PATVIRTINTA
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2021 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. V-206

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
2021 M. GEGUŽĖS 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.
3, 5, 12
14

3

16

10, 17

14

1

Renginio pavadinimas
„Kompetencijų ugdymas matematikos dalyku“ (16 val.).
Programa „Matematikos mokymo teoriniai ir praktiniai aspektai“ (40 val.).
Lektorė – doc. dr. V. Sičiūnienė (VDU Švietimo akademija).
Dalyviai – matematikos mokytojai.
Kauno m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų matematikos mokytojams seminaras nemokamas.
1 prioritetas.
„Microsoft 365 aplikacijos nuotoliniam mokymui“ (10 val.) (tęsinys).
Programa „Virtualių mokymo(si) aplinkų panaudojimo galimybės“ (40 val.).
Lektorius – E. Stalioraitis.
Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.
1 prioritetas.
„Mokinio padėjėjų veiklos metodai ir būdai sėkmingam SUP vaikų ugdymui(si)“ (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.
1

Atsakingas

Vieta

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

Virtuali aplinka

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

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.
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Laikas
Data
Val.
12

12, 13,
17

14

14

14

17

17, 24

18

18

Renginio pavadinimas

Atsakingas

2 prioritetas.
13.30 „Patyriminio ugdymo(si) metodai“ (8 val.).
Programa „Patyriminis ugdymas mokymo(si) procese (40 val.).
Lektorė – doc. dr. D. Šileikienė (SMK).
Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai, įstaigų vadovai, jų pavaduotojai..
1 prioritetas.
13
„Sąlygų mokytojų asmenybės augimui sudarymas“ (16 val.).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Dalyviai – tikslinė grupė.
Nacionalinis švietimo projektas „Lyderių laikas 3“.
Projektą finansuoja LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
3 prioritetas.
13
„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.
13
„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.
14
Vaikų turizmo vadovų mokymo programa „Vaikų turizmo renginių organizavimas“ (8 val.).
Lektorius – mokyt. metod. L. Jankauskas.
Dalyviai – ikimokyklinio, bendrojo, neformaliojo ugdymo mokytojai.
3 prioritetas.
13
„Trejų metų krizė: kaip padėti vaikui pereiti iš egocentrizmo į savarankiškumą ir bendradarbiavimą“ (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.
15
„Skaitmeniniai įrankiai pamokos temos atskleidimui (10 val.).
Programa „Skaitmeninių įrankių panaudojimas šiuolaikinėje pamokoje, nuo uždavinio iki refleksijos“ (40 val.).
Lektorės – D. Zigmantaitė, R. Gusarovienė.
Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.
1 prioritetas.
10
„Administracinės kalbos ir teisinės terminijos vartosena dokumentuose: nuo teorijos į praktiką“ (8 val.).
Programa „Dalykinės informacijos valdymas švietimo įstaigoje“ (40 val.).
Lektorė – doc. dr. V. Chreptavičienė.
Dalyviai – ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, raštvedžiai ir kiti administracijos darbuotojai.
3 prioritetas.
13
„Kaip pelnyti suaugusio ir vaiko pasitikėjimą atsižvelgiant į asmenybės tipologiją“ (6 val.).
2

Vieta

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

V. Barzdžiuvienė
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt,
A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

Virtuali aplinka

A. Antanavičienė
Virtuali aplinka
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

Virtuali aplinka

E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

Virtuali aplinka

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

Virtuali aplinka

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

E. Ragauskaitė

Virtuali aplinka

Laikas
Data
Val.

