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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. 

Pastaba: renginiuose, vykstančiuose tiesioginio kontakto būdu, gali dalyvauti tik galimybių pasą turintys asmenys. 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 

SEMINARAI 

Seminaras Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

specialistams  „Mokinių fizinio pajėgumo nustatymo aspektai”  

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

Spalio 1 d.  

9-12.15 val. 

„Zoom” platforma 

L. Montrimaitė 

Seminaras - edukacinė išvyka Vytauto Didžiojo universiteto ,,Rasos” 

gimnazijos mokytojams  ,,Integruoto ugdymo galimybės Lietuvos 

kultūrinio paveldo objektuose" pagal kvalifikacijos tobulinimo programą 
,,Į mokinį orientuotas ugdymo procesas: strategijų ir metodų beieškant" 

Spalio 1 d.  V. Stipinienė 

Seminaras-edukacinė išvyka  Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos 

mokytojams „Mokymosi erdvės kūrimas daugiakultūrinėje visuomenėje”, 

įgyvendinant kvalifikacijos tobulinimo programą „Ugdymo(si)” proceso 
tobulinimas, plėtojant profesinį bendradarbiavimą ir kuriant mokymą(si) 

įgalinančią aplinką”. 

Spalio 4 d. R. Sasnauskienė 

Seminaras-edukacinė išvyka Kauno rajono mokyklų direktorių 

pavaduotojams ugdymui „Įtraukiojo ugdymo stiprinimas“ Šiaulių rajono 

ugdymo įstaigose 

Data derinama E. Žaromskienė 

Seminaras Kauno lopšelio-darželio „Šilinukas” mokytojams „Darbas su 
vaikais ir tėvais integruojant ypatingus vaikus į bendrą veiklą, įtraukiojo 

ugdymo sąlygomis” pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Ypatingų 

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

Spalio 6 d. 
13 val.  

„Zoom” platforma 

R. Sasnauskienė 

Seminaras meninio ugdymo mokytojams pagal kvalifikacijos tobulinimo 

programą „Nuo muzikinės idėjos iki praktikumo” 

Lektorė -  doc. dr. Emilija Sakadolskienė, VDU Muzikos akademija  
Registracija: https://forms.gle/peLKKSVBVaSnuMQd8  

Spalio 7 d.  

15 val. 

„Zoom” platforma 

Ž. Kemeklienė 

Seminaras fizinio ugdymo mokytojams „Moksleivių sveikatos 

stiprinimas protingu fiziniu aktyvumu”  

Lektorius – prof. Albertas Skurvydas, LSU 
Registracija: https://forms.gle/iiy9Fm7aRxRx5qFj7  

Spalio 8 d.  

13 val.  

Garliavos 
A.Mitkaus 

pagrindinė mokykla 

L. Montrimaitė 

http://www.centras.krs.lt/
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Seminaras-edukacinė išvyka Kauno Antano Smetonos gimnazijos 

mokytojams pagal kvalifikacijos tobulinimo programą   „Ugdymo(si) 

proceso tobulinimas, plėtojant profesinį bendradarbiavimą ir kuriant 

mokymą(si) įgalinančią aplinką.” 

Spalio 8 d.  
9 val.  

D. Klimantavičienė 

Seminaras ikimokyklinio ugdymo mokytojams „Pirmieji metai darželyje. 
Kaip ugdyti vaikų savarankiškumą ir galias?” pagal kvalifikacijos 

tobulinimo programą „Kaip suprasti ir padėti įveikti ankstyvosios 

vaikystės ( 1-3 m.) tarpsnio  sunkumus?” 

Lektorė – psichologė Jolanta Karvelienė 
Registracija: https://forms.gle/siSpwS7p4Sr7QAgM7  

Spalio 11 d. 
13 val. 

nuotoliniu būdu 

 

R. Sasnauskienė 

Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, ikimokyklinio 

meninio ugdymo mokytojams „Ritmas, perkusija, judesys kaip raiškos 

priemonės muzikos ugdymo praktikoje.  Patyriminė veikla „Būgnų ratas“ 
pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Šiuolaikinio muzikinio ugdymo 

ypatumai”. 

