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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 

KURSAI 

Renginio pavadinimas Data ir vieta Atsakingas 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai 

Registracija iki lapkričio 1 d.  

Registracija: https://forms.gle/FZsHEGxWtR5SzbGaA  

Lapkričio 4, 5, 9, 

11, 16 ir 18 d. 

nuotoliniu būdu 

E. Žaromskienė 

SEMINARAI 

Seminaras meninio ugdymo mokytojams „Kibirų būgnai – metodika ir 

praktika” pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Nuo muzikinės idėjos iki 

praktikumo” (nr. 213002778)  

Lektorės: Justina Bradauskienė ir Eugenija Drungilienė 
Registracijai: https://forms.gle/BS97FJZ1zPY1h6ab7  

Lapkričio 3 d.  
 10 val. 

Domeikavos 

gimnazija 
 

Ž. Kemeklienė 

Seminaras Bernardo Brazdžionio mokyklos mokytojams ,,Pamokos 

struktūros kokybė” pagal kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Šiuolaikinė 

pamoka. Kaip siekti kiekvieno mokinio pažangos?” (nr. 210008942) 
Lektorė – Danguolė Marmienė, Kauno r. Neveronių gimnazijos direktorė 

Lapkričio 3 d. 

10 val. 

„Zoom” platforma 

V. Stipinienė 

Vaikų turizmo renginių vadovų mokymai saugos ir sveikatos klausimais 

Lektorė – Lina Bunevičienė, UAB „Verslo Aljansas” 
Registracija: https://forms.gle/rf6qYERPHcLHguJX8  

Lapkričio 3 d.  

9 val. 
nuotoliniu būdu 

E. Žaromskienė 

Seminaras „Mobingas organizacijoje: jo ištakos ir pasekmės” 

Lektorė – Lina Bunevičienė, UAB „Verslo Aljansas” 
Registracija: https://forms.gle/cd9xvrea3P7uCEdu6  

Lapkričio 4 d. 

9 val. 
nuotoliniu būdu  

E. Žaromskienė 

Seminaras Babtų gimnazijos mokytojams „Gabių vaikų ugdymas 

pamokose“ pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Mokytojo iššūkis: 
kiekvieno vaiko sėkmė pamokoje. Ar tai įmanoma?“ 

Lapkričio 4 d.  

10 val. 
Babtų gimnazija 

 

E. Žaromskienė 

Seminaras mokyklų bibliotekininkams „Bibliotekos fondo apsauga” pagal 

kvalifikacijos tobulinimo programą „Mokyklos biblioteka – daugiafunkcė 

mokymosi erdvė” (nr. 213002603) 
Lektorė – Asta Bankauskienė 

Nuoroda registracijai: https://forms.gle/xLrDVRS4wHVN15JP7    

Lapkričio 4 d.  

10 val. 

„Zoom” platforma 
 

D. Klimantavičienė 
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Kauno rajono SSM ugdytojų gerosios patirties stažuotė (edukacinė išvyka) į 

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

Registracija: https://forms.gle/5RMK6HWWJfZgXiQ58  

Lapkričio 4 d. 

Išvykimo laikas 

tikslinamas 

R. Sasnauskienė 

Seminaras-edukacinė išvyka Kauno rajono mokyklų direktorių 

pavaduotojams ugdymui „Įtraukiojo ugdymo stiprinimas“ Šiaulių rajono 

ugdymo įstaigose 

Lapkričio 5 d.  

Išvykimo laikas 

tikslinamas 

E. Žaromskienė 

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  

Lapkričio 9 d. 

10 val. 

Švietimo centras 

E. Žaromskienė 

Seminaras  Akademijos mokykla-darželis „Gilė“ mokytojams 

„Skaitmeninio turinio kūrimas, skaitmeniniai ištekliai: pasirinkimas, kūrimas 
ir keitimasis”  (I dalis) pagal kvalifikacijos tobulinimo programą 

„Skaitmeninės kompetencijos tobulinimas“ (nr. 213002780) 

  

Lapkričio  9 d.  

14 val. 
„Zoom“ platforma 

D. Klimantavičienė 

Seminaras fizinio ugdymo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo mokytojams „Streso valdymas ir sveikata per kvėpavimą ir judesį” 

(I ir II dalys) pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Modernus, aktyvus ir 
sveikas mokytojas – laimingas mokinys“ (nr. 213002794) 

Lektorė – dr. Simona Pajaujienė, Lietuvos sporto universitetas 

Registracija: https://forms.gle/ft6KYoSX4KbctZMc8  

Lapkričio  9 d. 