18

13

19

10

19

10

20

13

20, 21,
24

13

20

14

20, 26

14

20, 27

15

Renginio pavadinimas

Atsakingas

Programa „Emociškai saugios ugdymo(si) aplinkos kūrimas ir Z kartos ugdymo(si) poreikiai“ (40 val.).
Lektorius – T. Černiauskas.
Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
1 prioritetas.
„Vadovavimas ugdymui: grįžtamojo ryšio galia“ (14 val.).
Programa „Vadovavimo švietimo įstaigai bendrųjų kompetencijų tobulinimas“ (40 val.).
Lektorė – S. Drazdavičienė, Kauno „Saulės“ gimnazijos direktorė.
Dalyviai – bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, pavaduotojai.
Kauno m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vadovams, pavaduotojams seminaras nemokamas.
3 prioritetas.
„Jaunojo smuikininko grojimo technikos tobulinimo metodai“ (6 val.).
Lektorė – mokyt. eksp. B. Vasiliauskaitė Šmidtienė.
Dalyviai – muzikos, meno mokyklų smuiko mokytojai.
1 prioritetas.
„Švietimo įstaigos vadovo veikla formuojant ir keičiant organizacijos kultūrą“ (8 val.).
Programa „Švietimo įstaigos vadovo vadovavimo sričių kompetencijų plėtojimas“ (40 val.).
Lektorė – doc. dr. V. Chreptavičienė.
Dalyviai – ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai.
3 prioritetas.
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų neišplėtotos kalbos ugdymas“ (6 val.).
Programa „Kompleksinė logopedo pagalba ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ (40 val.).
Lektorė – logop. eksp. V. Katinienė.
Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
2 prioritetas.
„Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas bendradarbiaujant“ (16 val.).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Dalyviai – tikslinė grupė.
Nacionalinis švietimo projektas „Lyderių laikas 3“.
Projektą finansuoja LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
3 prioritetas.
„Mokinių įgalinimas ir skaitmeninių kompetencijų skatinimas“ (10 val.).
Programa „Skaitmeninės kompetencijos tobulinimas“ (40 val.).
Lektorė – E. Vaivadienė (NŠA).
Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.
1 prioritetas.
„Grupinio darbo pamokoje organizavimas su ArcGIS Online“ (8 val.).
Programa „Geoinformacinės sistemos (GIS) mokymui(si) ir tyrimams“ (40 val.).
Lektorė – dr. J. Rimkuvienė (VU).
Dalyviai – geografijos mokytojai, jau dalyvavę programos mokymuose.
1 prioritetas.
„Chemijos mokymo pažanga, inovacijos ir transformacija“ (40 val. ) (tęsinys).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Dalyviai – chemijos mokytojai.
1 prioritetas.
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Vieta

egle.ragauskaite@kpkc.lt

V. Barzdžiuvienė
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

Virtuali aplinka

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

V. Barzdžiuvienė
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt,
A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

Virtuali aplinka

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

Virtuali aplinka

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

Laikas
Data
Val.
21
13

24

13

24

14

25

10

25

13

25

14

25

14

26

13

27

13

Renginio pavadinimas

Atsakingas

„Skaitmeninio ugdymo(si) turinio rengimas ikimokyklinėje/priešmokyklinėje įstaigoje“ (10 val.).
Programa „Skaitmeninio ugdymo(si) turinio kūrimas bei vizualizavimas ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje įstaigoje“ (40
val.).
Lektoriai – dr. A. Tamušauskaitė, K. Grigaitė-Bliūmienė (SMK).
Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
1 prioritetas.
„Neuroedukologinių edukacinių žaidimų tipai“ (8 val.).
Programa „Kaip mokyti efektyviai darželyje?“ (40 val.).
Lektorius – psichol. dr. T. Lagūnavičius.
Dalyviai – ikimokyklinio, pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
1 prioritetas.
„4K modelio įgyvendinimo ir taikymo specifika“ (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.
„Retorika vadovams. Įtaigus viešasis kalbėjimas“ (12 val.).
Programa „Vadovavimo švietimo įstaigai bendrųjų kompetencijų tobulinimas“ (40 val.).
Lektorius – D. Duškinas, aktorius, režisierius, retorikos mokytojas, koučingo specialistas.
Dalyviai – ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai.
Kauno m. savivaldybės ugdymo įstaigų vadovams, pavaduotojams seminaras nemokamas.
3 prioritetas.
„Motyvacija: kaip įkvėpti save ir kitus darbui pokyčių sąlygomis?“ (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.
„Muziejus virtualioje erdvėje – pagalba istorijos mokytojui“ (6 val.).
Programa „Istorijos pamokos muziejuose – pagalba istorijos mokytojui“ (40 val.).
Lektoriai – Kauno miesto muziejaus muziejininkai, istorikai G. Kasparavičius, dr. S. Jazavita.
Dalyviai – istorijos mokytojai.
1 prioritetas.
„Kolegialus mokymasis. Mokytojo kodas“ (8 val.).
Programa „Šiuolaikinė pamokos vadyba – kelias į asmeninę mokinio sėkmę“ (40 val.).
Lektoriai – Kauno Simono Daukanto progimnazijos mokytojų komanda.
Dalyviai – gamtos, istorijos, anglų kalbos mokytojai.
1 prioritetas.
„Patyriminė veikla gamtamoksliniame ugdyme“ (6 val.).
Programa „Vaikų ir mokinių tiriamoji veikla – praktinių seminarų ciklas“ (40 val.).
Lektorė – neformaliojo ugd. ped. M. Mažintienė.
Dalyviai – ikimokyklinio, pradinio ugdymo mokytojai.
1 prioritetas.
„Santykiai visuomenėje, mokykloje ir šeimoje“ (6 val.).
Programa „Šiuolaikinis pedagogas – autoriteto stiprinimas ir santykis su mokiniu“ (40 val.).
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Vieta

A. Antanavičienė
Virtuali aplinka
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

Virtuali aplinka

E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

Virtuali aplinka

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

A. Antanavičienė
Virtuali aplinka
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

Virtuali aplinka

E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

Virtuali aplinka

Laikas
Data
Val.