Lektorė – Daiva Štarevičiūtė, meninio ugdymo (muzikos)  mokytoja  
Registracija: https://forms.gle/G55xbp73nDDq1hpd7  

Spalio 12 d. 

9.30 val. 

Švietimo centras 

R. Sasnauskienė 

Seminaras Ringaudų pradinės mokyklos mokytojams ,,Lego priemonių 

naudojimas matematikos pamokose sprendžiant loginius uždavinius“ pagal 

kvalifikacijos tobulinimo programą  „Lego ir mąstymo žemėlapiai kritinio, 
algoritminio mąstymo bei emocinio intelekto  lavinimui“ 

Lektoriai: Kauno ,,Varpelio” pradinės mokyklos pradinio ugdymo 

mokytojai 

Spalio 12 d.  

14 val. 

Ringaudų pradinė 
mokykla 

V. Stipinienė 

Seminaras ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų padėjėjoms 

„Mokytojo(auklėtojo) padėjėjas – ugdymo proceso dalyvis” pagal 
kvalifikacijos tobulinimo programą „ Emociškai saugios ir akademiškai 

inovatyvios mokymo( si)  ir ugdymo( si) aplinkos kūrimas“. 

Lektorė - psichologė Jolanta Karvelienė 

Registracija: https://forms.gle/dpYvdDeyhjDzk6ky6 

Spalio 13 d.  

13.30 val. 
nuotoliniu būdu 

R. Sasnauskienė 

Edukacinė stažuotė Kazlų Rūdos K. Griniaus gimnazijos skyriaus P. 

Dovydaičio progimnazijos mokytojams ,,Visuminio ugdymo (si) 

realizavimas patraukliais metodais netradicinėse aplinkose” pagal 

kvalifikacijos tobulinimo programą „Ugdymo(si)” proceso tobulinimas, 
plėtojant profesinį bendradarbiavimą ir kuriant mokymą(si) įgalinančią 

aplinką” Garliavos Jonučių progimnazijoje. 

Spalio 13 d. 
8.00 val. 

Garliavos Jonučių 

progimnazija 
 

V. Stipinienė 

Seminaras pradinio ugdymo mokytojams ,,Šiuolaikinio pradinio ugdymo 

turinio teoriniai pagrindai – integruoto ugdymo esmė ir taikymo galimybės 
pradinėse klasėse” pagal kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Aktyvus, 

tyrinėjimu grįstas, kiekvieno pradinių klasių mokinio mokymasis. Ugdymo 

turinio aktualijos ir naujovės” 

Lektorė – prof. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, Vytauto Didžiojo 
universitetas, Europos Mokyklų ikimokyklinio ir pradinio ugdymo turinio 

inspektorė, Bendrojo ugdymo tarybos pirmininkės pavaduotoja, bendrųjų 

programų (2021) darbo grupės narė. 
Registracija: https://forms.gle/VmVuJAV3VTRdT5nL9  

Spalio 13 d.  

14 val. 
„Zoom” platforma 

 

V. Stipinienė 

Seminaras Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos mokytojams 

,,Mokymosi tikslai, uždaviniai, sėkmės kriterijai ir kaip jų siekti: 

trumpalaikių (pamokos lygiu), ilgalaikių tikslų ir uždavinių (skyriaus, 
pusmečio lygiu) bei sėkmės kriterijų dermė, prieigos, metodai“  pagal 

kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Akademinių pasiekimų ir 

asmenybinės ūgties dermė pamokoje taikant savivaldį ir personalizuotą 

mokymą/si”  
Lektorės: prof. dr. A. Kazlauskienė, doc. dr. R. Gaučaitė   

Spalio 13 d. 

13 val. 