15 val. 

Zoom platforma  
Lapkričio  10 d. 

15 val. 

Švietimo centras 

L. Montrimaitė 

Seminaras ikimokyklinio ugdymo mokytojams „Socialinių emocinių įgūdžių 

ugdymas integruojant Kimochis programą. Įvadinė dalis”  pagal 

kvalifikacijos tobulinimo programą  „Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas 

integruojant Kimochis programą” (nr. 213002382) 
Lektorė – Gintarė Visockė-Vadlugė 

Registracija: https://forms.gle/Bb5PXjuHoiTXTYGMA  

 

 

 

R. Sasnauskienė 

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, VDU Švietimo akademija 

Registracija: https://forms.gle/AiKbCWqH2TKAYjwB7  

Lapkričio 10 d. 

14 val. 

„Zoom“ platforma 

V. Stipinienė 

Seminaras Kauno l/d „Kodėlčiukas” ir „Žiedelis” 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” 

(nr.213002355) 

Lektorė – doc. dr. Sigita Burvytė, VDU Švietimo akademija 

Lapkričio 11 d. 

13 val. 

nuotoliniu būdu 

R. Sasnauskienė 

Seminaras  pradinio ugdymo mokytojams ,,Komunikavimo gebėjimų 

ugdymas per matematikos pamokas” (I dalis)   pagal kvalifikacijos tobulinimo 

programą ,,Matematinės kompetencijos ugdymas pradinėje mokykloje” (nr. 
213002777) 

Lektorė –  doc. dr. V. Sičiūnienė, VDU Švietimo akademija 

Registracija: https://forms.gle/3F8V5dC2kxgTxDcD6  

Lapkričio 11 d. 

14 val. 

„Zoom“ platforma 

V. Stipinienė 

Seminaras  Akademijos mokykla-darželis „Gilė“ mokytojams 

„Skaitmeninio turinio kūrimas, skaitmeniniai ištekliai: pasirinkimas, kūrimas 

ir keitimasis” (II dalis) pagal kvalifikacijos tobulinimo programą 
„Skaitmeninės kompetencijos tobulinimas“(nr. 213002780) 

Lektorė – Eglė Vaivadienė 

Lapkričio 11 d.  

14 val.  

„Zoom“ platforma 

D. Klimantavičienė 

atšauktas
Seminaras 
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Nemokamas seminaras Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų 

tinklo sveikatos ugdytojams ir koordinacinių grupių nariams „Darbuotojų 

ir moksleivių motyvacija ir atidėliojimo problemiškumas” pagal kvalifikacijos 
tobulinimo programą „Ugdymo įstaigos darbuotojų psichologinis atsparumas 

ir motyvacija” (nr. 213002781) 

Lektorė – Evelina Savickaitė-Kazlauskė 

Registracija: https://forms.gle/EZhVxstQqy1fBxuS9  

Lapkričio 12 d. 

13.30 val. 

„Zoom“ platforma 

R. Sasnauskienė 

 

Seminaras Domeikavos gimnazijos mokytojams ,,Ugdymo įstaigos 

darbuotojų emocinio intelekto lavinimo bei profesinio meistriškumo pamokos 

ir patirtys” pagal kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Mokytojo asmeninių 
galių ir bendruomenės sutelktumo stiprinimas” (nr. 211001019) 

Lektorė –  Asta Blandė, psichologė 

Lapkričio 15 d. 

Kauno r. 

Domeikavos 
gimnazija 

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” (II dalis) 

Lapkričio 16 d.  

10 val. 

Švietimo centras 

E. Žaromskienė 

Seminaras  Akademijos mokyklos-darželio „Gilė” mokytojams  

,,Institucinis gabiųjų modelis ugdymo įstaigoje”  

(I dalis) 

Lektorė – Bronė Narkevičienė 

Lapkričio 17 d.  
14 val.  

„Zoom“ platforma 

D. Klimantavičienė 

Seminaras Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos mokytojams 

,,Personalizuotas, individualizuotas, diferencijuotas mokymas siekiant vaiko 

ūgties” pagal kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Savivaldaus mokymosi 
sistemos taikymas praktikoje” 

Lektorė –  doc. dr.  R. Nedzinskaitė-Mačiūnienė, VDU Švietimo akademija 

Lapkričio 18 d. 