27

13

27

13

4, 6, 11,
13, 18,
20, 25,
27
4, 6, 11,
13, 18,
20, 25,
27
6,
11, 12,
14, 18,
19

12

Renginio pavadinimas
Lektorė – gyd. psichoter. A. Dilienė.
Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
1 prioritetas.
„Į veiksmą orientuotos streso valdymo technikos“ (8 val.).
Programa „Psichikos sveikatos stiprinimo programa“(40 val.).
Lektorė – psichol. N. Gruodienė.
Dalyviai – ikimokyklinio, pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
1 prioritetas.
„STEAM pasakose. Nuo idėjos iki įgyvendinimo“ (40 val.), III sesija.
Lektorės – soc. ped. eksp. L. Bajoriūnė, vyresn. mokyt. M. Visockienė.
Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo mokytojai.
1 prioritetas.

KURSAI
17.30 „Interjero projektavimo pagrindai, taikant Corel Draw ir AutoCad programas“ (160 val.) (tęsinys).
Lektorės – dėst. G. Šutienė (KK), interjero dizainerė D. Bernotavičiūtė.
Dalyviai – įvairių dalykų formaliojo ir neformaliojo švietimo mokytojai.
1 prioritetas.
17.30 „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.
14
„Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).
15
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Dalyviai – mokytojai, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuoti mokytojai, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę
kategoriją. Pasikeitus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašui, šiuos kursus privalo išklausyti: mokytojai, dirbantys
pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo
programas.
2 prioritetas.
14
„Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programa“ (80 val.)
(tęsinys).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Dalyviai – mokyklų vadovai, pavaduotojai, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
1 prioritetas.

10

15

11

14

PASKAITOS
„Studijų dalyko „Mechanika“ dėstymo ypatumai Kauno technikos kolegijoje: sąsajos su bendrojo ugdymo
mokykloje mokinių įgytomis žiniomis“.
Lektorė – dr. E. Štyps.
Dalyviai – fizikos ir matematikos mokytojai.
1 prioritetas.
„Įmonės įvaizdžio kūrimas“ (2 val.).
Programa „Verslumo ir finansinio raštingumo kompetencijų ugdymas mokykloje“ (40 val.).
Lektorė – J. Daubaraitė (KPPAR).
5

Atsakingas

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

Vieta

Virtuali aplinka

A. Antanavičienė
Virtuali aplinka
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

Virtuali aplinka

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt,
J. Radavičiūtė

Virtuali aplinka

Laikas
Data
Val.

12

15

26

15

6

12

11

13

27

13

28

12

1–12

3

13

3

15

Renginio pavadinimas

Atsakingas

Dalyviai – ekonomikos ir kitų dalykų mokytojai, 9–12 klasių mokiniai.
Registracija el. p. jurate.radaviciute@lsmugimnazija.lt
1 prioritetas.
„Kas naujo Saulės energetikoje?“ (2 val.).
Programa „Fizikos mokytojų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų plėtojimas atnaujinamų Bendrųjų programų kontekste“
(40 val.).
Lektorius – prof. habil. dr. V. Gulbinas (VU).
Dalyviai – fizikos mokytojai.
1 prioritetas.
„Masės kilmė ir gravitacinės bangos“ (2 val.).
Programa „Fizikos mokytojų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų plėtojimas atnaujinamų Bendrųjų programų kontekste“
(40 val.).
Lektorius – prof. habil. dr. J. V. Vaitkus (VU).
Dalyviai – fizikos mokytojai.
1 prioritetas.
KONFERENCIJOS
Tarptautinė konferencija „EKO idėjos Lietuvai 2021“.
Dalyviai – Lietuvos EKO mokyklų tinklo, bendruomenės nariai, įvairių šalių ugdymo įstaigų vadovai, mokytojai, mokiniai.
Registracija iki gegužės 3 d. 12 val., nuoroda
3 prioritetas.
Tarptautinis švietimo forumas „Mokykla be patyčių. Skandinavijos šalių ir Kauno miesto mokyklų vertinga patirtis“,
skirtas Skandinavijos dienoms 2021 m. paminėti.
Dalyviai – Lietuvos mokyklų pedagogai, mokiniai, jų tėvai.
Respublikinė mokslinė-praktinė filosofijos konferencija „Šiuolaikinės visuomenės pokyčiai ir iššūkiai: nerimas, viltis ir
ateities perspektyvos“.
Dalyviai – Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų etikos ir filosofijos mokytojai, 10–12 klasių mokiniai, VDU Humanitarinių
mokslų fakulteto Filosofijos katedros dėstytojai ir studentai.
1 prioritetas.
Respublikinė konferencija „Iššūkiai ugdant bendruomeniškumą ir užtikrinant saugumą nuteistųjų ugdymo įstaigose“.
Dalyviai – įstaigų, ugdančių nuteistuosius, bendruomenės.
1 prioritetas.
METODINIAI RENGINIAI
Respublikinis projektas „Gamtos abėcėlė“.
Veda – L. Kilčiauskaitė, M. Janušauskienė, A. Vaicekauskienė.
Dalyviai – priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
2 prioritetas.
Tęstinis projektas Motinos dienai paminėti „Aš bėgu, mamyte, artyn prie tavęs“.
Veda – R. Petrauskienė, S. Gudunskienė.
Dalyviai – III mikrorajono mokyklų logopedai, specialieji pedagogai.
2 prioritetas.
Metodinis pasitarimas „Socialinio pedagogo darbo aktualijos“.
Veda – K. Dubinskė.
6

