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KAUNO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO  

2022 M. SPALIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS  

BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA ELEKTRONINIU BŪDU, PASIRENKANT 
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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 

Spec. pedagogikos ir spec. psichologijos kursai  

Kursai bus organizuojami surinkus dalyvių grupę.  
Registracija: https://forms.gle/vjsm7AKexnvyo5NC6  

2022  m. spalio 11, 

12, 18, 25, 26, 28 d. 
nuo 13 val. 

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 
Lektorės: D. Žitkevičienė, J. Sidabrienė, V. Kazragytė 

Kursai bus organizuojami surinkus dalyvių grupę.  

Registracija: https://forms.gle/CwWA2itc71jFNkCy8   

Bus patikslinta 
susirinkus grupei 

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/ZxKhKRM6W5MH8iPk7  

Bus patikslinta 

susirinkus grupei 

R. Sasnauskienė  

SEMINARAI 

Seminaras Giraitės darželio mokytojams „Vaikų specialiųjų 

ugdymosi poreikių atpažinimas. Autizmo spektro sutrikimas“ pagal 

kvalifikacijos tobulinimo programą „Pozityvaus elgesio palaikymo 

strategijos dirbant su autizmo spektro bei emocijų ir elgesio sutrikimą 

turinčiais vaikais“ 

Lektorė: Toma Malvicė, psichologė 

Spalio 3 d.  
13 val.  

Giraitės darželis 

R. Sasnauskienė 

Edukacinė išvyka VDU Ugnės Karvelis gimnazijos mokytojams 

pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Kūrybiškumo ugdymas 

mokyklose: Lenkijos mokytojų patirtis“ 

Spalio 6 d.  

 

L. Ruzgienė 

https://www.kaunorajonosvietimocentras.lt/
https://forms.gle/vjsm7AKexnvyo5NC6
https://forms.gle/CwWA2itc71jFNkCy8
https://forms.gle/ZxKhKRM6W5MH8iPk7
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Mokymai ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams ir/ar 

direktorių pavaduotojams ūkio reikalams tema:  Higienos normos 

HN131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai” pakeitimai nuo 2023 m. - ką reikia žinoti jau 

dabar. 

Registracija: https://forms.gle/aUiAmk6Aq3fvfYQ8A  

Spalio 11 d.  
9.00 val. 

Virtuali aplinka 

E. Žaromskienė 

Seminaras - edukacinė išvyka mokyklų bibliotekų darbuotojams į 

Anykščių J. Biliūno gimnaziją „Kurdami skatiname skaityti” pagal 

kvalifikacijos tobulinimo programą „Mokyklos biblioteka - 

daugiafunkcinė mokymosi erdvė“ 

Registracija: https://forms.gle/Di1JL2xykUbxrLFM6  

Spalio 11 d.  

Anykščių 

 J. Biliūno gimnazija 

D. Klimantavičienė 

Seminaras-edukacinė išvyka Ramučių kultūros centro 

darbuotojams į  2023 - iųjų metų Mažąją Lietuvos kultūros sostinę - 

Marcinkonis. 

Spalio 13-14 d. E. Žaromskienė 

Edukacinė stažuotė Šlienavos pagrindinės mokyklos mokytojams 

VGTU inžinerijos licėjuje pagal kvalifikacijos tobulinimo programą 

„Efektyvus, tyrinėjimu grįstas STEAM mokymas(is)“ 

Data derinama 
Antakalnio g. 120, 

Vilnius 

V. Stipinienė 

Seminaras ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų padėjėjams, 

„Kartu įveikime mokymosi sunkumus. Darbas su specialiųjų poreikių 

turinčiais vaikais“ pagal kvalifikacijos tobulinimo programą 
„Įtraukusis ugdymas. Auklėtojų (mokytojų) padėjėjai - ugdymo 

proceso dalyviai“ 

Lektorė: Jolanta Karvelienė, psichologė 

Registracija: https://forms.gle/X8EMN3itsrmUVyGu7  

Spalio 17 d. 

13 val. 

