PATVIRTINTA
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2021 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. V-154

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
2021 M. BALANDŽIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

RENGINIAI PAGAL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ
VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2020–2022 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETUS
1 prioritetas. Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo / mokymo turinį.
2 prioritetas. Kompetencijų, reikalingų veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, tobulinimas.
3 prioritetas. Vadovavimo ir lyderystės ugdymo / mokymo procesui ir švietimo įstaigai kompetencijų tobulinimas.
SEMINARAI
Laikas
Data
Val.
1
13.30

2

6

7

13

11.30

10

1

1

Renginio pavadinimas
„STEAM pasakose. Nuo idėjos iki įgyvendinimo“ (40 val.) II sesija.
Lektorės – soc. ped. eksp. L. Bajoriūnė, vyresn. mokyt. M. Visockienė.
Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo mokytojai.
1 prioritetas.
„Modernių-interaktyvių technologijų taikymas ugdyme, skatinant Z kartos vaikų susidomėjimą ir kūrybiškumą“ (6 val.).
Programa „Emociškai saugios ugdymo(si) aplinkos kūrimas ir Z kartos ugdymo(si) poreikiai“ (40 val.).
Lektorės – I. Sosnovska, ISEI (International Sociaty for Emotional Intelligence) mokslinės bendruomenės akredituota instruktorė
ir koordinatorė, A. Vėtienė.
Dalyviai – pradinio ugdymo mokytojai.
1 prioritetas.
„Socialiai novatoriškas ir patrauklus šių dienų pedagogas: „nuo – iki sprendimai“ (8 val. seminaro II dalis).
Programa „Mokinių ugdymo(si) organizavimas: savalaikiai sprendimai, sklandus ir sėkmingas veiklų įgyvendinimas“ (40 val.).
Lektorė – psichol., dokt. O. Mačėnaitė.
Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
1 prioritetas.
„Švietimo įstaigų archyvinių dokumentų tvarkymas ir apskaita 2021 metais: naujausių reikalavimų praktinis taikymas“ (8
val.).
Programa „Dalykinės informacijos valdymas švietimo įstaigoje“ (40 val.).
Lektorė – doc. dr. V. Chreptavičienė.
Dalyviai – ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, raštvedžiai, archyvarai.

Atsakingas
A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Vieta
Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AB sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278.
Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą. Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl apmokėjimo el. p.
buhalterija@kpkc.lt.

Laikas
Data
Val.
7, 8, 9

8

8

8, 15

9

9

12

13, 20

14

10

10

13

14

10

10

13

14

14

Renginio pavadinimas

Atsakingas

3 prioritetas.
„Chemijos mokymo pažanga, inovacijos ir transformacija“ (40 val.) I dalis (21 val.).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Dalyviai – chemijos mokytojai.
1 prioritetas.
„Geoduomenų, interaktyvių žemėlapių naudojimas pamokoje su GIS“ (8 val.).
Programa „Geoinformacinės sistemos (GIS) mokymui(si) ir tyrimams“ (40 val.).
Lektorė – dr. J. Rimkuvienė (VU).
Dalyviai – geografijos mokytojai.
1 prioritetas.
„Mokymas ir mokymasis. Mokinių pasiekimų vertinimas“ (10 val.).
Programa „Skaitmeninės kompetencijos tobulinimas“ (40 val.).
Lektorė – E. Vaivadienė (NŠA).
Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.
1 prioritetas.
„Vaizdo pamokos kūrimas, į(si)vertinimo duomenų surinkimas ir žaidybinimas“ (20 val.).
Programa „Skaitmeniniai įrankiai vaizdo pamokos kūrimui, mokinio į(si)vertinimui bei pasiekimų stebėsenai“ (40 val.)
Lektorius – T. Urbonas.
Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.
1 prioritetas.
„Geoduomenų, interaktyvių žemėlapių naudojimas pamokoje su GIS“ (8 val.).
Programa „Geoinformacinės sistemos (GIS) mokymui(si) ir tyrimams“ (40 val.).
Lektorė – dr. J. Rimkuvienė (VU).
Dalyviai – geografijos mokytojai.
1 prioritetas.
„Testų online rengimas muzikinių žinių patikrinimui“ (6 val.).
Lektorė – vyresn. mokyt. V. Čepulienė.
Dalyviai – muzikos ir bendrojo ugdymo mokyklų muzikos mokytojai.
1 prioritetas.
„Vaiko vystymosi etapai. Baimės vaikų amžiuje“ (6 val.).
Programa „Į šiuolaikinį vaiką orientuotas ikimokyklinis ugdymas – pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo rezultatas“ (40 val.).
Lektorė – gyd. psichoter. A. Dilienė.
Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
1 prioritetas.
„Mokinio ugdymo(si) veiklos projektavimas į sėkmę, taikant kūrybinio mąstymo metodus“ (8 val.).
Programa „Mokymo(si) projektavimas į sėkmę“ (40 val.).
Lektorė – mokyt. eksp. L. Gražienė.
Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.
1 prioritetas.
„Kultūrinės ir kūrybiškumo kompetencijų ugdymas per dailės pamokas. Ugdymo turinio planavimo ir mokinių pasiekimų
vertinimo ypatumai“ (tęsinys).
Programa „Dailės pamoka: mokinių kultūrinės ir kūrybiškumo kompetencijų ugdymas“ (40 val.).
Lektorė – mokyt. eksp. I. Staknienė, dailės vadovėlių autorė.
Dalyviai – dailės mokytojai.
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I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