11 val. 

„Zoom“ platforma 

V. Stipinienė 

Seminaras lietuvių kalbos mokytojams  „Skyrybos naujovės: teorija ir 
praktika” pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Taikomoji mokyklinė 

gramatika: teorinės aktualijos ir praktika” (nr. 213002560) 

Lektorė – doc. dr. Laimutė Bučienė, VDU Švietimo akademijos Mokytojų 
rengimo institutas 

Registracija: https://forms.gle/97zzZTa1S9j1wAec9  

Lapkričio 18 d. 
15 val. 

„Zoom“ platforma 

A.Čibirienė 

Seminaras lietuvių kalbos mokytojams „Nuo konteksto iki teksto: literatūros 
kūrinių analizės ir tekstų kūrimo sąsajos” pagal kvalifikacijos tobulinimo 

programą „Sumanaus skaitytojo ugdymas XXI amžiuje: kaip sudominti 

mokinius literatūra?” (nr. 213002559) 

Lektorius - dr. Mindaugas Grigaitis, VU lektorius, Kauno jėzuitų gimnazijos 

lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas metodininkas 

Registracija: https://forms.gle/iM2wNXNPU9jrcPE19  

Lapkričio 22 d. 
15 val. 

„Zoom“ platforma 

A.Čibirienė 

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” (III dalis) 

Lapkričio 23 d.  

10 val. 

Švietimo centras 

E. Žaromskienė 

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” (nr. 213002382) 

Lektorė – Gintarė Visockė-Vadlugė 
Registracija: https://forms.gle/ENmHwp2Weynfzsht8  

Lapkričio 24 d. 

13 val. 

„Zoom“ platforma 

R. Sasnauskienė 

Seminaras  Akademijos mokyklos-darželio „Gilė” mokytojams  Lapkričio 24 d. D. Klimantavičienė 
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,,Institucinis gabiųjų modelis ugdymo įstaigoje” 

(II dalis) 

Lektorė  – Bronė Narkevičienė 

14 val. 

mokykla-darželis 

„Gilė“ 

Seminaras informacinių technologijų mokytojams „Kas kinta atnaujinamoje 

Informatikos bendrojoje programoje?” 

Lektorius  –  Povilas Leonavičius, Nacionalinė švietimo agentūra 
Registracija: https://forms.gle/dtq7VpAcA4vvttMh9  

Lapkričio 25 d. 

14 val.  

„Zoom“ platforma 

D. Klimantavičienė 

Seminaras  pradinio ugdymo mokytojams ,,Komunikavimo gebėjimų 

ugdymas per matematikos pamokas” (I dalis) pagal kvalifikacijos tobulinimo 
programą ,,Matematinės kompetencijos ugdymas pradinėje mokykloje” (nr. 

213002777) 

Lektorė  –  doc. dr. V. Sičiūnienė, VDU Švietimo akademija 
Registracija: https://forms.gle/mRCPNhWubsHVeVFU6  

Lapkričio 25 d. 

14 val.  
„Zoom“ platforma 

V. Stipinienė 

 
 

Nemokamas seminaras Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų 

tinklo sveikatos ugdytojams ir koordinacinių grupių nariams „Asmeniniai 
ir profesiniai tikslai bei profesinės vertybės” pagal kvalifikacijos tobulinimo 

programą „Ugdymo įstaigos darbuotojų psichologinis atsparumas ir 

motyvacija” (nr. 213002781)  

Lektorė  –  Evelina Savickaitė-Kazlauskė 
Registracija: https://forms.gle/8cq4rjGd5QsXFBPw8  

Lapkričio 30 d.  

13.30 val. 
„Zoom“ platforma 

 

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” (IV dalis) 

Lapkričio 30 d. 
10 val. 

