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KAUNO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO  

2022 M. BIRŽELIO 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 Atsakingas 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai 

Lektorės: Jurgita Surgėlienė, Vilma Narkevičienė 

Nuoroda registracijai: https://forms.gle/7B3ZfJphyQBzGeRR7  

Gegužės 30, 31 d., 

birželio 6, 7,  

13 ir 14 d. 
Nuo 13 val. 

virtuali aplinka 

E. Žaromskienė 

Darbo priešmokyklinėje grupėje kursai (40 val.) asmenims, 

baigusiems ikimokyklinio ir (ar) pradinio ugdymo mokytojų 

rengimo programą, pagal kvalifikacijos kėlimo programą 

„Šiuolaikinio priešmokyklinio ugdymo gairės”. (Nr.213002613) 
Lektorės: Regina Beinorienė, Kauno „Vaikystės” lopšelio-darželio 

direktorė 

Dalyvauja užsiregistravę ir dalyvavę I modulyje. 

Birželio 9 d. 
13 val. 

Birželio 10 d. 

13 val. 
virtuali aplinka 

R. Sasnauskienė 

Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas (180 ak. val.) Kauno 

rajono kultūros įstaigų darbuotojams 

Jungtinė lektorių grupė 
 

Birželio 2, 8, 10, 13, 

16, 17, 21 d. 

Kauno rajono 
švietimo centras 

9-16 val. 

L. Montrimaitė 

Mokymai švietimo centro darbuotojams darbo su MOODLE 
platforma 

Lektorė – Aušra Urbaitytė, KTU 

Pirmadieniais-
trečiadieniais 

8 val. 

virtuali aplinka 

L. Ruzgienė 

SEMINARAI 

Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojams 

„Kūrybiniai žaidimai ir veiklos lauke” pagal kvalifikacijos tobulinimo 

programą „STEAM ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje: inovatyvūs 

metodai, netradicinės aplinkos, praktinės idėjos”       (Nr. 213002428) 

Lektorė: Agnė Trusevičienė 

Registracija: https://forms.gle/uLUUusWMkcSdd27Q8  

Birželio 1 d. 13 val.  
virtuali aplinka, 

birželio 2 d. 13 val. 

Noreikiškių   

l/d „Ąžuolėlis” 

R. Sasnauskienė 

https://forms.gle/7B3ZfJphyQBzGeRR7
https://forms.gle/uLUUusWMkcSdd27Q8


 

Edukacinė išvyka Kauno r. ikimokyklinių įstaigų direktorių 

pavaduotojams ugdymui į Kretingos lopšelį-darželį „Ąžuoliukas” 

tema „Darželis kiekvienam vaikui. Įtraukiojo ugdymo sėkmės” pagal 
kvalifikacijos tobulinimo programą „Ypatingų vaikų pažinimas ir 

integravimas į bendrojo ugdymo grupę/klasę” (Nr.213002562) 

Registracija: https://forms.gle/7ZMUWXpAt82nYY8o8  

Birželio 7 d. 

išvykimas 7.00 val. 

nuo PC „Savas” 

(Savanorių pr.) 

7.15 val. nuo PC 

Šilainių „Maxima” 

R. Sasnauskienė 

Seminaras Piliuonos gimnazijos mokytojams „Mokytojų ir 

pagalbos specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos 
tobulinimas” 

Lektorė: Aušra Urbaitytė 

Birželio mėn. pagal 

suderintą mokymų 
grafiką  

 

D. Klimantavičienė 

UTA mokytojų mokymosi dirbtuvės arba UTA mokytojų mokymosi 
laboratorija Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos mokytojams  

Lektorės: Jovita Puidokienė ir Rūta Žičkevičienė  

Birželio 13 d. 
13 val.  

Čekiškės                   

P. Dovydaičio 
gimnazija  

L.Ruzgienė 

Seminaras Domeikavos gimnazijos mokytojams pagal kvalifikacijos 

tobulinimo programą „Įtraukiojo ugdymo praktikos link” 
Lektorė - Lina Miltenienė, VDU Švietimo akademija 

Birželio 16 d. 