Vieta
Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Laikas
Data
Val.
15

16, 22

19

20

20, 27

20, 29

21

22

23

14

15

13

13

14

14

13

14

13

Renginio pavadinimas

Atsakingas

1 prioritetas.
„Sveika konditerija – sveika kūnui ir sielai“ (6 val.).
Lektorės – mokyt. metod. J. Narbutienė, mokyt. eksp. V. Venterienė.
Dalyviai – technologijų, pradinio ugdymo mokytojai.
1 prioritetas.
„Kompetencijų ugdymas dalyku. Ugdymo planas „70 % +30 %“ (8 val.).
Programa „Fizikos mokytojų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų plėtojimas atnaujinamų Bendrųjų programų kontekste“ (40 val.).
Lektorės – O. Vaščenkienė, NŠA Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė, mokyt. eksp. R. Skorulskienė.
Dalyviai – fizikos mokytojai.
1 prioritetas.
„Perdegimo prevencija: streso valdymas, pozityvumas, atsipalaidavimas“ (6 val.).
Programa „Pedagogų motyvacijos ir produktyvumo stiprinimas švietimo sistemos pokyčių sąlygomis“ (40 val.).
Lektorė – psichol. I. Čekauskienė.
Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
1 prioritetas.
„Kaip būti autoritetu šiuolaikiniams vaikams? Penkios meilės kalbos ir drausmė“ (6 val.).
Programa „Šiuolaikinis pedagogas – autoriteto stiprinimas ir santykis su mokiniu“ (40 val.).
Lektorė – gyd. psichoter. A. Dilienė.
Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
1 prioritetas.
„Jaunojo techniko atradimai. Elektra“ (22 val.).
Programa „STEAM kompetencijų ugdymas technine kūryba“ (40 val.).
Lektoriai – mokyt. metod. D. Mykolaitienė, vyresn. mokyt. V. Bytautas.
Dalyviai – technologijų, neformaliojo ugdymo mokytojai.
1 prioritetas.
„Biblioterapija bibliotekose“ (8 val.).
I.
Programa „Bibliotekininko emocinių, komunikacinių, kūrybiškumo kompetencijų stiprinimas: teorija ir praktika“ (40 val.). II.
Lektorė – doc. D. Janavičienė (NLB).
Dalyviai – bibliotekininkai, pagalbos mokiniui specialistai.
1 prioritetas.
„Gabūs vaikai (ikimokyklinukai ir pradinukai). Gabių vaikų ugdymo problemos, iššūkiai ir galimybės“ (6 val.). Programa
„Emociškai saugios ir akademiškai inovatyvios mokymo(si) ir ugdymo(si) aplinkos kūrimas“ (40 val.).
Lektorė – psichol., psichoter. J. Karvelienė.
Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo, pradinių klasių mokytojai.
1 prioritetas.
„Netradicinės fizinio aktyvumo formos, jų taikymas esant nuotoliniam mokymui“ (12 val.).
Programa „Nuotolinės fizinio ugdymo pamokos: fizinis pajėgumas ir fizinis aktyvumas“ (40 val.).
Lektorius – prof. dr. A. Emeljanovas (LSU).
Dalyviai – ikimokyklinio, pradinio ugdymo ir bendrojo ugdymo fizinio ugdymo mokytojai.
1 prioritetas.
„Ugdomosios ir terapinės priemonės formuojant emociškai palankią ugdymo aplinką“ (6 val.).
Programa „Emociškai palankios aplinkos formavimas ugdymo(si) įstaigoje“ (40 val.).
Lektorė – I. Sosnovska, ISEI (International Sociaty for Emotional Intelligence) mokslinės bendruomenės akredituota instruktorė ir
koordinatorė Lietuvoje
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A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

I. Valentukonienė
biblioteka@kpkc.lt

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

Vieta
Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Laikas
Data
Val.

