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KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS 

2021 M. BIRŽELIO 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
1
 

 

Laikas Renginio pavadinimas Atsakingas Vieta 

Data Val. 

3 13 „Istorijos šaltinių tyrimas ir interpretavimas: valdovų rezidencija Vilniuje valdant Jogailaičių dinastijos valdovams XVI 

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. 

L. Vaitkevičienė 
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt  

Virtuali aplinka 

4 6 „Bendrakultūrinės kompetencijos plėtotė ugdant mokinių rišliąją kalbą“ (8 val.).  

Lektoriai – logop. eksp. L. Jarošienė, M. Akambakienė. 

Dalyviai – logopedai, specialieji pedagogai. 

1 prioritetas. 

V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

Pamario kraštas 

7, 14 14 „Geroji mokinio padėjėjų praktika – tarpasmeninė mokyklos bendruomenės pagalba“ (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. 

 

I. Teresienė 

ilona.teresiene@kpkc.lt 
Virtuali aplinka 

                                                           
1
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. 

 

mailto:laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
mailto:valerija.segaloviciene@kpokc.lt
mailto:ilona.teresiene@kpkc.lt
mailto:buhalterija@kpkc.lt
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Laikas Renginio pavadinimas Atsakingas Vieta 

Data Val. 

8 10 „Susirinkimų vedimas“ (14 val.). 

Programa „Vadovavimo švietimo įstaigai bendrųjų kompetencijų tobulinimas“ (40 val.).  

Lektorius – V. Gaidamavičius.  

Dalyviai – ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai.  

Kauno m. savivaldybės ugdymo įstaigų vadovams, pavaduotojams seminaras nemokamas.  

3 prioritetas. 

A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

10 10 „Veiklos dokumentų valdymo švietimo įstaigoje aktualijos 2021 metais“ (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. 

L. Vaitkevičienė 
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt 
 

Virtuali aplinka 

11 10 „Chorinio dirigavimo ypatumai ir jo įtaka atlikėjui“ (6 val.). 

Lektoriai – kompozitorius G. Kuprevičius, dirigentas I. Šimkus. 

Dalyviai – muzikos, meno mokyklų mokytojai. 

1 prioritetas. 

A. Bakutis 

alvydas.bakutis@kpkc.lt  

Virtuali aplinka 

14 13 „Ikimokyklinukų ugdymas atsižvelgiant į vaiko charakterį. Temperamentas ir genetika“ (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. 

E. Ragauskaitė 

egle.ragauskaite@kpkc.lt  

Virtuali aplinka 

15, 21 10 „Mediacija ir jos įrankių taikymas atvejo vadyboje šeimos ginčų kontekste“ (24 val.). 

Lektorė – mediatorė O. Intė. 

Dalyviai – atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai. 

1 prioritetas. 

V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

15 13 „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. 

Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo mokytojai. 

1 prioritetas.  

E. Ragauskaitė 

egle.ragauskaite@kpkc.lt  

Virtuali aplinka 

16 13 „Ritmika 2–6 m. amžiaus vaikams“ (6 val.). Programa „Ankstyvasis meninis ugdymas (2–6 m. vaikams): dailė, teatras, 

ritmika“ (40 val.). 

Lektorius – V. Vyšniauskas (VŠĮ ,,Klouno Bomo Studija“). 

Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo mokytojai. 

1 prioritetas. 

A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

16 14 „Birželio sukilimas ir jo atmintis tarp mokslo ir politikos“ (6 val.).  

Programa „Istorijos pamokos muziejuose – pagalba istorijos mokytojui“ (40 val.).  

Lektorius – Kauno miesto muziejaus muziejininkas, istorikas dr. S. Jazavita. 

Dalyviai – istorijos mokytojai. 

1 prioritetas. 

L. Vaitkevičienė 
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

16,  

23 

15 

14.30 

„Skaitmeniniai įrankiai interaktyvių užduočių kūrimui“ (10 val.). 

Programa „Skaitmeninių įrankių panaudojimas šiuolaikinėje pamokoje, nuo uždavinio iki refleksijos“ (40 val.). 