„Zoom” platforma 

V. Stipinienė 

https://forms.gle/siSpwS7p4Sr7QAgM7
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Seminaras  Kauno r. pradinio ugdymo mokytojams ,,Gilaus supratimo ir 
argumentavimo gebėjimų ugdymas per matematikos pamokas” (I dalis)   

pagal kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Matematinės kompetencijos 

ugdymas pradinėje mokykloje” 
Lektorė - doc. dr. V. Sičiūnienė, VDU Švietimo akademija 

Registracija: https://forms.gle/tWr3fV45YeP8WS5HA  

Spalio 14 d.  
14 val. 

„Zoom” platforma 

 

V. Stipinienė 

Seminaras mokyklų bibliotekininkams „Pasakos augimui”  

Lektorė - Akvilė Sadauskienė   

Registracija: https://forms.gle/oY5dqiZBsuK7TgWa8  
 

Spalio 14 d 

14 val. 

„Zoom” platforma 

D. Klimantavičienė 

Seminaras - mokymai bendrojo lavinimo mokyklų pradinių klasių 

mokytojams, švietimo pagalbos specialistams ir mokytojų padėjėjams, 

dienos centrų darbuotojams, dirbantiems su vaikais/mokiniais, 

turinčiais ASS „Vizualinės komunikacijos bei struktūruoto ugdymo būdų 

teoriniai/ praktiniai aspektai”,  
Lektoriai: Kauno Prano Daunio ugdymo centro specialistai. 

Organizatoriai: 

Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai” ir asociacija „Šiaulių lietaus 
vaikai” 

Pastaba. Dalyvauja tik užsiregistravusieji ir gavę patvirtinimą iš LAA 

„Lietaus vaikai“ 
 

Spalio 15 d.  

10.00 val.  

L. Montrimaitė 

R. Zabieliene 

Seminaras Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos mokytojams 

,,Formuojamasis vertinimas mokinių pasiekimams ir pažangai” pagal 

kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Savivaldaus mokymosi sistemos 
taikymas praktikoje” 

Lektorės: prof. dr. A. Kazlauskienė, doc. dr. R. Gaučaitė   
 

Spalio 18 d. 

11 val. 

„Zoom” platforma 

V. Stipinienė 

Edukacinė stažuotė Kazlų Rūdos K. Griniaus gimnazijos skyriaus  P. 

Dovydaičio progimnazijos mokytojams ,,Probleminis mokymas(is)” 

pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Ugdymo(si)” proceso 
tobulinimas, plėtojant profesinį bendradarbiavimą ir kuriant mokymą(si) 

įgalinančią aplinką” Garliavos Jonučių progimnazijoje 
 

Spalio 19 d. 

8 val.  

Garliavos Jonučių 
progimnazija 

V. Stipinienė 

Nemokami tęstiniai mokymai Kauno rajono suaugusiųjų švietėjams, 

darbdaviams, darbuotojams „Lyčių lygybės įgyvendinimas darbo 

rinkoje” įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektą 

„Transformacija integracijai: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo viešųjų 
paslaugų, skirtų re-integracijai į darbo rinką ir išsilaikymui joje, kokybės 

gerinimas pasitelkiant skaitmenines technologijas” (I dalis) 

Registracija: https://forms.gle/8jFkz9e2SZvbVZxX7  
 

Spalio 19 d.  
10 val.  

Švietimo centras 

E. Žaromskienė 

Seminaras meninio ugdymo mokytojams „Šiuolaikinės muzikos 

pamokos modelis, aktyvūs mokymo metodai, vertinimas” pagal 
kvalifikacijos tobulinimo programą „Nuo muzikinės idėjos iki 

praktikumo”  

Lektorė – Jolanta Bernotaitienė 

Registracija: https://forms.gle/3TEpU1EiURJDFXtJ8  
 

Spalio 19 d.  

15 val.  
„Zoom” platforma 

Ž. Kemeklienė 

Seminaras-edukacinė išvyka Kauno r. ikimokyklinio, priešmokyklinio, 

ikimokyklinio meninio(muzikos) ugdymo mokytojams „Muzikinis, 
projektinis ugdymas įstaigoje „Dainuojantis pasaulis“ įgyvendinant 

kvalifikacijos tobulinimo programą „Muzikinės veiklos darželyje, 

pradinėse klasėse: ugdymo metodai, inovatyvios ugdymo praktikos” 
Lektorė – Neringa Lapinskienė 

Registracija: https://forms.gle/8MeFEN9W8eU39vCR9  
 
 

Spalio 20 d.  

