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direktorės 2022 m. balandžio 25 d.
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KAUNO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO
2022 M. GEGUŽĖS MĖNESIO VEIKLOS PLANAS
BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA ELEKTRONINIU BŪDU, PASIRENKANT
ATITINKAMO RENGINIO REGISTRACIJOS NUORODĄ
Veiklos planas skelbiamas internete (www.centras.krs.lt)
Informacija pasiteiravimui: tel. (8-37) 33 25 29 arba el. paštu info@centras.krs.lt
Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai:
 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.
 Mokyklos bendruomenė telkimas įgyvendinant įtraukties principą švietime

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI
KURSAI
Renginio pavadinimas

Data ir vieta

Darbo priešmokyklinėje grupėje kursai (40 val.) asmenims,
baigusiems ikimokyklinio ir (ar) pradinio ugdymo mokytojų
rengimo programą, pagal kvalifikacijos kėlimo programą
„Šiuolaikinio priešmokyklinio ugdymo gairės”.
Lektorės: VDU doc.dr. Vitalija Gražienė,
Regina Beinorienė, Kauno lopšelio-darželio „Vaikystė” direktorė
Nuoroda registracijai: https://forms.gle/oaJfeKMVBtALipZV9
Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai
Registracija: https://forms.gle/rMmpSDbJCm2dNbTZ9

Atsakingas
R. Sasnauskienė

Gegužės 12 d.
10 val.
Birželio 9 ir 10 d.
13 val.
virtuali aplinka
Gegužės 30, 31
d.,birželio 6, 7, 13 ir
14 d. nuo 13 val.
virtuali aplinka

E. Žaromskienė

SEMINARAI
Seminaras priešmokyklinio ugdymo mokytojams

„Komunikavimo kompetencijos ugdymo inovacijos“ – 6
modulis, pagal kvalifikacijos tobulinimo programą

Gegužės 4 d.
virtuali aplinka
10-14 val.

R. Sasnauskienė

Gegužės 4 d.
13 val.
virtuali aplinka

V. Stipinienė

„Inovacijomis grįstas priešmokyklinis ugdymas” (Nr.213003014)
Lektorė - Doc.dr. Vitalija Gražienė
Tęstinis seminaras, dalyvavusiems kituose moduliuose.
Seminaras Kauno r. Babtų gimnazijos mokytojams „Įtraukusis
ugdymas: skirtingi poreikiai – veikla bendra” pagal kvalifikacijos
tobulinimo programą ,,Įtraukiojo ugdymo praktikos link“
Lektorė - prof. dr. Alvyra Galkienė, VDU Švietimo Akademija
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Praktinis seminaras ,,Virtualios mokymo(si) aplinkos
„Moodle” naudojimas nuotoliniam mokymui organizuoti”.
Dalyvių grupė surinkta.
Lektorius - Gytis Cibulskis, KTU E. mokymosi
technologijų centro vadovas

Gegužės 6 d.
10 val.
Virtuali aplinka

E. Žaromskienė

Paskaita Kauno r. pradinių klasių mokinių tėvams ,,Įtraukusis
ugdymas: siekiamybė, lūkesčiai ir galimybės”.
Registracija: https://forms.gle/m6Ub4Lw284SZjWx98

Gegužės 9 d.
18 val.
virtuali aplinka

V. Stipinienė

Seminaras lietuvių kalbos mokytojams „Bendrinės lietuvių
kalbos įgūdžių tobulinimas: gramatinės formos ir jų vartojimas”
pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Taikomoji mokyklinė
gramatika: teorinės aktualijos ir praktika” - V programos
modulis
Lektorė - Laimutė Bučienė, VDU Švietimo akademija
Registracija: https://forms.gle/goBSqT96aD8ePy2h8

Gegužės 17 d.
15 val.
virtuali aplinka

A. Čibirienė

Seminaras pradinio ugdymo mokytojams „Problemų
sprendimo gebėjimų ugdymas per matematikos pamokas” (I
modulio dalis) pagal kvalifikacijos tobulinimo programą
„Matematinių kompetencijų ugdymas pradinėje mokykloje”
(Nr.213002777)
Lektorė – dr. doc. Viktorija Sičiūnienė, VDU Bendrosios
programos rengėjų grupės narė
Registracija: https://forms.gle/yTsTLDUfFByCqtsj6