Vieta

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt,
R. Mikalauskienė

Virtuali aplinka

E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

Virtuali aplinka

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt,
P. Žemaitienė

Virtuali aplinka

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

A. Antanavičienė
Virtuali aplinka
audrone.antanaviciene@kpkc.lt
V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

Laikas
Data
Val.

4

4

5

6

6

6

6

10

10

12

12

Renginio pavadinimas

Atsakingas

Dalyviai – Šilainių, Vilijampolės, Sargėnų mikrorajonų mokyklų socialiniai pedagogai.
1 prioritetas.
13
Metodinis pasitarimas „Socialinio pedagogo darbo aktualijos“.
Veda – A. Stasionienė.
Dalyviai – Šančių, Panemunės mikrorajonų mokyklų socialiniai pedagogai.
1 prioritetas.
14
„Įtraukusis ugdymas. Kauno Suzukio pradinės mokyklos sėkmės istorija“.
Veda – Kauno Suzukio pradinės mokyklos komanda.
1 prioritetas.
14
Leidyklos „Šviesa“ mokomosios literatūros bei kitos aktualios naujienos“.
Veda – R. Žemaitienė, leidykla „Šviesa“.
Dalyviai – mokyklų bibliotekininkai, mokytojai.
1 prioritetas.
14
Metodinis pasitarimas „Socialinio pedagogo darbo aktualijos“.
Veda – R. Damaševičienė.
Dalyviai – Kalniečių, Eigulių, Žaliakalnio mikrorajonų mokyklų socialiniai pedagogai.
1 prioritetas.
14
Metodinis pasitarimas „Socialinio pedagogo darbo aktualijos“.
Veda – A. Adašiūnienė.
Dalyviai – Centro, Aleksoto mikrorajonų mokyklų socialiniai pedagogai.
1 prioritetas.
14
Metodinis pasitarimas „Socialinio pedagogo darbo aktualijos“.
Veda – A. Reinikovienė.
Dalyviai – Dainavos, Gričiupio mikrorajonų mokyklų socialiniai pedagogai.
1 prioritetas.
16
Metodinė valanda-diskusija „Fizinio ugdymo turinio aktualijos“.
Veda – mokyt. eksp. I. Palavinskienė.
Dalyviai – fizinio ugdymo mokytojai.
1 prioritetas.
15
Metodinis renginys-knygos „Lietuviai svetimųjų karuose: bendražygiai ir priešai. Amžininkų liudijimai“ pristatymas
ir susitikimas su knygos autoriumi NŠA analitiku, VDU prof. Benediktu Šetkumi.
Veda – A. Bučnys, LSMU gimnazijos direktorius ir vyresn. mokytoja J. Žulpienė (LSMU).
Dalyviai – Kauno miesto ir rajono bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, mokytojai.
1 prioritetas.
15.30 Gerosios patirties sklaida „Patirtinio mokymo(si) taikymo patirtis integruoto gamtos mokslų kurso 5–8 klasių
pamokose“.
Veda – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos gamtos mokslų metodinės grupės komanda.
Dalyviai – gamtos mokslų mokytojai.
1 prioritetas.
11
„Su rylos melodijomis“.
Veda – rylininkas, aktorius V. Vyšniauskas.
Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo įstaigų muzikos mokytojų draugijos nariai.
1 prioritetas.
15.30 Gerosios patirties sklaidos metodinis renginys „Kūrybiškumo kompetencijos ugdymas nuotolinėse lietuvių kalbos
7

Vieta

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

I. Valentukonienė
biblioteka@kpkc.lt

Virtuali aplinka

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

A. Antanavičienė
Virtuali aplinka
audrone.antanaviciene@kpkc.lt
Z. Verbickienė

Virtuali aplinka

Laikas
Data
Val.