 

R. Sasnauskienė 

https://forms.gle/tWr3fV45YeP8WS5HA
https://forms.gle/oY5dqiZBsuK7TgWa8
https://forms.gle/8jFkz9e2SZvbVZxX7
https://forms.gle/3TEpU1EiURJDFXtJ8
https://forms.gle/8MeFEN9W8eU39vCR9


 
 

Nemokamas seminaras Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų 

tinklo sveikatos ugdytojams ir koordinacinių grupių nariams 
„Darbuotojų savivertė/saviveiksmingumas, pasitikėjimas, savi-atjauta” 

pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Ugdymo įstaigos darbuotojo 
psichologinio atsparumo bei motyvacijos stiprinimas”. 
Lektorė: Evelina Savickaitė-Kazlauskė  

Registracija: https://forms.gle/7UgZhQjYqmomAMj59 

Spalio 22 d. 
13.30 val. 

 

R. Sasnauskienė 

Nemokami tęstiniai mokymai Kauno rajono suaugusiųjų švietėjams, 

darbdaviams, darbuotojams ,,Lyčių lygybės įgyvendinimas darbo 

rinkoje” įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektą 
„Transformacija integracijai: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo viešųjų 

paslaugų, skirtų re-integracijai į darbo rinką ir išsilaikymui joje, kokybės 

gerinimas pasitelkiant skaitmenines technologijas”( II dalis) 

Spalio 25 d.  

10 val.  

Švietimo centras 

E. Žaromskienė 

Kauno rajono SSM ugdytojų gerosios patirties stažuotė (edukacinė išvyka) 

į Mažeikių r. Viekšnių gimnaziją ir lopšelį-darželį „Liepaitė” 

Registracija:  https://forms.gle/QTngHUoRbUJj22tF6 

Spalio 26 d. R. Sasnauskienė 

Seminaras lietuvių kalbos mokytojams „Būdai, kaip literatūros pamoką 

padaryti įdomią: integracija ir aktualizacija literatūros ugdymo procese?“ 

pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Sumanaus skaitytojo ugdymas 

XXI amžiuje: kaip sudominti mokinius literatūra?“ 
Lektorius – dr. Mindaugas Grigaitis, Vilniaus universiteto, lektorius; 

Kauno jėzuitų gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas 

metodininkas 
Registracija: https://forms.gle/TZ18m8kC2jm8bBRx9   

Spalio 26 d. 

15 val.  

„Zoom” platforma 

A. Čibirienė 

Seminaras  Kauno r. pradinio ugdymo mokytojams ,,Gilaus supratimo ir 

argumentavimo gebėjimų ugdymas per matematikos pamokas” (II dalis) 
pagal kvalifikacijos tobulinimo programą  ,,Matematinės kompetencijos 

ugdymas pradinėje mokykloje” 

Lektorė - doc. dr. V. Sičiūnienė, VDU Švietimo akademija  
Registracija: https://forms.gle/mjvc9hBppsCy99ZZ8  

Spalio 28 d.  

14 val. 
„Zoom” platforma 

V. Stipinienė 

Nemokamas seminaras Jonavos rajono gamtos mokslų mokytojams 

„Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, pramonei ir medicinai“. 
Jungtinė lektorių grupė 

Spalio 28 d. 

10 val.  
Jonavos 

Senamiesčio 

gimnazija 

D. Klimantavičienė 

Seminaras meninio ugdymo mokytojams „Sėkminga muzikos pamoka su 

IKT” pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Nuo muzikinės idėjos iki 

praktikumo” 
Lektorė: Jurgita Turlienė 

Registracija: https://forms.gle/jz8fRFc7q9bZtM3j7  

Spalio 28 d. 