23

23

26

26

Planuojama

13

13

15

14

15

26–30

27

13

27,
29

14,
15

28

13

Renginio pavadinimas

Atsakingas

Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo mokytojai.
1 prioritetas.
„Įtraukusis ugdymas švietimo ir ugdymo kaitos kontekste“ (8 val.).
Programa „Įtraukiojo ugdymo organizavimo teoriniai ir praktiniai aspektai“ (40 val.).
Lektorė – psichol. R.Žiulytė.
Dalyviai – ikimokyklinio, pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
2 prioritetas.
„Mokymasis komandoje: bendradarbiavimas ir veikimas kartu tarptautiniame eTwinning projekte „Tarpkultūrinės
komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“ (8 val.).
Programa „Mokymasis komandoje: tinklaveika, partnerystė, bendradarbiavimas ir veikimas kartu tarptautiniame eTwinning
projekte „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“ (40 val.).
Lektorės – dr. A. Tamušauskaitė, K. Grigaitė-Bliūmienė (SMK).
Dalyviai – priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo mokytojai, vadovai.
1 prioritetas.
„Neformaliojo vaikų švietimo krašto pažinimo veiklų organizavimo patirtis, tobulinant bendrąsias bei dalykines mokytojų
kompetencijas“ (8 val.).
Programa „Inovatyvių metodų, mokymo(si) patrauklios ir efektyvios ugdymo(si) aplinkos panaudojimas neformaliojo vaikų
švietimo pažintinėje veikloje“ (40 val.).
Lektorė – mokyt. metod. L. Nakutienė, D. Galskienė, vyresn. mokyt. V. Lataitė.
Dalyviai – neformaliojo ugdymo, įvairių dalykų mokytojai.
1 prioritetas.
„4 K modelis šiuolaikinio švietimo ir ateities kompetencijų kontekste“ (8 val.).
Programa „4 K (aš kuriu, aš keičiu, aš su kitais, aš kitiems) modelio diegimo ir taikymo psichologiniai aspektai“ (40 val.).
Lektorius – psichol. J. Belte (VGTU).
Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.
1 prioritetas.
„Microsoft 365 aplikacijos nuotoliniam mokymui“ (10 val.).
Programa „Virtualių mokymo(si) aplinkų panaudojimo galimybės“ (40 val.).
Lektorius – E. Stalioraitis („Microsoft“).
Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.
Seminaro data bus tikslinama balandžio 16 d.
1 prioritetas.
„Kaip pažįstamas praeities paveldas: valdovų rezidencijos Vilniuje kūrimasis ir raida (XIV–XV a.)“ (8 val.).
Programa „Įtraukaus pažinimo ugdymas muziejuje: interaktyvūs mokymo(si) modeliai“ (44 val.).
Lektoriai – jungtinė Valdovų rūmų muziejaus lektorių komanda.
Dalyviai – istorijos, pilietinio ugdymo, dailės, muzikos, pradinio ugdymo mokytojai.
1 prioritetas.
„Galimi iššūkiai mokinio padėjėjams SUP vaikų ugdymo(si) procese. Kaip juos įveikti?“ (8 val.). Programa „Mokinio
padėjėjų kvalifikacijos tobulinimas SUP vaikų ugdymo(si) galimybių užtikrinimui“ (40 val.).
Lektorė – dokt., med. psichol. O. Mačėnaitė.
Dalyviai – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų padėjėjai, įgiję pradines mokytojų padėjėjų kompetencijas.
Kauno m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų padėjėjams seminaras nemokamas.
2 prioritetas.
„Virtualių socialinių erdvių pranašumai ir pavojai. Mokymosi kūrybiškumą skatinantys metodai“( 8 val.).
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V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

I. Teresienė

Vieta

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

ilona.teresiene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

V.Segalovičienė

Virtuali

Laikas
Data
Val.

30

Gegužės 4

13

13

1, 14, 28,
gegužės 12

14

1–27

14
15

1, 6, 8, 13,
15, 20, 22,
27, 29

17.30

8–birželio

17.30

17

12, 13, 14

14

Renginio pavadinimas

Atsakingas

Programa „ Kūrybinio mąstymo teoriniai ir praktiniai pedagoginiai aspektai“ ( 40 val.).
Lektorius – dr. L. Degėsys.
Dalyviai – ikimokyklinio, pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
1 prioritetas.
„Netipinė aplinka – vaikų kūrybiškumui plėtoti. Siekis ir rezultatas“ (12 val.).
Programa „Tarptautinio eTwinning projekto „Netipinė aplinka – vaikų kūrybiškumo plėtotė“ pristatymas, įgyvendinimas ir
perspektyvos“ (40 val.).
Lektorė – dr. A. Tamušauskaitė.
Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, įvairių dalykų mokytojai, vadovai.
1 prioritetas.
„Žaidybinės veiklos – raktas į pažinimą, mokymąsi, motyvaciją“ (12 val.).
Programa „Kūrybiškumo ugdymas teatrinio veiksmo metodais“ (40 val.).
Lektorė – K. Savickytė, aktorė, studijos „Šilkaus pupa“ įkūrėja bei programų vadovė, knygos vaikams ir tėvams „Kuriame pasaką“
autorė.
Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai.
1 prioritetas.
KURSAI
„Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programa“ (80 val.).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Dalyviai – mokyklų vadovai, pavaduotojai, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
1 prioritetas.
„Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas“ (180 val., kursų tęsinys).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Dalyviai – asmenys, neturintys pedagogo kvalifikacijos, bet norintys įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir
neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas.
Pedagogika – balandžio 6, 12, 19, 26 d. 15 val.;
Psichologija – balandžio 8, 9 d. 14 val.;
Didaktika – balandžio 13, 15, 20, 22, 27 d. 15 val.
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
1 prioritetas.
„Užsienio kalbų (anglų) kompetencijų tobulinimo programa (A1/A2 ir B1/B2 lygio grupės“ (48 val.).
Lektorė – K. Grigaitė-Bliūmienė (SMK).
Dalyviai – mokyklų vadovai, pavaduotojai, įvairių dalykų mokytojai.
1 prioritetas.
„Interjero projektavimo pagrindai, taikant Corel Draw ir AutoCad programas“ (160 val.).
Lektorės – dėst. G. Šutienė (KK), interjero dizainerė D. Bernotavičiūtė.
Dalyviai – įvairių dalykų formaliojo ir neformaliojo švietimo mokytojai.
Kursai vyks 2–3 kartus per savaitę. Būtina turėti asmeninę kompiuterinę-programinę įrangą.
1 prioritetas.
„Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa“ (22
val.).
Lektorė – mokyt. eksp. B. Kuklierienė.
Dalyviai – mokyklų vadovai, pavaduotojai, įvairių dalykų mokytojai.
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Vieta

valerija.segaloviciene@kpkc.lt

aplinka

A. Antanavičienė

Virtuali
aplinka

audrone.antanaviciene@kpkc.lt

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Laikas
Data
Val.