Lektorės – D. Zigmantaitė, R. Gusarovienė. 

A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

mailto:informacinis@kpkc.lt
mailto:laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
mailto:alvydas.bakutis@kpkc.lt
mailto:egle.ragauskaite@kpkc.lt
mailto:valerija.segaloviciene@kpokc.lt
mailto:egle.ragauskaite@kpkc.lt
http://audrone.antanaviciene@kpkc.lt/
http://audrone.antanaviciene@kpkc.lt/
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/audrone.antanaviciene@kpkc.lt
mailto:laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
mailto:informacinis@kpkc.lt
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Laikas Renginio pavadinimas Atsakingas Vieta 

Data Val. 

Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai. 

1 prioritetas. 

17 13 „Koučingo ryšio ir santykio kūrimas“ (8 val.). 

Programa „Koučingo švietimo įstaigos vadovo darbe įgūdžių stiprinimas“ (40 val.). 

Lektorė – dr. A. Miniotaitė (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas). 

Dalyviai – bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, pavaduotojai. 

Kauno m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vadovams, pavaduotojams seminaras nemokamas. 

3 prioritetas. 

V. Barzdžiuvienė 
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

Virtuali 

18 8 Edukacinė išvyka „Naujos patirtys, patyriminis ugdymas ir komandinis darbas vykdant pažintines išvykas, žygius“ (10 

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. 

Dalyviai – neformaliojo ugdymo mokytojai. 

1 prioritetas. 

A. Bakutis 
alvydas.bakutis@kpkc.lt 

Prienų r. 

Trakeliai 

18 13 „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. 

A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

28 14 „Meninės fotografijos kūrybos bei raiškos priemonės ir vertinimo kriterijai“ (8 val.). 

Programa „Medijų taikymas ugdymo procese“ (40 val.). 

Lektoriai – prof. R. Požerskis (VDU), fotografas R. Meilutis, mokyt. eksp. T. Kuzmina, mokyt. eksp. I. Kuzminas. 

Dalyviai – dailės, technologijų, neformaliojo ugdymo mokytojai. 

1 prioritetas. 

A. Bakutis 
alvydas.bakutis@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

29, 

30, 
liepos 

12 

10 „Vadybinių kompetencijų tobulinimas. Pasirengimas kompetencijų vertinimui“ (40 val.). 

Lektorės – R. Mašurinienė, A. Plytninkaitė, NMVA fasilitatorės. 

3 prioritetas. 

V. Barzdžiuvienė 
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

KPKC, 

Vytauto pr. 44 

 

KURSAI 

1, 3, 8, 

10, 15, 

17, 22 

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.  

Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

1, 3, 8, 

10, 15, 

17 

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. 

I. Teresienė 

ilona.teresiene@kpkc.lt 
Virtuali aplinka 

7, 8, 9 14 „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. 

L. Vaitkevičienė 
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

file:///C:/Users/Violeta/Desktop/vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
mailto:alvydas.bakutis@kpkc.lt
http://audrone.antanaviciene@kpkc.lt/
http://audrone.antanaviciene@kpkc.lt/
http://audrone.antanaviciene@kpkc.lt/
mailto:alvydas.bakutis@kpkc.lt
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
mailto:zita.verbickiene@kpkc.lt
mailto:ilona.teresiene@kpkc.lt
mailto:laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
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Laikas Renginio pavadinimas Atsakingas Vieta 

Data Val. 

1 prioritetas.  

28, 29, 
liepos 

8, 9, 

22 

12 

10 

Kursai užsienio kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą „Kvalifikacijos tobulinimo programa 

užsienio kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą“ (40 val.).  

Dalyviai – užsienio kalbų mokytojai, ketinantys dirbti pagal pradinio ugdymo programą.  

1 prioritetas.   

Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka, 

 

Vytauto pr. 44 

 

PASKAITOS 

2 14 „Laimingi vaikai – laimingi tėvai“.  

Lektorė – psichol. R. Juknienė. 

Dalyviai – ikimokyklinio, pradinio ugdymo įstaigų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai. 

1 prioritetas. 

V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

3 15 „Fizikos tiesos – gyvenimo kelrodžiai“. 

