitarimas. 

Rugsėjo 17 d. 

Palanga 

A.Čibirienė 

Etikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas Rugsėjo 20 d. 
15 val. 

„Zoom” platforma 

A.Čibirienė 

Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas Rugsėjo 21 d. 
15 val. 

Švietimo centras 

A.Čibirienė 

Matematikos mokytojų pasitarimas 
Registracija: https://forms.gle/mdaUgCrm6eF4xA4o8  

Rugsėjo 21 d.  
15 val. 

„Zoom” platforma 

D. Klimantavičienė 

Anglų kalbos mokytojų pasitarimas  
Registracija: https://forms.gle/j4bcMHzi6rHQZazLA  

Rugsėjo 22 d. 
15 val. 

„Zoom” platforma 

E. Žaromskienė 

Fizikos mokytojų pasitarimas dėl atnaujintų ugdymo programų ir 
metodinės veiklos organizavimo 2021-2022 m. m. 

Registracija: https://forms.gle/NpdEGvpxVyyUYCbk6  

Rugsėjo 23 d. 
15 val. 

„Zoom” platforma 

E. Žaromskienė 

Mokyklų bibliotekininkų pasitarimas  

Registracija: https://forms.gle/7U24T7vTf4DLs8wG7  

Rugsėjo 24 d. 
 13 val.  

„Zoom” platforma 

D. Klimantavičienė 

Pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

Registracija: https://forms.gle/qHYamDXPYAspt5vC8 

Rugsėjo 27 d. 

14 val. 

„Zoom” platforma 

V. Stipinienė 

Chemijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

Registracija: https://forms.gle/zx2ScGTpsaMgbWjr5 

Rugsėjo 28 d. 

15 val. 

„Zoom” platforma 

V. Stipinienė 

Istorijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

Registracija: https://forms.gle/2dRgBBsgvm7wPNHx9 

Rugsėjo 29 d. 

15 val. 

„Zoom” platforma 

V. Stipinienė 

Informacinių technologijų mokytojų pasitarimas 

Registracija: https://forms.gle/1HAJ8hM3r5QzndG79  

Rugsėjo 30 d. 

 15 val.  

„Zoom” platforma 

D. Klimantavičienė 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų 

kūrybinių darbų fotografijų paroda „Vaiko vardo raidelė“ 

Rugsėjo mėn. R. Sasnauskienė 

Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) renginiai  

TAU studentų išvyka į Klaipėdos rajono TAU Rugsėjo 2 d. E. Žaromskienė 

TAU dešimtųjų mokslo metų pradžios šventė Rugsėjo 9 d.  

15 val. 
Kauno valstybinėje 

filharmonijoje 

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. 

Rugsėjo 2 d. 

12 val. 

 

D.Klimantavičienė 
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