Virtuali aplinka 
 

R. Sasnauskienė 

Seminaras visų dalykų mokytojams „Universalus dizainas 

mokymuisi (angl. UDL) – įrankis padėti visiems” pagal kvalifikacijos 
tobulinimo programą „Įtraukiojo ugdymo praktikos link“  

Lektorės: Asta Antulienė, anglų k. mokytoja metodininkė; Giedrė 

Vaišnoraitė, lietuvių k. mokytoja metodininkė, Vilniaus Balsių 
progimnazija.   

Registracija: https://forms.gle/qkTGmJpXuewYC54LA 

Spalio 18 d. 

12 val. 

Švietimo centras 

E. Žaromskienė 

Seminaras ikimokyklinio ugdymo mokytojams „Kūrybiniai dialogai 
skirtinguose kontekstuose” pagal kvalifikacijos tobulinimo programą 

„Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio 

ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais?“ 
Lektorė: dr. Asta Lapėnienė, VDU 

Registracija: https://forms.gle/SibdLnKSZnpakyiy7  

Spalio 19 d. 

10 val. 

Švietimo centras 

R. Sasnauskienė 

Nemokamas seminaras Kauno miesto fizinio ugdymo mokytojams 
„Fizinio ugdymo pamoka kitaip: patirtis Italijoje“ 

Projektas „Lietuvos kūno kultūros mokytojų kompetencijų 

tobulinimas tarptautiniuose seminaruose“ bendrai finansuojamas 
Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų 

paramos fondas 

 
Seminarą ves jungtinė lektorių grupė 

Registracija: https://forms.gle/rqKpuAZ7Q2mF4TYU6  
 

Spalio 19 d. 
14 val.  

Prezidento Antano 

Smetonos gimnazija 
(Rokai) 

L. Montrimaitė 
 

https://forms.gle/aUiAmk6Aq3fvfYQ8A
https://forms.gle/Di1JL2xykUbxrLFM6
https://forms.gle/X8EMN3itsrmUVyGu7
https://forms.gle/qkTGmJpXuewYC54LA?fbclid=IwAR2lDgY6xQmDTItxOy4EDSXMgOhabtFQ1ZhPdwWuwECS7iNqFDZPQEYlFjI
https://forms.gle/SibdLnKSZnpakyiy7
https://forms.gle/rqKpuAZ7Q2mF4TYU6
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Seminaras Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos mokytojams 

„Šiuolaikiška pamoka” pagal kvalifikacijos tobulinimo programą 

„Pamokos struktūros kokybė” 

Lektorė: Loreta Šernienė, Alytaus šv.Benedikto gimnazijos direktorė 

Spalio 19 d.  
14 val.  

Virtuali aplinka 

A.Čibirienė 

Seminaras mokyklų vadovams „Strateginis planavimas” 

Lektorius - doc. dr. Gintautas Cibulskas, KTU Socialinių, 

humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Edukologijos katedra 

Registracija: https://forms.gle/aaWyAtT9SKyMcEtMA  

 

 
 

L. Ruzgienė 

Seminaras pradinio ugdymo mokytojams  „Matematika ir mokinių 

įvairovė: sėkmingo mokymo strategijos“ (I 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/vnU9X5NhR7Q8sLwY6  

Spalio 20 d.  

14.30 val. 
virtuali aplinka 

V. Stipinienė 

Seminaras mokyklų mokytojų padėjėjams „Kartu įveikime 

mokymosi sunkumus. Darbas su specialiųjų poreikių turinčiais 

vaikais“ pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Auklėtojų 

(mokytojų) padėjėjai - ugdymo proceso dalyviai“ 

Lektorė: Jolanta Karvelienė, psichologė 

Registracija: https://forms.gle/MWMovFjYBgX4DnQs7  

Spalio 20 d. 

14 val. 

Virtuali aplinka 

R. Sasnauskienė 

 Edukacinė stažuotė - seminaras biologijos, fizikos, chemijos 

mokytojams į Panevėžio STEAM centrą pagal programą „Efektyvus, 

tyrinėjimu grįstas STEAM mokymas(is)“ 

Registracija: https://forms.gle/85k8h6oiZWevFMEb8   

Spalio 20 d.  
8 val.  