 12 va. 
virtuali aplinka 

E. Žaromskienė 

Paskaita Piliuonos gimnazijos mokytojams „IT veiksminga 

savivaldaus mokymo organizavimo galimybė”   

Birželio 16 d.  

virtuali aplinka 

E. Žaromskienė 

Seminaras – edukacinė išvyka Vilkijos gimnazijos mokytojams 

„Raudondvaris ir Raudondvario dvaras nuo seniausių laikų iki 

šiandienos“, pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Ugdymo 
proceso tobulinimas plėtojant profesinį bendradarbiavimą ir kuriant 

mokymą(si) įgalinančią aplinką“ 

Birželio 27 d.  

11 val.  

Raudondvario dvaras 

A. Čibirienė 

Edukacinė išvyka ugdymo įstaigų vadovams pagal kvalifikacijos 
tobulinimo programą „Gabių vaikų ugdymas Latvijos Rygos lietuvių 

vidurinėje mokykloje” 

Dalyvauja tik užsiregistravę vadovai  

Birželio 29-30 d. L. Ruzgienė 

METODINĖ VEIKLA 

Kauno r. Kačerginės mokyklos-daugiafunkcio centro ir Kauno r. 
Zapyškio pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojų metodinė 

diena ,,Mokinio ir mokytojo dialogas - į(si)vertinimas“ 

Birželio 2 d.  
14.00 val.  

Kauno r. Kačerginės 

mokykla-
daugiafunkcis centras 

V. Stipinienė 

Kauno r. ugdymo įstaigų psichologų metodinė diena „Psichologinių 

metodų taikymas praktikoje. Meno terapija: ramybės kūrimas savo 
viduje“ 

Lektorė - Rūta Čižinauskienė, Raudondvario gimnazijos psichologė 

Registracija: https://forms.gle/b8SPSyut26N6nADK7   

Birželio 8 d. 

10 val.  
Trakų r. Nečiūnų 

km., Ežero g. 18 

L. Montrimaitė 

Pavaduotojų ugdymui strateginės grupės pasitarimas dėl antro 

pusmečio veiklos programos rengimo 

 

Birželio 9 d. 

14.30 val. 

Švietimo centras 

L. Ruzgienė 

Mokyklų bibliotekininkų edukacinė išvyka į Anykščių J. Biliūno 

gimnaziją pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Mokyklos 

biblioteka – daugiafunkcė mokymosi erdvė“   

Birželio 13 d.  

Anykščių J. Biliūno 

gimnazija 

D. Klimantavičienė 

Informatikos mokytojų apskritojo stalo diskusija „Gerosios patirties 

sklaida: dirbame/ruošiamės dirbti pagal atnaujintas bendrąsias 

programas” 

Birželio 15 d.  

Hibridiniu būdu: 

Švietimo centre (A. 
Baranausko g.19)  ir 

nuotoliniu būdu 

D. Klimantavičienė 

https://forms.gle/7ZMUWXpAt82nYY8o8
https://forms.gle/b8SPSyut26N6nADK7


 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO KOORDINAVIMAS 

Lietuvių kalbos kursų organizavimas ukrainiečiams Kauno r. 

seniūnijose 

Visą mėnesį L. Montrimaitė 

Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) renginiai  

TAU valdybos pasitarimas dėl 11 metų veiklos plano rengimo Birželio 16 d. 

15 val. 
Švietimo centras 

E. Žaromskienė 

PROJEKTAI 

Tarptautinio ERASMUS+ projekto GGA partnerių susitikimas Birželio 8 d.  

10 val. 

virtuali aplinka 

E. Žaromskienė 

 

Tarptautinio ERASMUS+ projekto GGA intelektinių produktų 

rengimas ir testavimas 

Visą mėnesį E. Žaromskienė 

 

Tarptautinio ERASMUS+ projekto MEDUS partnerių virtualus 

susitikimas dėl darbo su MOODLE platforma 

Birželio 23 d. 

14 val. 
virtuali aplinka 

L. Ruzgienė 

E. Žaromskienė 

 

Tarptautinio ERASMUS+projekto MEDUS intelektinių produktų 

rengimas (e-talpykla, pedagoginės sėkmės istorijos) 

Visą mėnesį  L. Ruzgienė 

E. Žaromskienė 

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto „Up2DigiSchool” 

anketos ir modulių medžiagos rengimas 

Visą mėnesį Ž. Kemeklienė 

KITA VEIKLA 

Jaunojo pedagogo klubo stovykla Jadagonyse. 

Dalyvauja tik užsiregistravę tikslinės grupės nariai. 

 

Birželio 6-7 d. 

 „Pušyno 

poilsiavietė” 

Jadagonys 

L. Ruzgienė 

R. Sasnauskienė 

 