17

18

20

24

25
25

25

Birželio

2

Renginio pavadinimas

Atsakingas

pamokose“.
Veda – mokyt. eksp. A. Kondrotienė, mokyt. metod. S. Laučienė.
Dalyviai – lietuvių kalbos mokytojai.
1 prioritetas.
15
Gerosios patirties sklaidos renginys „Į mokinių poreikių tenkinimą orientuotas nuotolinis mokymas“.
Veda – Kauno Petrašiūnų progimnazijos mokytojų komanda.
Dalyviai – bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, mokytojai.
1 prioritetas.
15
Metodinis renginys-konsultacija „Matematikos mokymo(si) priemonių ir pasiekimų dermė“.
Veda – M. Vaišnoras, leidyklos „Šviesa“ leidinių segmento vadovas, mokyt. eksp. R. Jonaitienė.
Dalyviai – matematikos mokytojai.
1 prioritetas.
16
„Gabiems mokiniams skirtų renginių organizavimas ir jų aptarimas“.
Veda – mokyt. metod. D. Sutkaitienė.
Dalyviai – pradinių klasių gabių mokinių iniciatyvinės grupės nariai.
1 prioritetas.
15
Gerosios patirties sklaidos metodinis renginys „Metodų įvairovė nuotolinėse tikybos pamokose“.
Veda – mokyt. A. Jakušovienė, mokyt. metod. R. Jakušovas.
Dalyviai – tikybos mokytojai.
1 prioritetas.
14
Respublikinio ikimokyklinių įstaigų vaikų folkloro grupių festivalio „Čip čipo, rip ripo“ aptarimas.
Veda – mokyt. eksp. A. Žalimienė.
14.30 Kauno besimokančių mokyklų tinklo (BMT) narės Kauno Dainavos progimnazijos gerosios patirties sklaida „Mokymo(si)
sėkmė: kuo svarbus socialinis emocinis ugdymas“.
Veda – mokyt. eksp. J. Vengalienė, Kauno Dainavos progimnazijos direktorė.
Dalyviai – BMT ir kitų švietimo įstaigų vadovai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
2 prioritetas.
14
Metodinis renginys-konsultacija „Įtraukusis ugdymas – ką reikia žinoti“.
Veda – Kauno PPT direktorė R. Žiulytė.
Dalyviai – Kauno miesto pagalbos mokiniui specialistai.
1 prioritetas.
15
Gerosios patirties sklaidos metodinė valanda „Mokyklos ir klasės be streso. Įvertinimas ir švietimo bei mokymo
kokybės užtikrinimas“ (,,Stress-free schools and classrooms. Evaluation and Quality Assurance in education and
training“) pagal Erasmus projekto „Tarpkultūrinės mokytojų ir mokinių kompetencijos ugdymas dirbant daugiakultūrėje
gimnazijoje“ veiklas. Renginys anglų kalba.
Veda – mokyt. eksp. I. Stanislovavičienė, mokyt. metod. D. Klusaitienė, N. Smirnova, N. Čerenkova.
Dalyviai – anglų ir kitų dalykų mokytojai.
1 prioritetas.

3

15

METODINIŲ BŪRELIŲ POSĖDŽIAI
Kauno miesto Antikorupcinio mokinių ugdymo darbo grupės posėdis.

4

15

Kauno miesto geografijos mokytojų metodinio būrelio posėdis.
8

Vieta

zita.verbickiene@kpkc.lt

V. Barzdžiuvienė
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

A. Antanavičienė
Virtuali aplinka
audrone.antanaviciene@kpkc.lt
Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt,
I. Rakauskienė
Tel. 8 615 72032
A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt
I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt,
I. Stanislovavičienė

Virtuali aplinka

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

Virtuali aplinka
Virtuali aplinka

Virtuali aplinka

Laikas
Data
Val.
5
10
5
6
6

Renginio pavadinimas
Kauno miesto ugdymo įstaigų psichologų metodinio būrelio posėdis.

15.30 Kauno miesto etikos mokytojų metodinio būrelio posėdis.
15

Kauno miesto biologijos, chemijos, fizikos, matematikos mokytojų metodinių būrelių jungtinis posėdis.