D. Klimantavičienė 

Nemokamas seminaras Vilniaus miesto ir rajono fizinio ugdymo 

mokytojams „Fizinio ugdymo pamoka kitaip: patirtis Italijoje“ 
Projektas „Lietuvos kūno kultūros mokytojų kompetencijų 

tobulinimas tarptautiniuose seminaruose“ bendrai finansuojamas 

Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų 
paramos fondas 

 
Seminarą ves jungtinė lektorių grupė 

Registracija: https://forms.gle/UUDZkrmuJXwtxHRs9 

Spalio 21 d. 

13 val.  
Vilniaus Balsių 

progimnazija, Bubilo 

g. 8, Vilnius 

L. Montrimaitė 

 

Seminaras lietuvių kalbos mokytojams „Kaip prisijaukinti tautosaką 
7 klasėje? Kaip literatūrą sieti su kitomis disciplinomis?“ pagal 

kvalifikacijos tobulinimo programą „Sumanaus skaitytojo ugdymas 

XXI amžiuje: kaip sudominti mokinius literatūra?“ 
Lektorės: Jolita Mickienė, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos 

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė ir Eglė 

Nachajienė, VšĮ Šiaurės licėjus lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 

ekspertė 
Nuoroda registracijai: https://forms.gle/gTZMGJWTvX8txMEDA  

Spalio  21 d.  
14 val.  

Virtuali aplinka 

A. Čibirienė 

Edukacinė išvyka-seminaras  kalbų mokytojams „Pamokos 

struktūra ir kokybė“ pagal kvalifikacijos tobulinimo programą 
„Pamokos virsmas“. 

Lektorė: Loreta Šernienė, Alytaus Šv.Benedikto gimnazijos direktorė  

Spalio 27 d.  

Alytaus 
Šv.Benedikto 

gimnazija 

A. Čibirienė 

Ž. Kemeklienė 
L. Montrimaitė 

„Vyturėlis“ 
lopšelis-darželis 

Raudondvario
10 val.

 Spalio  27-28 d.

https://forms.gle/aaWyAtT9SKyMcEtMA
https://forms.gle/vnU9X5NhR7Q8sLwY6
https://forms.gle/MWMovFjYBgX4DnQs7
https://forms.gle/85k8h6oiZWevFMEb8
https://forms.gle/gTZMGJWTvX8txMEDA
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Išvykimas nuo PC 
“Savas” 8.00 

Seminaras logopedams ir specialiesiems pedagogams „Logopedo 

praktika: garsų  tarimo mokymas, darbas su zondais, pradiniai ir 

tolesni kalbos mokymo etapai“ pagal kvalifikacijos tobulinimo 

programą „Įvairių gebėjimų mokinių pažinimas, motyvavimas, 

paramos ir pagalbos jiems teikimas“ (Nr. 213002572) 

Lektorė -  Eglutė Šliauterienė, socialinio darbo magistrė, 

logoterapeutė 

Nuoroda registracijai: https://forms.gle/peRmdYCXNKgxEDqt9  

Spalio 24 d. 
 10 val.  

Švietimo centras 

 

L. Montrimaitė 

Seminaras - edukacinė išvyka Vilkijos gimnazijos mokytojams 

į Klaipėdos Simono Dacho progimnaziją ir Klaipėdos Baltijos 

gimnaziją „Patyriminio mokymo įtaka mokymo(si) pasiekimams“ 

pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Patyriminis mokymas. 

Samprata ir praktika“ 

Spalio 31 d.  

Klaipėdos ugdymo 

įstaigos 

A.Čibirienė 

Seminaras Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos mokytojams 

,,Įtraukiojo ugdymo samprata ir mokyklos kaitos galimybės“ pagal 

kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Įtraukiojo ugdymo praktikos 

link“ 

Lektorė - doc. dr. Lina Miltenienė, VDU Švietimo akademija 

Spalio 31 d.  

10 val.  