Švietimo centras 

E. Žaromskienė 

Seminaras meninio ugdymo mokytojams ,,IKT panaudojimas 
individualizuojant ir diferencijuojant darbą skirtingų gebėjimų mokiniams”  

Gerosios patirties sklaida: muzikinio dainelių rinkinio pristatymas – 

kompozitorė Inga Šeduikienė. 
Lektorė  –  Jolanta Bernotaitienė, Tado Ivanausko progimnazijos muzikos 

mokytoja ekspertė 

Registracija: https://forms.gle/tHC5mgZHtfQbt6wV6  

 
 

 

Ž. Kemeklienė 

METODINĖ VEIKLA 

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

tikslinama 

l. Montrimaitė 

Kauno rajono ugdymo įstaigų psichologų metodinis susirinkimas „Socialinių - 

emocinių kompetencijų ugdymas mokykloje. Pasidalijimas gerąja patirtimi iš 
ERASMUS+ mainų programos Berlyne ir Helsinkyje” 

Lektorė  –  Eglė Bartašiūtė, Vandžiogalos gimnazijos psichologė 

Registracija: https://forms.gle/7df218KSE8jb8G5P8  

Lapkričio 3 d. 

10 val. 
Garliavos J. Lukšos 

gimnazijoje 

R. Ramanauskienė 

L. Montrimaitė 

Kauno r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio 

būrelio pasitarimas. 

Lapkričio 3 d. 

13.30 val. 

„Zoom“ platforma 

R. Sasnauskienė 

Kauno r. socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas nuotoliniu būdu Lapkričio 4 d.  
10 val.  

„Zoom“ platforma 

L. Montrimaitė 

Kauno r. meninio ugdymo mokytojų būrelio metodinis pasitarimas 

Registracija: https://forms.gle/WVDvG3aBaZPR2DyV7  

Lapkričio 4 d. 

14 val. 

„Zoom“ platforma 

Ž. Kemeklienė 

Švietimo centras
15 val.

Lapkričio 30 d.
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Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių mokinių rusų kalbos 

ilgalaikis projektas „Virtuali kelionė po Lietuvą”  

Registracija iki lapkričio 30 d.: https://forms.gle/LeWHam3AzL8jrML77  

Lapkričio 8 d. - 

gruodžio 20 d. 

A.Čibirienė 

J. Dijokienė 

Pasaulio pažinimo atvira nuotolinė pamoka 3-ioje klasėje „Kas yra garsas?” 
Registracija:  https://forms.gle/hcU4uap9nPDwiJ9g7  
 

Lapkričio 10 d.  

10.25-11.10 val. 
 

D. Klimantavičienė 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui veiklos grupės 

pasitarimas 

Registracija: https://forms.gle/MrSDSy1GwxqvRRJ96  

 

 

 

R. Sasnauskienė 

Naujai išrinkto informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio 
pasitarimas 

Lapkričio 15 d.  
15 val.  

„Zoom“ platforma 

D. Klimantavičienė 

Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų rusų kalbą lankančių 8 klasės 
mokinių projekto „Kviečiame į virtualią kelionę po Lietuvą” baigiamasis 

renginys. 

Lapkričio 18 d.  
10 val.  

„Zoom“ platforma 

A.Čibirienė 

Kauno rajono 5-8 klasių mokinių anglų kalbos konkursas „Spelling Bee” Lapkričio 18 d. 
10 val. 

„Zoom“ platforma 

Ž.Kemeklienė 

Kauno r. chemijos mokytojų metodinė diena 

Registracija: https://forms.gle/Q4Sj5GjQveFTPSTr5  

Lapkričio 18 d. 

15.30 val.  

„Zoom“ platforma 

V. Stipinienė 

Respublikinis 5-12 klasių mokinių tapybos darbų konkursas „Rudens 

natiurmortas 2021“  

Registracija: https://forms.gle/JXDFbowBYcHu5Z139 

Lapkričio 18 d. 

12 val. Kauno r. 

Lapių pagrindinė 

mokykla 

V. Stipinienė 

8-10 kl. tikybos pamokas lankančių mokinių kūrybinės dirbtuvės „Asmenybės 

mus augina”, skirtos partizano Juozo Lukšos-Daumanto ir kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus metams paminėti 

Lapkričio 23 d. 

12 val.  
Garliavos Juozo 

Lukšos gimnazijoje 

L. Montrimaitė 

D. Bruzgienė 

Kauno r. 1-4 kl. mokinių konkursas ,,Gudrutis” 
 

Lapkričio 24 d. 
13 val. 

“Microsoft Teams” 

platforma 

V. Stipinienė 

Kauno r. 3 - 4 klasių mokinių konferencija ,,Pažinimo džiaugsmas su STEAM. 