16.30 Kauno miesto fizinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio posėdis.

10

16

Kauno miesto istorijos mokytojų metodinio būrelio posėdis.

11

14

Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio posėdis.

12

15

Kauno miesto mokyklų metodinės tarybos posėdis.

13

13

Kauno miesto socialinių pedagogų metodinio būrelio posėdis.

13

13

Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio posėdis.

13

16

Kauno miesto rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio posėdis.

18

10

Kauno miesto mokyklų logopedų bei specialiųjų pedagogų metodinio būrelio posėdis.

18

14

Kauno miesto mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio posėdis.

19
26
31

15.30 Kauno miesto lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio posėdis.
16

Kauno miesto anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio posėdis.

15.30 Kauno miesto rusų kalbos mokytojų visuotinis susirinkimas.

6

13

18

13

18

15

KONSULTACIJOS
„Įtraukusis ugdymas naudojant Boockreator programą“.
Konsultuoja – mokyt. metod. A. Ambrazevičienė, mokyt. D. Vaitkaitienė, mokyt. J. Juzėnaitė.
Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo, muzikos mokytojai.
Registracija el. p. audrone.antanaviciene@kpkc.lt
2 prioritetas.
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.
„Informatinis ugdymas pradinėje mokykloje“.
Konsultuoja – mokyt. metod. N. Bankauskaitė.
9

Atsakingas
V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt
I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt
L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt
V. Barzdžiuvienė
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt
A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt
Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt
V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt
I. Valentukonienė
biblioteka@kpkc.lt
Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt
Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt
Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

Vieta
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 aplinka
Virtuali aplinka
Virtuali aplinka

A. Antanavičienė
Virtuali aplinka
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

V. Barzdžiuvienė
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

V. Barzdžiuvienė
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

Laikas
Data
Val.

18

15

21

12

5

8.55

Renginio pavadinimas
Registracija el. p. bankauskaitenatalija@gmail.com
1 prioritetas.
„Darbas su „Jamboard“ skaitmenine lenta“.
Konsultuoja – mokyt. metod. D. Sutkaitienė.
Dalyviai – pradinių klasių mokytojai.
Registracija el. p. audrone.antanaviciene@kpkc.lt
2 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.

Atsakingas

Vieta

A. Antanavičienė
Virtuali aplinka
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

V. Barzdžiuvienė
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

Virtuali aplinka

R. Bortkevičienė,
A. Valinevičienė
agne.valineviciene@kpkc.lt,
E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt
R. Bortkevičienė,
A. Valinevičienė
agne.valineviciene@kpkc.lt,
E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt
R. Bortkevičienė,
A. Valinevičienė
agne.valineviciene@kpkc.lt,
E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt
R. Bortkevičienė,
A. Valinevičienė
agne.valineviciene@kpkc.lt,
E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

Virtuali aplinka

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

ATVIROS VEIKLOS

3–31

Atvira šokio pamoka 6-oje klasėje „Tie svaiginantys valsai...“.
Veda – vyresn. mokyt. R. Simanavičienė.
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.

3–31

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

3–31

Projekto „Vidinės darnos tobulinimas – būdas gerinti psichoemocinį klimatą darbo kolektyve“ paruošiamieji
įgyvendinimo darbai.
1 prioritetas.

3–31

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

3–21

RENGINIAI MOKINIAMS (Renginių nuostatai, spauskite ČIA)
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų mokinių prancūziškos poezijos skaitovų konkursas „Douce poésie“.
Dalyviai – 5–12 klasių mokiniai.
Įrašus siųsti iki gegužės 21 d. el. p. diana.suodiene@gmail.com
Rezultatai skelbiami gegužės 27 d.
10

Virtuali aplinka

Virtuali aplinka

Virtuali aplinka

Laikas
Data
Val.
3–30
3

15

4

16

6–17

7–14
10–

Renginio pavadinimas

Atsakingas

Respublikinė virtuali paroda „Gražiausias pavasario žiedelis saulytei“.
Dalyviai – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai ir mokytojai.
Lietuvių kalbos konsultacija mokymosi praradimų patyrusiems mokiniams. Tema „Abiturientų rašinių rašyba ir
skyryba“.
Konsultuoja – mokyt. eksp. A. Ausmanienė.
Dalyviai – Kauno miesto abiturientai.
Matematikos konsultacija mokymosi praradimų patyrusiems mokiniams. Tema „Trigonometrinės funkcijos.
Trigonometriniai reiškiniai. Lygtys ir nelygybės“.
Konsultuoja – mokyt. eksp. I. Knyzelienė.
Dalyviai – Kauno miesto abiturientai.
Registracijos nuoroda
Tarptautinio programavimo konkurso „Spring Challenge 2021“ turas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams.
Dalyviai – Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai.
Registracija iki gegužės 10 d. el. p. codingame@inzinerijoslicejus.ktu.edu
Kūrybinis projektas „Žvėrių karnavalas“.
Dalyviai – tikslinė grupė.
Kauno miesto ugdymo įstaigų tautinių šokių kolektyvų festivalis „Graži mūsų šeimynėlė 2021“.