Renginio pavadinimas

Atsakingas

Vieta

1 prioritetas.

13

13

14

1

21

28

1

14

15

15

9.30

14

11

15

1–19

7

11

PASKAITOS
„Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Dovanų politika“.
Lektorė – D. Paštuolienė, LR Specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.
Dalyviai – švietimo ir kitų įstaigų vadovai, darbuotojai.
1 prioritetas.
„Mikroekonomika: įmonės veiklos apžvalga“ (2 val.).
Programa „Verslumo ir finansinio raštingumo kompetencijų ugdymas mokykloje“ (40 val.).
Lektorė – doc. dr. R. Puišinaitė-Gelgotė (VU KnF).
Dalyviai – ekonomikos ir kitų dalykų mokytojai, 9–12 klasių mokiniai.
Registracija el. p. jurate.radaviciute@lsmugimnazija.lt
1 prioritetas.
„Kas išmokys mūsų vaikus finansinio raštingumo?“ (2 val.).
Programa „Verslumo ir finansinio raštingumo kompetencijų ugdymas mokykloje“ (40 val.).
Lektorė – E. Pilipavičienė, ERGO Life Insurance SE mokymų vadovė.
Dalyviai – ekonomikos ir kitų dalykų mokytojai.
1 prioritetas.
KONFERENCIJOS
Respublikinė konferencija „Ugdymo tradicijos ir pokyčiai muzikos mokykloje“.
Dalyviai – muzikos, meno mokyklų mokytojai.
1 prioritetas.
Respublikinė mokytojų konferencija „Nuotolinio mokymo iššūkiai ugdant mokinių kompetencijas“.
Dalyviai – vadovai, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
Registracija iki balandžio 19 d. nuoroda
1 prioritetas.
Respublikinė konferencija „Menas mokyti(s)“.
Dalyviai – meninio ugdymo mokytojai.
1 prioritetas.
METODINIAI RENGINIAI
„Didžioji savaitė – Velykos. Kaip joms pasiruošti“.
Veda – S. Grigaliūnienė, tradicinių amatų meistrė.
Dalyviai – neformaliojo, pradinio ugdymo, technologijų, etninės kultūros mokytojai.
1 prioritetas.
Projektas „Protingas vartojimas prasideda ankstyvajame amžiuje“.
Veda – Kauno l.-d. „Ežiukas“ komanda.
Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo mokytojai.
1 prioritetas.
Gerosios patirties sklaidos renginys „Virtualių mokymosi aplinkų naudojimas CLIL pamokose. Erasmus+ projekto
„Kompiuterinių priemonių naudojimas pamokose – mūsų įgytos kompetencijos“ („Utilizing the computers as a tool in
studying-own knowledge acquiring“) sklaida“.
Veda – mokyt. metod. A. Zlatkauskienė, G. Juodiškienė, E. Brazauskienė.
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L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt,

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

J. Radavičiūtė

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

A. Bakutis

Virtuali
aplinka

alvydas.bakutis@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

R. Bortkevičienė,
V. Barzdžiuvienė

Virtuali
aplinka

vilija.barzdziuviene@kpkc.lt,

J. Slavinienė
A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Laikas
Data
Val.

7

7

8

14

15

15

13

13

13

15

14

15.00

19–23
19
20
21

16
16
17

22
23

15
15

21

14

21

14

Renginio pavadinimas

Atsakingas

Dalyviai – Kauno m. mokyklų mokytojai.
1 prioritetas.
„Muzika ir kūrybiškumo ugdymas priešmokykliniame amžiuje“.
Veda – prof. dr. R. Girdzijauskienė, LMMA prezidentė, mokyt. metod. A. Ambrazevičienė.
Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo įstaigų muzikos mokytojų draugijos nariai.
1 prioritetas.
„Katalikų tikybos bendrosios programos projektų 1–10 ir 11–12 klasėms įgyvendinimo rekomendacijos, kaip dirbti pagal
atnaujintas programas“.
Veda – mokyt. metod. s. I. Rukaitė, mokyt. s. D. Gervytė, mok. eksp.V. Balandienė, D. Kratukienė (darbo grupės narės).
Dalyviai – tikybos mokytojai.
1 prioritetas.
„Molinių video pasakų ir meno žaidimų inovatyvus rinkinys. Kaip tai veikia“.
Veda – mokyt. eksp. J. Tėvelytė.
Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai.
1 prioritetas.
„Moodle virtualios aplinkos taikymo galimybės ugdymo procese“.
Veda – mokyt. metod. N. Špilkovas.
Dalyviai – chemijos mokytojai.
1 prioritetas.
„Kauno Kovo 11-osios gimnazijos vertinga patirtis, įgyvendinant įtraukųjį ugdymą“.
Veda – Kauno Kovo 11-osios gimnazijos komanda.
Dalyviai – mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, vadovai.
2 prioritetas.
„Darbas su SUP mokiniais istorijos pamokose. IKT panaudojimo galimybės įtraukiajame ugdyme. Geroji patirtis“.
Veda – mokyt. eksp. L. Kostiukovienė, vyresn. mokyt. I. Juškevičius, spec. pedag. metod. S. Gudunskienė, logop. metod. R.
Petrauskienė, mokyt. metod I. Pagrandienė.
Dalyviai – istorijos mokytojai.
2 prioritetas.
Metodinė savaitė ,,Šokių ritmu“.
„Lotynų Amerikos ritmu“. Veda – mokyt. A. Braziūnaitė.
„Afro ritmu“. Veda – mokyt. I. Vizgaitytė.
„Džiaivas – šokio charakteris, ritmas, spyruokliavimas. Kikų technika, mooch“ figūros mokymas“.
Veda – mokyt. D. Mitkuvienė.
„Kūno pusiausvyra ir koncentracijos lavinimas“. Veda – mokyt. D. Zabotkienė.
„Lankstumas šokių kompozicijoje“. Veda – mokyt. metod. I. Lazauskienė.
Dalyviai – šokio mokytojai.
1 prioritetas.
„Lytiškumo ugdymas mokykloje: patirtis ir metodinės priemonės“.
Veda – mokyt. A. Milieškienė.
Dalyviai – dorinio ugdymo mokytojai, dirbantys vyresnėse klasėse.
1 prioritetas.
Leidinio „Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokyklose“ pristatymas.
Veda – psichol. I. Blažienė, Vilniaus PPT.
Dalyviai – mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, vadovai.
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A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt,