Lektorius – A. Gavėnas (Kauno technikos kolegija). 

Dalyviai – fizikos ir kitų gamtos mokslų mokytojai. 

1 prioritetas. 

I. Teresienė 

ilona.teresiene@kpkc.lt 
Virtuali aplinka 

8 13 „Mūsų pasaulis vaiko akimis. Socialinis pedagogas iš vaikiško žvilgsnio perspektyvos“. Lektorius – dr. L. Degėsys. 

Dalyviai – Kauno m. socialiniai pedagogai. 

1 prioritetas. 

V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

10 14.30 „Ketinantiems kurti verslą – individuali veikla pagal pažymą ir verslo liudijimą“ (2 val.). 

Programa „Verslumo ir finansinio raštingumo kompetencijų ugdymas mokykloje“ (40 val.). 

Lektorė – L. Šipkauskienė (Valstybinė mokesčių inspekcija). 

Dalyviai – ekonomikos ir kitų dalykų mokytojai, 9–12 klasių mokiniai. 

1 prioritetas. 

A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

 

KONFERENCIJOS 

10 12 Tarptautinė konferencija „Švietimo iššūkių greitkelis: dalyvauti ar stebėti?“.  

Dalyviai – mokyklų vadovai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, tėvai, socialiniai partneriai. 

1 prioritetas. 

A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt, 

J. Juknevičienė 

Virtuali aplinka 

21 9 „Įkvepiančios pamokos mokytojui“. 

Dalyviai – mokyklų vadovai, pradinių klasių mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai. 

1 prioritetas. 

A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt, 

J. Vengalienė 

Virtuali aplinka 

22 10 Respublikinė konferencija „Mokinio individualios pažangos stebėjimo, įsivertinimo ir vertinimo geroji patirtis“. 
Dalyviai – mokyklų vadovai, pradinių klasių mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai. 

1 prioritetas. 

A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt, 

I. Lodienė 

Virtuali aplinka 

 

METODINIAI RENGINIAI 

1 14 „Totorių papročiai ir tradicijos“.  

Veda – mokyt. S. Grigaliūnienė. 

Dalyviai – etninės kultūros, dorinio ugdymo, etikos mokytojai. 

1 prioritetas. 

A. Bakutis 
alvydas.bakutis@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

2 11 Metodinė-edukacinė valanda mokyklų bibliotekininkams Salomėjos Nėries  

memorialiniame muziejuje „Iš muziejaus archyvų: S. Nėris – lietuvių kalbos mokytoja“.  

Veda – muziejaus edukatorės, bibliotekos-informacinio centro ved. V. Stepučinskienė (Kauno Palemono gimnazija), bibliotekos 

I. Valentukonienė 

Tel. (8 37) 32 40 50, 

biblioteka@kpkc.lt, 

Palemonas,  

S. Nėries g. 7 

mailto:zita.verbickiene@kpkc.lt
mailto:valerija.segaloviciene@kpokc.lt
mailto:ilona.teresiene@kpkc.lt
mailto:valerija.segaloviciene@kpokc.lt
mailto:informacinis@kpkc.lt
http://audrone.antanaviciene@kpkc.lt/
http://audrone.antanaviciene@kpkc.lt/
mailto:audrone.antanaviciene@kpkc.lt
http://audrone.antanaviciene@kpkc.lt/
http://audrone.antanaviciene@kpkc.lt/
mailto:audrone.antanaviciene@kpkc.lt
http://audrone.antanaviciene@kpkc.lt/
http://audrone.antanaviciene@kpkc.lt/
mailto:audrone.antanaviciene@kpkc.lt
mailto:alvydas.bakutis@kpkc.lt
mailto:biblioteka@kpkc.lt
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Laikas Renginio pavadinimas Atsakingas Vieta 

Data Val. 

ved. O. Kazakevičienė (Kauno „Vyturio“ gimnazija). 

Dalyviai – tikslinė grupė.  

Registracija el. p. viduste@gmail.com 

1 prioritetas. 

V. Stepučinskienė, 

O. Kazakevičienė 

2 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 kalbos ir kitų dalykų mokytojai. 