15 val. 

,,Zoom” platforma 

Ž. Kemeklienė 

Nemokamas seminaras Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų 

tinklo sveikatos ugdytojams ir koordinacinių grupių nariams 
„Emocinis Intelektas (EI) psichologiniam atsparumui ugdyti: darbas su 

mintimis, emocijomis ir elgesiu” pagal kvalifikacijos tobulinimo programą 
„Ugdymo įstaigos darbuotojo psichologinio atsparumo bei motyvacijos 

stiprinimas”. 
Lektorė: Evelina Savickaitė-Kazlauskė 
Registracija: https://forms.gle/g1dgrJAdXuhTqAtdA 

Spalio 29 d. 
13.30 val. 

 

R. Sasnauskienė 

https://forms.gle/7UgZhQjYqmomAMj59
https://forms.gle/QTngHUoRbUJj22tF6
https://forms.gle/TZ18m8kC2jm8bBRx9
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METODINĖ VEIKLA 

Kauno r. socialinių pedagogų susitikimas-pasitarimas nuotoliniu būdu.  Data ir laikas 
tikslinama 

L. Montrimaitė 

A.Markauskienė 

Kauno r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio 

būrelio pasitarimas 

Data ir laikas 

derinami 

R. Sasnauskienė 

Kauno r. ugdymo įstaigų psichologų metodinis susirinkimas „Pasaulinę 

psichikos sveikatos dieną pasitinkant”   

 

Spalio 6 d.  

10:30 val. 

„Zoom” platforma  

L. Montrimaitė 

R. Ramanauskienė 

Respublikinė I gimnazijos (9) klasės mokinių hibridinė  praktinė – teorinė  
gamtamokslinės konferencija ,,Vanduo – gyvybės šaltinis‘‘ 

Registracija: https://forms.gle/TGaEcxD8oUECEnVt9  

Spalio 7 d. 
12 val.  

Čekiškės Prano 

Dovydaičio 

gimnazija/ „Zoom” 
platforma 

V. Stipinienė 

Fizinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarimas Spalio 8 d.  

Garliavos 

A.Mitkaus 
pagrindinė mokykla 

(laikas tikslinamas) 

L. Montrimaitė 

Kauno rajono švietimo centro ir VDU Švietimo akademijos atstovų dėl 
Kauno rajono jaunojo pedagogo klubo steigimo 

Spalio 8 d. 
13 val. 

Švietimo centras 

E. Žaromskienė 

Biologijos mokytojų edukacinė išvyka į Tado Ivanausko Obelynės sodybą-

memorialinį muziejų. 

Registracija: https://forms.gle/PWf8J4b1Gokmz483A  

Spalio 13 d.  

13 val.  

Tado Ivanausko 

Obelynės sodyba-
memorialinis 

muziejus 

D. Klimantavičienė 

Tikybos mokytojų metodinė diena – gerosios patirties sklaidos renginys 
Registracija: https://forms.gle/NtxinCiA94xRhBYi7  

Spalio 18 d.  
14 val. 

Šlienavos 

pagrindinė mokykla 

L. Montrimaitė 

L. Gužienė 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui veiklos 

grupės pasitarimas. 

Spalio 20 d. 

13.30 val. 

Raudondvario l/d 
„Vyturėlis” 

R. Sasnauskienė 

Kauno rajono mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui veiklos grupės 

pasitarimas 

Spalio 20 d.  

15 val. 
„Zoom” platforma 

E. Žaromskienė 

Metodinė valanda Kauno rajono logopedams, specialiesiems pedagogams 
„Patirtinis ugdymas: iš patirties ir per patirtį”. 

Registracija: https://forms.gle/h31iuojzEnWxjtwP9  

 

 

Spalio 21 d.  
13.00 val. 

Kauno r. 

Domeikavos 

Luknės lopšelis - 
darželis 

L. Montrimaitė 

R. Zabielienė 

J. Legienė 

Kauno rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio 

pasitarimas. 
Registracija: https://forms.gle/ro1nB4myLpPsdeua8  

Spalio 21 d.  