birželio 1

10

17

12

14

12

16

13

15

13

15

17

16

18

15

Fizikos konsultacija mokymosi praradimų patyrusiems mokiniams. Tema „Svyravimai ir bangos. Modernioji fizika.
Astronomija“.
Konsultuoja – mokyt. eksp. L. Gražienė.
Dalyviai – Kauno miesto abiturientai.
Registracijos nuoroda
Antikorupcijos žinių ir kūrybos konkursas „Būk sąžiningas“.
Informacija tel. 8 689 71925. Registracija iki gegužės 10 d., nuoroda
Biologijos konsultacija mokymosi praradimų patyrusiems mokiniams „Nervų sistemos valdymas (neuronai, sinapsė,
refleksai, nervai, galvos ir nugaros smegenys)“.
Konsultuoja – mokyt. eksp. P. Stankevičienė.
Dalyviai – Kauno miesto abiturientai.
Registracijos nuoroda
Jaunųjų mokslininkų konferencija „Iššūkis tyrėjams“.
Dalyviai – bendrojo ugdymo mokyklų 8–10 (II gimn. ), III–IV gimn. klasių mokiniai.
Registracija iki gegužės 7 d. 15 val., nuoroda
Lietuvių kalbos konsultacija mokymosi praradimų patyrusiems mokiniams. Tema „Paskutiniai potėpiai prieš lietuvių
kalbos egzaminą“.
Konsultuoja – mokyt. eksp. J. Slavinienė.
Dalyviai – Kauno miesto abiturientai.
Registracijos nuoroda
Chemijos konsultacija mokymosi praradimų patyrusiems mokiniams. Tema „Elektrolizės užduočių ir skaičiavimo
uždavinių sprendimas. Metalų paplitimas ir gavimas. Druskų hidrolizė. Procentinės sudėties uždavinių sprendimas“.
Konsultuoja – mokyt. eksp. V. Jaruševičius.
Dalyviai – Kauno miesto abiturientai. Registracijos nuoroda
Kauno miesto tarpmokyklinis konkurso „MMM“ finalas.
Organizuoja – mokyt. metod. G. Augulis.
11

Vieta

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt
Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt
A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt
I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt,
D. Karalė
Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

Virtuali aplinka

Virtuali aplinka
Virtuali aplinka

Virtuali aplinka

Virtuali aplinka

Laikas
Data
Val.
18

18

19

19

21

27
31
Birželio

1

Birželio

2

17
18
19
20
20

Renginio pavadinimas

Dalyviai – mokyklų komandos – atrankinių turnyrų nugalėtojos.
Matematikos konsultacija mokymosi praradimų patyrusiems mokiniams. Tema „Funkcijos išvestinė. Išvestinių
taikymas“.
Konsultuoja – mokyt. eksp. I. Knyzelienė.
Dalyviai – Kauno miesto abiturientai.
Registracijos nuoroda
16
Viktorina „Knygnešių keliais“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti.
Dalyviai – Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 7 klasės mokiniai.
Registracija iki gegužės 14 d. el. p. dalia.paliackiene@ktip365.lt
I.
13
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiada.
Dalyviai – 5–8 klasių mokiniai.
Registracija iki gegužės 10 d., nuoroda
Sutikimus pildyti iki gegužės 11 d., nuoroda
13.30 Kauno m. švietimo įstaigų mokinių savos kūrybos konkursas „Saulės spindulėlis“, skirtas Kauno gimtadieniui paminėti.
Dalyviai – 4 klasių mokiniai.
Informacija tel. 8 682 15375, el. p. j.vengaliene@yahoo.com
12.30 Respublikinė mokinių konferencija „Bendrystės kultūros kūrimas UNESCO mokyklose“.
Dalyviai – ASPnet mokyklų 6–7 klasių mokiniai.
Registracija iki gegužės 7 d. el. p. aukseur@gmail.com
10
Kūrybinis pleneras „Tu numegzk man, mama, kelią“.
Dalyviai – Kauno m. ikimokyklinio amžiaus vaikai.
13
Respublikinė prevencinė edukacija ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio amžiaus vaikams „Vaiko teisės ir pareigos
– Europa 2021“.
Dalyviai – tikslinė grupė.
16
Matematikos konsultacija mokymosi praradimų patyrusiems mokiniams. Tema „Planimetrijos uždavinių sprendimas“.
Konsultuoja – mokyt. eksp. I. Knyzelienė.
Dalyviai – Kauno miesto abiturientai.
Registracijos nuoroda
16
Biologijos konsultacija mokymosi praradimų patyrusiems mokiniams „Kraujotakos sistemos apžvalga“.
Konsultuoja – mokyt. eksp. P. Stankevičienė.
Dalyviai – Kauno miesto abiturientai.
Registracijos nuoroda
16