Gegužės 18 d.
14 val.
virtuali aplinka

V. Stipinienė

Seminaras ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjams,
dirbantiems su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi
poreikių „Mokytojo padėjėjas – ugdymo proceso dalyvis“ pagal
kvalifikacijos tobulinimo programą „Emociškai saugios ir
akademiškai inovatyvios mokymo( si) ir ugdymo( si) aplinkos
kūrimas“ (Nr. 213002574)
Lektorė: Jolanta Karvelienė
Registracija: https://forms.gle/MGqnj6Tv3qBHvYRZ6

Gegužės 19 d.
13 val.
virtuali aplinka

R. Sasnauskienė

Praktinis seminaras ansamblių nariams ir meno
vadovams „Balso galimybės ir vokalinė technika“
Lektorė - Aušra Liutkutė-Povilaitienė, Lietuvos muzikos ir
teatro akademijos dainavimo katedra
Registracija į seminarą el.paštu
supinsiudainuze@gmail.com

Gegužės 22 d.
Samylų kultūros
centro Ilgakiemio
laisvalaikio salė

L.Montrimaitė

Paskaita Kauno r. ikimokyklinio ugdymo įstaigų tėvams
„Įtraukusis ugdymas lopšelyje-darželyje”
Lektorė: Edita Šukienė, specialioji pedagogė

Gegužės 24 d.
18 val.

V. Stipinienė

Registracija: https://forms.gle/tF1cw9YSDkJeXg9b7

virtuali aplinka
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Seminaras priešmokyklinio ugdymo mokytojams „Projektų
įgyvendinimo patirtys. Refleksija ir savirefleksija” (8 modulis)
pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Inovacijomis grįstas
priešmokyklinis ugdymas” (Nr.213003014)
Lektorė - doc.dr. Vitalija Gražienė.
Tęstinis seminaras, dalyvavusiems kituose moduliuose.

Gegužės 25 d.
9 val.
virtuali aplinka

R. Sasnauskienė

Data ir laikas
derinama

V. Stipinienė

Gegužės 2-22 d.
Facebook paskyra
,,Pavasario spalvos”

V. Stipinienė

METODINĖ VEIKLA
Kauno rajono 5-6 klasių mokinių istorijos žinių konkursas
Registracija: https://forms.gle/mvpJ2q4KkCz3x9QT6
2022 m. Kauno r. pradinių klasių mokinių kompiuterinių piešinių
konkurso ,,Pavasario spalvos” paroda
Matematikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Gegužės 3 d.
15 val.
virtuali aplinka

D. Klimantavičienė

Kauno rajono 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursasšventė “Mane augina žodžiai”

Gegužės 5 d.
13 val.
Lapių pagrindinė
mokykla

V. Stipinienė

Švietimo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui pasitarimas dėl
Klaipėdos rajono direktorių pavaduotojų ugdymui stažuotės
Kauno rajone.

Gegužės 4 d.
10 val.
virtuali aplinka

L. Ruzgienė

Jaunojo pedagogo klubo mentorių pasitarimas dėl programos
įgyvendinimo ir pasirengimo stovyklai.

Gegužės 4 d.
14.30 val.
virtuali aplinka

L.Ruzgienė

Respublikinis ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio
ugdymo vaikų dainų festivalis – konkursas ,,Dainuoju
mamai ir tėvynei”

Gegužės 5 d.

Mokyklų bibliotekininkų pasitarimas

R. Sasnauskienė

16 val.
Linksmakalnio
seniūnijos sporto
salėje
Gegužės 5 d.
14 val.
virtuali aplinka

D. Klimantavičienė

Kauno rajono 7-9 klasių mokinių istorijos olimpiada
Registracija: https://forms.gle/V1hob1pVHNjQsfEn6

Gegužės 6 d.
10 val.
VDU Žemės ūkio
akademija

V. Stipinienė

Kauno rajono 5–6 kl. mokinių CLIL gamtos mokslų
konferencija

Gegužės 6 d.
11 val.
Garliavos Jonučių
progimnazija

D. Klimantavičienė

Kauno rajono 5-10 klasių mokinių muzikinis konkursas
„Muzikuok su šeima”
Užpildytos anketos siunčiamos: kaunorajonomuzika@gmail.com

Gegužės 9-10 d.
Facebook platforma
„Muzikuok su šeima”

Ž. Kemeklienė

4

Etikos mokytojų metodinė diena „Sėkmės formulė etikos
pamokoje”
Registracija: https://forms.gle/CDgm7jHbKZpsN2Lu8

Gegužės 10 d.
13 val.
Kauno rajono
švietimo centras

A. Čibirienė

Respublikinė bendrojo ugdymo mokyklų 6-12 klasių
mokinių A. Basalyko aplinkotyros darbų konferencija
Registracija: https://forms.gle/Xez3kN7Ev2Q9QMWw6

Gegužės 10 d.
13 val.
virtuali aplinka

V. Stipinienė

Konsultacija Kauno r. 12 kl. mokiniams dėl istorijos VBE.