14 val. 
Kauno r. 

Domeikavos 

Luknės lopšelis - 
darželis 

L. Montrimaitė 

R. Zabielienė 

L. Baltrušaitytė 

https://forms.gle/TGaEcxD8oUECEnVt9
https://forms.gle/PWf8J4b1Gokmz483A
https://forms.gle/NtxinCiA94xRhBYi7
https://forms.gle/h31iuojzEnWxjtwP9
https://forms.gle/ro1nB4myLpPsdeua8


 
 

Atvira integruota lietuvių kalbos ir tikybos pamoka 8e kl. tema „Meilė – 

gyvenimo variklis“.  
Pamoką ves VDU Ugnės Karvelis gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja 

ekspertė Rasa Raižienė ir tikybos mokytoja Renata Markevičienė 
Registracija: https://forms.gle/CozEiFhdCdngWkEx6 
 

Spalio 25 d.  

12.35 - 14.15 val. 

VDU Ugnės 

Karvelis 
gimnazijoje, 416 

kab. 

L. Montrimaitė 

Technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 

Registracija: https://forms.gle/pMeGXhMCYiP3i2Xu5  

Spalio 26 d.  

15 val. 

„Zoom” platforma 

V. Stipinienė 

Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų 6-7 klasių etiką lankančių 

mokinių protmūšis „Etika visur”. 

Registracija: https://forms.gle/7aZftt12BqL7y8dEA  

Spalio 27 d. 

11.30 

Švietimo centras 

A. Čibirienė 

Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasės mokinių rusų kalbos 

projektas „Kviečiame į virtualią kelionę po Lietuvą” 

Spalio 3 d. - 

lapkričio 18 d. 

A. Čibirienė 

Respublikinis ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų 
vaikų ekologinis - meninis ugdymo projektas „Kuriu gamtai 2021 – 

Gyvybės medis“  

Rugsėjis-spalis R. Sasnauskienė 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtuali 

kūrybinių darbų paroda „Ar iš lapų tas gražumas mano prigimimo“ 

Spalio mėn. R. Sasnauskienė 

Kauno rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir jų 

mokytojų akcija „Sportuojantis darželis. Kamuolio diena” 

Spalio mėn. R. Sasnauskienė 

Kauno rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių, jų tėvų 
ir mokytojų akcija „Dovanoju šypseną” 

Spalio mėn. R. Sasnauskienė 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO KOORDINAVIMAS 

Kauno rajono NSŠ teikėjų pasitarimas 

Registracija: https://forms.gle/mXF4bKA9Ny9CvY8eA  

Spalio 12 d. 

14 val 

„Zoom” platforma 

L. Montrimaitė 

Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) renginiai  

Kauno rajono TAU studentų edukacinė išvyka „Ventos kraštas” Spalio 5-6 d. E. Žaromskienė 

Kauno rajono TAU studentų sveikatingumo diena Birštone. Edukacinė 
ekskursija „Sebastianas Kneipas: sveikatos filosofija ir praktika“, 

susitikimas su Birštono TAU bendruomene 

Spalio 13 d. E. Žaromskienė 

Protų mūšis „Istorija kitaip: ko nežinai apie moteris?“ 
 

 

Spalio 28 d.  
14 val. 

Kauno rajono 

savivaldybės viešoji 
biblioteka  

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 Italijoje 

Spalio  5-8 d. 

 
 

D. Klimantavičienė 

KITA VEIKLA 

Paraiškos rengimas Erasmus+ akreditacijai gauti bendrojo ugdymo ir 

suaugusiųjų švietimo srityje  

Iki spalio 29 d. V. Stipinienė 

Ž. Kemeklienė 

 

https://forms.gle/CozEiFhdCdngWkEx6
https://forms.gle/pMeGXhMCYiP3i2Xu5
https://forms.gle/7aZftt12BqL7y8dEA
https://forms.gle/mXF4bKA9Ny9CvY8eA