Atsakingas
I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt,
L. Bulotienė
Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt,
R. Gadeckienė,
D. Mileckienė
A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt,
J. Vengalienė
Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt,
A. Urbonienė
A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt
A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

DALYKINIŲ OLIMPIADŲ IR KONKURSŲ NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMŲ SAVAITĖ
Filosofijos olimpiados ir etikos konkurso nugalėtojų apdovanojimai.
Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt
15
Geografijos olimpiadų ir konkursų nugalėtojų apdovanojimai.
L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
15.30 Užsienio kalbų olimpiadų ir konkursų nugalėtojų apdovanojimai.
Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt
15
Informacinių technologijų olimpiados ir konkursų nugalėtojų apdovanojimai.
I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt
15
Istorijos olimpiadų ir konkursų nugalėtojų apdovanojimai.
L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
12
15

Vieta

Virtuali aplinka

Virtuali aplinka

Virtuali aplinka

Virtuali aplinka
Virtuali aplinka

Virtuali aplinka
Virtuali aplinka
Virtuali aplinka
Virtuali aplinka
Virtuali aplinka

Laikas
Data
Val.
21
14
21
21

5

1–
birželio 4

10–
birželio 7

28–
birželio 2

Renginio pavadinimas
Matematikos ir gamtos mokslų olimpiadų ir konkursų nugalėtojų apdovanojimai.

14.30 Ekonomikos ir verslo olimpiados, ekonomikos konkursų nugalėtojų apdovanojimai.
15

Lietuvių kalbos olimpiadų ir konkursų nugalėtojų apdovanojimai.

RENGINIAI TĖVAMS
17.30 Paskaita „Pasirūpinsime vaiko emocine išmintimi - pasirūpinsime savimi“.
Lektorius – L. Slušnys, LR Seimo narys, vaikų, paauglių psichiatras.
KULTŪRINIAI RENGINIAI
Lietuvos švietimo istorijos muziejaus paruošta kilnojamoji paroda „Knygelė nekaltoji… arba visu greičiu pirmyn į
šviesųjį rytojų“.
Kauno ikimokyklinio ugdymo įstaigų 3–6 m. vaikų kūrybinių darbų konkurso „Troliai Mumiai“, skirto Skandinavijos
dienoms 2021 m. paminėti, paroda.
Respublikinė paroda „Mano šeimos medis“.
Dalyviai – priešmokyklinio amžiaus vaikai, pradinių klasių mokiniai, vaikų šeimų nariai.
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 mokymus „Mokytojo padėjėjo profesinės veiklos ypatumai vykdant įtraukųjį ugdymą bendrojo
ugdymo mokykloje“ (40 val.).
Mokymai skirti asmenims, dirbantiems ar ketinantiems dirbti mokytojų padėjėjais bendrojo ugdymo mokykloje, siekiantiems
įgyti pradinių mokytojo padėjėjui reikalingų gebėjimų.
Mokymai vyks ir konkrečios datos bus nurodytos, kai susidarys reikiamo skaičiaus dalyvių grupė.
„Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programa“ (80 val.).
Programa – mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijai.
Dalyviai – mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai
Mokymai vyks surinkus dalyvių grupę.
1 prioritetas.
PASTABOS
● Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos.
● Nemokamo seminaro pažymėjimas – 0,87 Eur.
13

Atsakingas

Vieta

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt
A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt
Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

I. Valentukonienė
biblioteka@kpkc.lt
E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt
A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

KPKC

Virtuali aplinka
Virtuali aplinka

Virtuali aplinka,
PC „Akropolis“
Virtuali aplinka

A. Antanavičienė
Virtuali aplinka
audrone.antanaviciene@kpkc.lt
A. Antanavičienė
Virtuali aplinka
audrone.antanaviciene@kpkc.lt
A. Antanavičienė
Virtuali aplinka
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Virtuali aplinka

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

Virtuali aplinka