Gegužės 11 d.
15 val.
virtuali aplinka

V. Stipinienė

Konsultuoja Kauno technologijos universiteto gimnazijos
istorijos mokytoja ekspertė J. Jarmalauskienė

Registracija: https://forms.gle/MVeaAReukjgw6JMU8
Kauno rajono 3-4 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada.
Registracija iki 2022 m. gegužės 10 d.
Registracija: https://forms.gle/qT9mpsEz7Gi17qSMA

Gegužės 12 d.
10 val.
VDU Žemės ūkio
akademija

Ž. Kemeklienė

Kauno rajono 8-11 klasių mokinių raiškiojo skaitymo konkursas
anglų kalba

Gegužės 13 d.
11 val.
Garliavos Juozo
Lukšos gimnazija

Ž. Kemeklienė

Nuotolinė paskaita Jaunojo pedagogo klubo nariams „Faktai ir
populiarūs mitai neuromoksluose”
Lektorė - doc.dr. Aušra Daugirdienė, VDU Švietimo akademija

Gegužės 14 d.
11 val.
virtuali aplinka

R. Sasnauskienė

Kauno r. 2-4 klasių mokinių kūrybinių darbų konkurso iš antrinių
žaliavų ,,EKO mada“ paroda

Gegužės 2-16 d.
Facebook paskyroje
,,Kauno rajono
pradinukai”

V. Stipinienė

Respublikinis gamtosauginio pradinio ugdymo įstaigų mokinių
piešinių konkursas ,,Ką šnabžda miškas?“
Darbus siųsti iki 2022 m. gegužės 16 d. el.p.
kasnabzdamiskas@gmail.com

Balandžio - gegužės
mėn.

V. Stipinienė

Kauno r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų
metodinio būrelio pasitarimas

Gegužės 17 d.
13 val.
virtuali aplinka

R. Sasnauskienė

Direktorių pavaduotojų ikimokykliniam ugdymui veiklos
grupės pasitarimas tema: „Inovatyvios erdvės Noreikiškių
lopšelyje-darželyje „Smalsutis”
Registracija: https://forms.gle/RLvxSzkcLjscwWxz6

Gegužės 18 d.
10 val.

R. Sasnauskienė

Logopedų ir specialiųjų pedagogų būrelio susirinkimas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinė diena
Karmėlavos lopšelyje-darželyje „Žilvitis „STEAM veiklos
pasauliniame judėjime ,,Lauko grupės diena“

Noreikiškių
lopšelis-darželis
„Smalsutis“
Gegužės 18 d.
10 val.
Raudondvario A. ir
A. Kriauzų pradinė
mokykla

L. Montrimaitė

Gegužės 19 d.

R. Sasnauskienė

12.30 val.
Karmėlavos
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lopšelis – darželis
„Žilvitis“
Edukacinė programa Jaunojo pedagogo klubo nariams
Nacionaliniame Kauno dramos teatre

Kauno rajono mokinių informacinių technologijų konkursas
„Scratch”

Kauno rajono 1-2 klasių mokinių estafečių varžybos „Judėk ir
būsi sveikas”

Respublikinė pradinių klasių mokinių kūrybinio projekto
,,Gamtos kalba”, skirto gamtininkui, fotografui ir rašytojui
Selemonui Paltanavičiui virtuali paroda
https://gamtoskalba.jimdosite.com/
Kauno rajono 1-4 klasių orientavimosi varžybos „Pasiklydę
Kulautuvoje“

Gegužės 21 d.
11-13.30 val.
Nacionalinis Kauno
dramos teatras

R. Sasnauskienė

Gegužės 25 d.
D. Klimantavičienė
14.30 val.
virtuali aplinka
(diena ir valanda gali
keistis)
Gegužės 26 d.
12 val.
Ringaudų pradinė
mokykla

V. Stipinienė

Gegužės mėn.