Išmok, stebėk, atrask, pasidalink” 

Registracija iki lapkričio 16 d.: https://forms.gle/qxMrcjdugGFdSkMg7 

Lapkričio 25 d. 

11 val.  

Garliavos Jonučių 
progimnazija 

V. Stipinienė 

Apskritojo stalo diskusija „STEAM ugdymas fizikos pamokose” Lapkričio 25 d. 

15 val. 
„Zoom“ platforma 

E. Žaromskienė 

R. Šimaitienė 

V. Karmonas 

Respublikinio 5-12 klasių mokinių tapybos darbų konkurso „Rudens 
natiurmortas 2021“ nugalėtojų apdovanojimo šventė 

Lapkričio 26 d.  
12 val. Kauno r. 

Lapių pagrindinė 

mokykla 

V. Stipinienė 

Kauno rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų, 

specialistų, tėvų virtuali kūrybinių darbų paroda „Netradiciniai lauko žaislai 

(STEAM)“  

Lapkričio mėn. R. Sasnauskienė 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtuali Lapkričio mėn. R. Sasnauskienė 

atšauktas
Pasitarimas 

https://forms.gle/LeWHam3AzL8jrML77
https://forms.gle/hcU4uap9nPDwiJ9g7
https://forms.gle/MrSDSy1GwxqvRRJ96
https://forms.gle/Q4Sj5GjQveFTPSTr5
https://forms.gle/JXDFbowBYcHu5Z139
https://forms.gle/qxMrcjdugGFdSkMg7


kūrybinių darbų paroda „Krenta lapai pamažu, aš pagauti juos skubu“ 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtuali 

kūrybinių darbų paroda „Keturi metų laikai“ 

Lapkričio mėn. R. Sasnauskienė 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokytojų  

kūrybinių darbų paroda „Ištiesk draugui ranką” 

Lapkričio mėn. R. Sasnauskienė 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO KOORDINAVIMAS 

Nacionalinės 2021 m. suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokaisi – gyveni, 

gyveni – mokaisi!“ renginiai seniūnijose 

Renginių sąrašą nuo lapkričio 5 d. rasite čia:  
http://centras.krs.lt/naujienos/  

Lapkričio 15-21 d. L. Montrimaitė 

Konferencija „Sėkmingo gyvenimo receptas – mokymasis“ 

Nacionalinės suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokaisi – gyveni, gyveni – 
mokaisi!“ renginys 

Lapkričio 19 d. 

laikas tikslinamas 
„Zoom“ platforma 

L. Montrimaitė 

Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) renginiai  

Veiklos pagal 2021 m. renginių tvarkaraštį: 
http://centras.krs.lt/tvarkarastis/  

Visą mėnesį E. Žaromskienė 

Kauno rajono TAU studentų sporto fiesta Lapkričio 25 d. 
Kauno rajono 

socialinių paslaugų 

centre 

E.Žaromskienė 

Šiltų dovanų mezgimo akcija „Šiltos Kalėdos 2021” Visą mėnesį E. Žaromskienė 

PROJEKTAI 

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto KA2 „Mokytojas 4.0“  

intelektinių projektų produktų rengimas  
Pasirengimas „Enchiridion 4.0” programos ir mokymosi aplinkos testavimui 

Visą mėnesį D. Klimantavičienė 

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto “Keep going, reach goals, get 

an award: empowering senior citizenship” projekto partnerių susitikimas 

Lapkričio 15 d. 

nuotoliniu būdu 

E. Žaromskienė 

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto “Keep going, reach goals, get 
an award: empowering senior citizenship” intelektinių produktų rengimas, 

Senjorų apdovanojimų programos testavimas 

Visą mėnesį E. Žaromskienė 

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto „Innovative educational 

approaches and practices for migrant pupils to maximize the effectiveness of 

their social inclusion and school performance“ įgyvendinimo parengiamieji 

darbai 

Visą mėnesį E. Žaromskienė 
Ž. Kemeklienė 

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto „Up2DigiSchool - A viable 

pedagogical approach for digital school education based on the experience of 

Up2U“ įgyvendinimo parengiamieji darbai 

Visą mėnesį E. Žaromskienė 

L. Montrimaitė 
 

 

 

http://centras.krs.lt/naujienos/
http://centras.krs.lt/tvarkarastis/