Kauno B. 
Brazdžionio mokykla 

(Partizanų g. 22) 

V. Stipinienė 

Seminaras Babtų gimnazijos mokytojams ,,Kaip mokyti ir kurti ryšį 

su šios kartos vaikais?“ pagal kvalifikacijos tobulinimo programą 

,,Mokinio gebėjimų ir ugdymo(si) poreikių atpažinimas ir 
panaudojimas siekiant jo pažangos“ 

Lektorė - Asta Blandė, psichologė  

Spalio 31 d.  

9 val.  

Kauno r. Babtų 
gimnazija 

V. Stipinienė 

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: M. Grigaitis, Vilniaus universiteto lektorius; Kauno jėzuitų 

gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas metodininkas. 

Nuoroda registracijai: https://forms.gle/4Abb6jKQA1j9cb4T7  

Lapkričio 10 d.  
15 val.  

virtuali aplinka 

A. Čibirienė 

METODINĖ VEIKLA 

Etikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas Spalio 10 d. 
15 val. 

virtuali aplinka 

A. Čibirienė 

Mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui praktikumas „Duomenų 

analizė ir jų panaudojimas mokinių pasiekimų gerinimui“ 

Registracija: https://forms.gle/rTuys9TWZ1NTWe2NA  

Spalio 12 d. 

valanda derinama 

Šlienavos pagrindinė 

mokykla 

E. Žaromskienė 

 

   

Spalio 12 d. 

15 val. 

virtuali aplinka 

Ž. Kemeklienė 

Lietuvių kalbos mokytojų išvyka į Lazdijų senąją „Žiburio“ gimnaziją Spalio 13 d.  

Išvykstame nuo PC 
„Savas“ 8.00 

A. Čibirienė 

V. Matusevičienė 
L. Grucė 

Registracija: https://forms.gle/dQqKjFTGgunP5ace8

Kauno rajono fizikos mokytojų pasitarimas

https://forms.gle/peRmdYCXNKgxEDqt9
https://forms.gle/4Abb6jKQA1j9cb4T7
https://forms.gle/rTuys9TWZ1NTWe2NA
https://forms.gle/dQqKjFTGgunP5ace8
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Pradinio ugdymo mokytojų metodinis pasitarimas 
Registracija: https://forms.gle/HkoyFyhgh8mCy5r27  

Spalio 18 d.  
14.30 val.  

Virtuali aplinka 

V. Stipinienė 

Atvira anglų kalbos pamoka 10-oje klasėje „Fair trade. Why buy fair-

trade clothes?“ 

Pamoką ves Aušra Laurynaitienė, Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos 

anglų kalbos vyresnioji mokytoja   
Registracija: https://forms.gle/5TWUXcTF8Zfadexu9  

Spalio 19 d. 

11:25-12:10 val. 

Garliavos Juozo 

Lukšos gimnazija  

135 kab.  

Ž. Kemeklienė 

Dailės mokytojų metodinio būrelio pasitarimas Laikas ir vieta 

derinama 

V. Stipinienė 

Technologijų mokytojų metodinis pasitarimas 

Registracija: https://forms.gle/8emWkZa9cDd4HU64A  

Data derinama 

Garliavos A. Mitkaus 

pagrindinė mokykla 

V. Stipinienė 

Atvira lietuvių kalbos ir tikybos pamoka „Gyvenimas - ne šventė, o 
šventumas“  

Pamoką ves: Rasa Raižienė, VDU Ugnės Karvelis gimnazijos lietuvių 

kalbos mokytoja ekspertė, ir Renata Markevičienė, VDU Ugnės 
Karvelis gimnazijos tikybos  mokytoja ekspertė. 

Registracija: https://forms.gle/KhcopqKTeUgqg9zX6  

Spalio 27 d. 
11.55 val. 

VDU Ugnės Karvelis 

gimnazija 
(klasė bus patikslinta 

vėliau) 

L. Montrimaitė 

Tarptautinis pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų konkursas 

„Rieduliukas“ 

Spalio 24-28 d. 
Kauno r. Akademijos 

mokyklos-darželio 

,,Gilė” FB paskyra 

V. Stipinienė 

Metodinė diena lietuvių, rusų ir anglų ir vokiečių kalbų mokytojams. 