V. Stipinienė

Gegužės 27 d.
10 val.
Kulautuvos
pagrindinė mokykla

V. Stipinienė

Kauno rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus
vaikų muzikinė-meninė šventė „Nors esi maža, bet esi didi“

Gegužės 26 d.
R. Sasnauskienė
10 val.
Batniavos mokyklosdaugiafunkcis centras

Respublikinis virtualus ikimokyklinio, priešmokyklinio
amžiaus vaikų festivalis ,,Skambantis darželis: šoku, groju,
dainuoju“

Nuo gegužės 2 d. iki
gegužės 13 d.
Vilkijos lopšelisdarželis „Daigelis”

STEAM mugė „Nerk gilyn!“

R. Sasnauskienė

Gegužės 30 d.
D. Klimantavičienė
10 val.
Šlienavos pagrindinė
mokykla

Klaipėdos rajono mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui
stažuotė Kauno rajono švietimo įstaigose.

Gegužės 30-31 d.

L. Ruzgienė
E.Žaromskienė

Kauno rajono 5-10 klasių mokinių dainų užsienio kalba
konkursas
Registracija: https://forms.gle/vhZLfYQ6FruvPUtt7

Gegužės 25 d.
12 val.
Domeikavos
gimnazija

Ž. Kemeklienė

Kauno rajono tikybos mokytojų ir tikybas lankančių 1-12
klasių mokinių projektas „Gyvybė – didžiausia vertybė“

Gegužės mėn.

L. Montrimaitė

Kauno rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
įstaigų projektas „2022 maži žingsneliai po Kauno rajoną“

Gegužės mėn.
Kulautuvos lopšelis-

R. Sasnauskienė
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skirtas „Kaunas ir Kauno rajonas – Europos kultūros sostinė
2022“ paminėti.
Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
įstaigų projektas „Sportinių batelių istorija“, skirtas
Lietuvos krepšinio 100-mečiui paminėti.

darželis
Gegužės mėn.
Babtų lopšelisdarželis

R. Sasnauskienė

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO KOORDINAVIMAS
Seminaras Kauno r. neformaliojo suaugusiųjų švietimo
teikėjams (bendruomenių centrų atstovams, kultūros
darbuotojams, NVO atstovams) „Herojaus kelionė”
Lektorius - Arūnas Bėkšta, vadybos konsultantas, koučingo
specialistas, suaugusiųjų mokymosi ekspertas
Registracija: https://forms.gle/WEiPfPAe9vBbb9nn8

Gegužės 5 d.
10 val.
Virtuali aplinka

L. Montrimaitė

Seminaras Kauno r. neformaliojo suaugusiųjų švietimo
teikėjams (bendruomenių centrų atstovams, kultūros
darbuotojams, NVO atstovams) „Emocinio intelekto reikšmė
kasdieniame ir profesiniame gyvenime”
Lektorė - dr. E. Trepulė, VDU Švietimo akademijos docentė
Registracija: https://forms.gle/VdGDq47NoFcxe1bJA

Gegužės 11 d. (I d.)
Gegužės 13 d. (II d.)
11 val.
virtuali aplinka

L. Montrimaitė

Lietuvių kalbos kursų organizavimas ukrainiečiams Kauno r.
seniūnijose

Visą mėnesį

L. Montrimaitė

Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) renginiai
Pėsčiųjų žygis Kauno marių regioniniame parke

Gegužės 7 d.
10 val.
Girionių poilsiavietė

E. Žaromskienė

Kauno rajono TAU 10 metų veiklos jubiliejus

Gegužės 25 d.
15 val.
Raudondvario pilyje

E. Žaromskienė

Išvykos į Stokholmą birželio 4-6 d. organizavimas

Visą mėnesį

E. Žaromskienė

Naujų TAU fakultetų steigimo paruošiamieji darbai Rokų ir
Samylų seniūnijose

Visą mėnesį

E. Žaromskienė

visą mėnesį

D. Klimantavičienė

Gegužės 8-11 d.

L. Ruzgienė
E. Žaromskienė
L. Montrimaitė
D. Klimantavičienė

PROJEKTAI
Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto KA2 „Mokytojas
4.0“ įgyvendinimo ataskaitos rengimas
Tarptautinio ERASMUS+ projekto MEDUS partnerių
susitikimas Bulgarijoje
Tarptautinio projekto „Andragogo misija – suteikti
besimokančiam sparnus“ dalyvių susitikimas su Heidelbergo
edukologijos universiteto Tęstinių studijų akademijos profesore
Veronika Strittmatter - Haubold
Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto „Up2DigiSchool”
einamieji darbai
Tarptautinio Erasmus+ K220 partnerysčių bendradarbiavimo
projekto GGA projekto intelektinių produktų rengimas
KITA VEIKLA

Gegužės 6 d.

Jaunojo pedagogo klubo vasaros stovyklos programos rengimas

visą mėnesį

Ž. Kemeklienė

visą mėnesį

E. Žaromskienė

visą mėnesį

R. Sasnauskienė