Vieta

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

I. Rakauskienė
Tel. 8 615 72032
A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt,

I. Rakauskienė
Tel. 8 615 72032
V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Laikas
Data
Val.
22

27

29

15

15

16

Renginio pavadinimas

Atsakingas

2 prioritetas.
Gerosios patirties sklaidos metodinė valanda „Jausmų ir emocijų pasaulio pažinimas per praktines patirtis“.
Veda – S. Drazdavičienė, Kauno „Saulės“ gimnazijos direktorė, mokyt. eksp. N. Zaveckienė, soc. ped. metod. A. Adašiūnienė,
psichol. S. Rimkuvienė.
Dalyviai – dorinio ugdymo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
1 prioritetas.
Gerosios patirties sklaidos renginys „Ugdymo procesas, mokant nuotoliniu būdu: iššūkiai, patirtys, sprendimai“.
Veda – Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos mokytojų komanda.
Dalyviai – bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, mokytojai.
1 prioritetas.
Metodinė valanda-diskusija „Fizinio ugdymo turinio aktualijos“.
Veda – mokyt. eksp. I. Palavinskienė.
Dalyviai – fizinio ugdymo mokytojai.
1 prioritetas.

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

V. Barzdžiuvienė
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Vieta
Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

METODINIŲ BŪRELIŲ POSĖDŽIAI
7

9.30

Kauno miesto psichologų metodinio būrelio posėdis.

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.l

7

11

13

15.30

Kauno miesto mokyklų metodinės tarybos posėdis.

V. Barzdžiuvienė
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

Kauno miesto tikybos mokytojų metodinio būrelio posėdis.

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt,

14

14

I. Rakauskienė
Tel. 8 615 72032
V. Segalovičienė

Kauno miesto socialinių pedagogų metodinio būrelio posėdis.

valerija.segaloviciene@kpkc.lt

14

16

Kauno miesto informacinių technologijų metodinio būrelio posėdis.

I. Teresienė

15

16

Kauno miesto istorijos mokytojų metodinio būrelio posėdis.

20

16

Kauno miesto ugdymo mokyklų Antikorupcinio mokinių ugdymo darbo grupės posėdis.

ilona.teresiene@kpkc.lt

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

20

16

Kauno miesto prancūzų kalbos mokytojų metodinio būrelio posėdis.

Z. Verbickienė

21

15

Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų metodinio būrelio posėdis.

22

15

Kauno miesto ekonomikos mokytojų metodinio būrelio posėdis.

22

15

Kauno miesto biologijos mokytojų metodinio būrelio posėdis.

28

13

Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio posėdis.

28

16

Kauno miesto anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio posėdis.

zita.verbickiene@kpkc.lt

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Z. Verbickienė
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Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali

Laikas
Data
Val.

Renginio pavadinimas

Atsakingas
zita.verbickiene@kpkc.lt

29

16.30

Kauno miesto fizinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio posėdis.

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

2

20

20

22

23

1–30

11

14

15

16

12

KONSULTACIJOS
Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal bendrojo ugdymo programas vadovams.
Konsultuoja – mentorė dr. D. Garnienė.
Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas vadovai.
Registracija el. p. daiva.garniene@kmug.lt
3 prioritetas.
„Interaktyvūs individualios mokinio pažangos į(si)vertinimo įrankiai“.
Konsultuoja – mokyt. eksp. E. Kubilienė, mokyt. metod. M. Garnionis.
Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.
Būtina išankstinė registracija tel. 8 612 72207.
1 prioritetas.
„Informatinis ugdymas pradinėje mokykloje“.
Konsultuoja – mokyt. metod. N. Bankauskaitė.
Registracija el. p. bankauskaitenatalija@gmail.com
1 prioritetas.
„Mokinių matematinių žinių ir gebėjimų svarba, rengiantis vidurinio ugdymo pakopai“.
Konsultuoja – mokyt. eksp. I. Knyzelienė.
Dalyviai – matematikos mokytojai.
1 prioritetas.
Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal pradinio ugdymo programas vadovams.
Konsultuoja – mentorė dr. V. Rupainienė.
Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal pradinio ugdymo programas vadovai.
Registracija el. p. panemun@panemune.kaunas.lm.lt
3 prioritetas.
PROJEKTINĖ VEIKLA
Dotacijos Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo suaugusiųjų švietimo mobilumo projekto „Patyčios neformaliajame suaugusiųjų
švietime: prevencijos didinimas gerinant kvalifikacijos tobulinimo programas“ paruošiamieji įgyvendinimo darbai.
1 prioritetas.