Integruotų pamokų stebėjimas ir aptarimas. 

Spalio 27 d.  

Alytaus šv. 

Benedikto gimnazija 

A. Čibirienė 

Ž. Kemeklienė 

L.Montrimaitė 
 

  

 

 

 

 

 

 
Kauno rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir jų 

mokytojų akcija „Sportuojantis darželis. Lanko diena“ 

Spalio mėn. R. Sasnauskienė 

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

projektas „Mes-geriausi draugai“ 

Rugsėjis-gruodis 

 

R. Sasnauskienė 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų akcija 
„Skleiskime šviesą iš savo delnų“  

Spalis-lapkritis R. Sasnauskienė 
 

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių 

kūrybinių darbų konkursas „Atvirukai krepšininkui“  

Spalio mėn. R. Sasnauskienė 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir 

mokytojų  kūrybinių darbų paroda „Rudeninis lapas“  

Spalio mėn. R. Sasnauskienė 

Respublikinis ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo įstaigų vaikų ekologinio - meninio ugdymo projektas 

„Kuriu gamtai 2022 – Paukštis“  

Spalio mėn. R. Sasnauskienė 

https://forms.gle/HkoyFyhgh8mCy5r27
https://forms.gle/5TWUXcTF8Zfadexu9
https://forms.gle/8emWkZa9cDd4HU64A
https://forms.gle/KhcopqKTeUgqg9zX6
https://forms.gle/uM5E3ijMcZx7f7GC8
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NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO KOORDINAVIMAS 

Lietuvių kalbos kursų organizavimas ukrainiečiams Kauno r. 

seniūnijose 

Visą mėnesį L. Montrimaitė 

Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) renginiai  

TAU valdybos pasitarimas Spalio 3 d. 14 val. 

virtuali platforma 

E. Žaromskienė 

TAU studentų išvyka į Čekiją Spalio 12-16 d. E. Žaromskienė 

TAU studentų išvyka į Šiaulius  Spalio 20 d. E. Žaromskienė 

PROJEKTAI 

Tarptautinio ERASMUS+ projekto GGA partnerių susitikimas Spalio 1-2 d. 
Ryga (Latvija) 

E. Žaromskienė 
 

Tarptautinio ERASMUS+ projekto MEDUS intelektinių produktų 

rengimas (e-talpykla, pedagoginės sėkmės istorijos, moduliai) 

Visą mėnesį L. Ruzgienė 

E. Žaromskienė 

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto Up2DigiSchool 
mokymo programos rengimas 

Visą mėnesį Ž. Kemeklienė 

L. Montrimaitė 

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto Up2DigiSchool 

partnerių susitikimas Lenkijoje 

Data derinama Ž. Kemeklienė 

L. Montrimaitė 

KITA VEIKLA 

Paskaita Kauno r. bendrojo ugdymo įstaigų mokinių tėvams „Kaip 

vaikui/paaugliui padėti išlikti motyvuotu ir saviveiksniu?“ 
Lektorė: Jolanta Karvelienė, psichologė 

Registracija: https://forms.gle/uXqfQzgy2EUmPdBV8   

Spalio 19 d. 

18 val.  

virtuali aplinka 

V. Stipinienė 

Jaunojo pedagogo klubo edukacinis renginys VDU erdvėse 

Dalyvauja užsiregistravusių mokyklų mokiniai ir jų mentoriai. 

Spalio 18 d. 

11 val. 

VDU, Jonavos g. 66 

R. Sasnauskienė 

R. Ruzgienė 

Jaunojo pedagogo klubo narių išvyka į Panevėžio regioninį STEAM 

atviros prieigos centrą 

Spalio 28 d.  

Išvykimas 9 val.  

nuo Švietimo centro 
(A. Baranausko 19, 

Kaunas) 

R. Sasnauskienė 

R. Ruzgienė 

 

 

https://forms.gle/uXqfQzgy2EUmPdBV8