V. Barzdžiuvienė
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

V. Barzdžiuvienė
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

V. Barzdžiuvienė

Vieta
aplinka
Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

R. Bortkevičienė,
A. Valinevičienė

Virtuali
aplinka

agne.valineviciene@kpkc.lt,

E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

1–30

„Nordplus“ projekto „Suaugusiųjų skaitmeninių kompetencijų stiprinimas: tarptautinė partnerystė“ įgyvendinimas.
Projekto veikla finansuojama iš „Nordplus“ – Šiaurės ir Baltijos šalių tarptautinio bendradarbiavimo programos lėšų.
1 prioritetas.

R. Bortkevičienė,
A. Valinevičienė

Virtuali
aplinka

agne.valineviciene@kpkc.lt,

E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

1–30

Projekto „Vidinės darnos tobulinimas – būdas gerinti psichoemocinį klimatą darbo kolektyve“ paruošiamieji įgyvendinimo
darbai.
1 prioritetas.
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R. Bortkevičienė,
A. Valinevičienė
agne.valineviciene@kpkc.lt,

E. Ragauskaitė

Virtuali
aplinka

Laikas
Data
Val.

Renginio pavadinimas

Atsakingas

Vieta

egle.ragauskaite@kpkc.lt

Erasmus + projekto „Kova prieš patyčias mokykloje“ įgyvendinimas.
Projekto veikla finansuojama iš Europos Komisijos programos „Erasmus+“.
1 prioritetas.

1–30

R. Bortkevičienė,
A. Valinevičienė

Virtuali
aplinka

agne.valineviciene@kpkc.lt,

E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

RENGINIAI, SKIRTI PASAULINEI AUTIZMO SUPRATIMO DIENAI
2

14

15

19

27

30

10

11

16

15

13

12

„Autizmo supratimo diena Kauno Prano Daunio ugdymo centre“.
Veda – Kauno Prano Daunio centro specialistų ir mokytojų komanda.
Dalyviai – Kauno m. bendruomenė.
Paskaita „Emociškai palankios aplinkos kūrimas autistiškiems vaikams“.
Lektorė – psichol. T. Malvicė.
Dalyviai – pagalbos mokiniui specialistai.
2 prioritetas.
Paskaita „Individualus vaiko mokymosi profilis DIR modelio kontekste“.
Lektorė – spec. ped. P. Kuraitienė.
Dalyviai – dirbantys su DIR modeliu.
2 prioritetas.
Paskaita „Pagalba tėvams, auginantiems autizmo bruožų turintį vaiką“.
Lektorė – psichol., psichoter. E. Gudelienė.
Dalyviai – dirbantys su ASS vaikais.
2 prioritetas.
Seminaras „Socialiai priimtino elgesio formavimas. Kritinės situacijos valdymas“ (8 val.).
Programa „Autizmo spektro sutrikimai: kaip atpažinti ir padėti“ (40 val.).
Lektorė – psichol. T. Malvicė.
Dalyviai – mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
Kauno m. savivaldybės ugdymo įstaigų mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams seminaras nemokamas.
2 prioritetas.
Paskaita „Kaip atrodo autizmas?“.
Lektorė – vaikų ir paauglių psichiatrė, gydytoja E. Žilinskienė.
Dalyviai – mokytojai, vadovai.
2 prioritetas.

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

R. Juknevičienė
V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

RENGINIAI MOKINIAMS (Renginių nuostatai, spauskite ČIA)
1, 2
1–30

1–30

69-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados šalies etapas.
Dalyviai – pakviesti 9–12 klasių mokiniai.
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 5–8 ir 9–10 klasių mokinių ekonomikos ir informacinių technologijų komiksų konkursas „Aš
Taupau“.
Registracija iki balandžio 17 d. nuoroda
Respublikinis 3 (pradinių) klasių mokinių diktanto anglų k. rašymo konkursas ,,Listen to write“.
Dalyviai – bendrojo ugdymo mokyklų 3 (pradinių) klasių mokiniai.
Registracija iki balandžio 29 d. nuoroda
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I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt,
E. Rabizaitė

Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka

Laikas
Data
Val.
1, 15, 22,
29

15.30

6

16

12–14
12–16

12
12

12

13

13, 20, 27

14
15
14

14

14

8–14

13
15

17

10–12

15

9.30,
10.15
10,
11
12

15

16

Renginio pavadinimas

Atsakingas

Papildomi matematikos užsiėmimai Kauno bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams.
Veda – mokyt. metod. I. Bakutienė.
Priemonių plano mokinių matematikos pasiekimų gerinimui 2020–2021 m. įgyvendinimas.
Dalyviai – tikslinė grupė.
Matematikos konsultacija mokymosi praradimų patyrusiems mokiniams. Tema „Elementariosios funkcijos. Savybės.
Grafikas“.
Konsultuoja – mokyt. eksp. I. Knyzelienė.
Dalyviai – Kauno miesto abiturientai.
Registracija nuoroda
53-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso šalies etapas.
Dalyviai – užregistruoti mokiniai.
„Linksmasis fizinis pratimas“.
Dalyviai – Kauno miesto pradinių klasių mokiniai ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai.
Informacija tel. 8 674 38396 (L. Bukinienė).
Matematikos olimpiada 4 klasių mokiniams ,,Skaičiukas – 2021“.
Registracija iki balandžio 7 d. el. p. pradine@varpeliom.kaunas.lm.lt
Lietuvių kalbos konsultacija mokymosi praradimų patyrusiems mokiniams. Tema „Gilieji kontekstai rašiniuose“.
Konsultuoja – mokyt. eksp. J. Slavinienė.
Dalyviai – Kauno miesto abiturientai.
Registracija nuoroda
Fizikos konsultacija mokymosi praradimų patyrusiems mokiniams. Tema „Mechanika – elektromagnetizmas“.
Konsultuoja – mokyt. eksp. L. Gražienė.
Dalyviai – Kauno miesto abiturientai.
Registracija nuoroda
Respublikinis nuotolinis folkloro festivalis „Šėltinis – 2021“.
Dalyviai –ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo, neformaliojo ir specialiojo ugdymo mokyklų vaikai.
Informacija el. p. i.sukiene@kaunolinelis.lt
,,Įtraukiantys ir įdomūs nuotoliniai užsiėmimai su būsimais pirmokais“.
Veda – KTU Vaižganto progimnazijos mokytojų komanda.
Dalyviai – priešmokyklinio amžiaus vaikai.
Kauno ugdymo įstaigų virtuali bendradarbiavimo pamoka „Vėjo stebuklai“.
Veda – Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos komanda.
Dalyviai – tikslinė grupė (priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai).
Informacija tel. 8 683 73797, el. p. jurate.morkuniene@vileisiumokykla.lt
Respublikinė virtuali bendradarbiavimo pamoka „Žemė – visų namai“.
Veda – Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos komanda.
Dalyviai – tikslinė grupė (7–8 klasių mokiniai).
Informacija tel. 8 683 73794, el. p. daiva.miciene@vileisiumokykla.lt
Lietuvių kalbos konsultacija mokymosi praradimų patyrusiems mokiniams. Tema „Abiturientų rašinių skyryba ir rašyba“.
Konsultuoja – mokyt. eksp. A. Ausmanienė.
Dalyviai – Kauno miesto abiturientai.
Registracija nuoroda
Biologijos konsultacija mokymosi praradimų patyrusiems mokiniams. Tema „Geno veikimas (genetinis kodas, genetinės
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I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.l

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt,
D. Lapėnienė,
J. Morkūnienė

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt,
D. Lapėnienė,
D. Micienė

Z. Verbickienė

Vieta
Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka
Įvairi
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

zita.verbickiene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

I. Teresienė

Virtuali

Laikas
Data
Val.

15

16

16

16

11

14

16, 17
19

20

16

16

20–21
22

10

23
29

12

29

14

Renginio pavadinimas

Atsakingas

informacijos perdavimas vykstant baltymų sintezei). Mutacijos“.
Konsultuoja – mokyt. eksp. P. Stankevičienė.
Dalyviai – Kauno miesto abiturientai.
Registracija nuoroda
Anglų kalbos konsultacija mokymosi praradimų patyrusiems mokiniams. Tema „Patarimai kalbėjimo ir rašymo užduotims
atlikti“.
Konsultuoja – mokyt. metod. J. Žiaukienė.
Dalyviai – Kauno miesto abiturientai.
Registracija nuoroda
Kauno mokyklų virtuali bendradarbiavimo pamoka „Žemė – visų namai“.
Veda – Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos komanda.
Dalyviai – tikslinė grupė (4 klasių mokiniai).
Informacija tel. 8 683 73794, el. p. daiva.miciene@vileisiumokykla.lt
Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 klasių mokinių matematikos kūrybinių darbų konkursas „Matematika „budina
svietą“.
Dalyviai – Kauno miesto 5–12 klasių mokiniai.
Kūrybinius darbus siųsti iki balandžio 13 d. 15 val. el. p. lidija.nekrasova@puskinas.kaunas.lm.lt
Darbų viešas pristatymas – balandžio 16 d. 14 val. Zoom aplinkoje.
30-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada. Respublikinis etapas.
Dalyviai – užregistruoti 10–12 klasių mokiniai.
Chemijos konsultacija mokymosi praradimų patyrusiems mokiniams. Tema „Oksidacijos ir redukcijos reakcijų taikymas
praktikoje: elektrolizės, galvaninių elementų bei korozijos procesų metu“.
Konsultuoja – mokyt. eksp. V. Jaruševičius.
Dalyviai – Kauno miesto abiturientai.
Registracija nuoroda
Matematikos konsultacija mokymosi praradimų patyrusiems mokiniams. Tema „Rodiklinės ir logaritminės lygtys ir
nelygybės“.
Konsultuoja – mokyt. eksp. I. Knyzelienė.
Dalyviai – Kauno miesto abiturientai.
Registracija nuoroda
Lietuvos mokinių 11 klasių vokiečių kalbos olimpiados ir 8 klasių vokiečių kalbos konkurso šalis etapas.
Dalyviai – užregistruoti 8 ir 11 klasių mokiniai.
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių anglų kalbos olimpiada.
Dalyviai – 8 klasių mokiniai.
Registracija iki balandžio 15 d. nuoroda
Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso šalies etapas.
Dalyviai – įrašus pateikę mokiniai.
Projektas „Tarptautinė šokių diena 2021“.

ilona.teresiene@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt,
D. Lapėnienė,
D. Micienė

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

Z. Verbickienė

29

14

12

aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka

ilona.teresiene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka

L. Vaitkevičienė

Virtuali

zita.verbickiene@kpkc.lt

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

Informacinių technologijų kompiuterinio teksto redagavimo konkursas „Simbolis“.
Dalyviai – Kauno miesto 7–11 klasių mokiniai.
Registracija iki balandžio 28 d. nuoroda
Informacija el. p. vaida.valiuviene@gmail.com
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 6 klasių mokinių protų mūšis „AŠ – EUROPOS PILIETIS“ („I AM THE CITIZEN OF

Vieta

I. Teresienė

Laikas
Data
Val.

Renginio pavadinimas

Atsakingas

EUROPE“).
Informacija tel. 8 682 31978, el. p. jurgita.zulpiene@lsmugimnazija.lt

14
22

29

1–30
6–30

17.30
18

17.30

RENGINIAI TĖVAMS
Paskaita „Vaikų teisės. Šiuolaikinis požiūris ir jo taikymas praktikoje“.
Lektorius – prof. dr. D. Pūras, gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras.
Paskaita „Kas išmokys mūsų vaikus finansinio raštingumo?“ (2 val.).
Programa „Verslumo ir finansinio raštingumo kompetencijų ugdymas mokykloje“ (40 val.).
Lektorė – E. Pilipavičienė, ERGO Life Insurance SE mokymų vadovė.
Paskaita „Streso valdymas prieš valstybinius brandos egzaminus. Kaip padėti savo vaikui?“.
Lektorius – gyd. psichoter. dr. J. Neverauskas.

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

aplinka

L. Vaitkevičienė

Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

KULTŪRINIAI RENGINIAI
Kauno m. ir Kauno r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvų (globėjų) ir mokytojų kūrybinio projekto
„Vanduo ir paslaptinga spalvų magija 2021“ darbų paroda https://www.lakstute.kaunas.lm.lt/
Lietuvos mokinių technologijų olimpiados II (miesto) etapo kūrybinių darbų paroda „Kūrybos virusas 2021 m.“.

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

10–30
20–

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, jų šeimos narių, pedagogų virtuali kūrybinių darbų paroda
„Rūšiuoju ir margutį marginu iš antrinių žaliavų“ https://vileisiumokykla.lt/
Lietuvos švietimo istorijos muziejaus paruošta kilnojamoji paroda „XX amžiaus lietuviška knyga mažiesiems“.
I.

A. Antanavičienė

II.

biblioteka@kpkc.lt

gegužės 30

22–30
26–
gegužės 10

Kauno pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių konkurso ,,Mūsų šeimos margutis“ virtuali paroda
https://www.facebook.com/groups/4091922307505766
Kauno pradinių klasių mokinių, priešmokyklinių grupių ugdytinių renginio „Linksmasis fizinis pratimas“ virtuali paroda
https://www.kpkc.lt/, https://pradinukai.lt/kauno/
REGISTRUOJAME
Registruojame į nuotolinius kursus „Lietuvių kalbos mokymas priešmokykliniame amžiuje tautinių mažumų mokyklose“ (40
val.).
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.
Registruojame į nuotolinius kursus „Lietuvių kalbos mokymas ikimokykliniame amžiuje tautinių mažumų mokyklose“ (40
val.).
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.
Registruojame į kursus ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams „Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir
pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą“ (40 val.).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Kursai vyks birželio mėn. surinkus dalyvių grupę.
Registruojame į kursus užsienio kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą „Kvalifikacijos
tobulinimo programa užsienio kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą“ (40 val.).
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.
1 prioritetas.
Registruojame į nuotolinius kursus „Lietuvių kalbos mokymas ankstyvajame amžiuje (programa skirta pradinio ugdymo ir
lietuvių kalbos mokytojams) tautinių mažumų mokyklose“ (40 val.).
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Vieta

audrone.antanaviciene@kpkc.lt

I. Valentukonienė
A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka
Virtuali
paroda
Virtuali
aplinka
KPKC
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

Laikas
Data
Val.

Renginio pavadinimas

Atsakingas

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.
Registruojame į kvalifikacijos tobulinimo programos mokymus „Vadybinių kompetencijų tobulinimas. Pasirengimas
kompetencijų vertinimui“ (40 val.).
Lektorės – R. Mašurinienė, A. Plytninkaitė, NMVA fasilitatorės.
Dalyviai – pretendentai į švietimo įstaigų vadovus, švietimo įstaigų vadovai, pedagoginiai darbuotojai, ketinantys pasitikrinti
vadybines kompetencijas NŠA.
Renginys vyks surinkus dalyvių grupę.
3 prioritetas.
PASTABOS
● Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos.
● Nemokamo seminaro pažymėjimas – 0,87 Eur.
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Vieta

V. Barzdžiuvienė

KPKC,

vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

atsižvelg
iant į
epidemi
ologinę
situaciją