1 prioritetas. 

Z. Verbickienė 

Tel. (8 37) 32 41 58, 
zita.verbickiene@kpkc.lt, 

I. Stanislovavičienė 

Virtuali aplinka 

3 14 Metodinė valanda „Sveikos gyvensenos narių veiklos plano aptarimas, naujų veiklų 2021-2022 m. m. numatymas“. 

Veda – mokyt. metod. L. Bukinienė. 

Dalyviai – pradinių klasių mokytojų sveikos gyvensenos iniciatyvinės kūrybinės grupės nariai. 

1 prioritetas. 

A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

8 11 Metodinė valanda ugdymo įstaigų psichologams „Padėkime sau pažindami augalų pasaulį“.  

Lektorius – žolininkas, gyd. M. Lasinskas. 

1 prioritetas. 

V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

8 13 Forumas „Nuotolinio mokymo(si) pamokos socialinio pedagogo darbe“.  

Dalyviai – Kauno m. socialiniai pedagogai. 

1 prioritetas. 

V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

8 14 Metodinės priemonės „Gamtos abėcėlė“. pristatymas.  

Veda – mokyt. metod. L. Kilčiauskaitė. 

Dalyviai – priešmokyklinio ugdymo, pradinių klasių mokytojai. 

1 prioritetas. 

A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

16 15 Gerosios patirties sklaidos renginys „Nuotolinio mokymo ir mokymosi atradimai: kūrybiškumo, bendravimo ir 

bendradarbiavimo ugdymas“. 

Veda – Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos mokytojų komanda. 

Dalyviai – bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, mokytojai. 

1 prioritetas. 

V. Barzdžiuvienė 
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

16 15 Metodinis gerosios patirties sklaidos renginys „Parapinės katechezės iššūkiai ir perspektyvos, dirbant nuotoliniu būdu“.  

Lektorius – A. Lukaševičius. 

Dalyviai – tikybos mokytojai, katechetai.  

1 prioritetas. 

Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt, 

I. Rakauskienė 

Tel. 8 615 72032 

Papilio g. 5 

(salėje arba 

kieme) 

16 15 Gerosios patirties sklaidos metodinis renginys „Praktiniai ugdymo metodai nuotolinėse užsienio kalbų pamokose“.  

Lektorės – mokyt. metod. E.Grinkevičienė, L. Lisovskaja, vyr. mokyt. J. Valančiauskienė, mokyt. R. Kubiliūtė, soc. ped. A. 

Stasionienė. 

Dalyviai – užsienio kalbų mokytojai. 

1 prioritetas. 

Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

17 14 „Įtraukusis ugdymas. Kauno l.-d. „Vyturėlis“ geroji patirtis“.  

Veda – Kauno l.-d. „Vyturėlis“ komanda. 

Dalyviai – ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai. 

2 prioritetas. 

V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

mailto:viduste@gmail.com
mailto:zita.verbickiene@kpkc.lt
http://audrone.antanaviciene@kpkc.lt/
http://audrone.antanaviciene@kpkc.lt/
http://audrone.antanaviciene@kpkc.lt/
mailto:valerija.segaloviciene@kpokc.lt
mailto:valerija.segaloviciene@kpokc.lt
http://audrone.antanaviciene@kpkc.lt/
http://audrone.antanaviciene@kpkc.lt/
http://audrone.antanaviciene@kpkc.lt/
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
mailto:zita.verbickiene@kpkc.lt
mailto:zita.verbickiene@kpkc.lt
mailto:valerija.segaloviciene@kpokc.lt
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17 15 Apskritojo stalo diskusija ,,8 klasių mokinių matematikos mokymo(si) problemos ir jų sprendimo būdai“.  

Veda – mokyt. eksp. E. Junevičienė, B. Narijauskaitė, mokyt. met. L.Čaikauskienė, L. Nekrasova. 

Dalyviai – matematikos mokytojai. 

1 prioritetas. 

I. Teresienė 

ilona.teresiene@kpkc.lt 
Virtuali aplinka 

21 14 „Integruoto ugdymo modeliai ir nauda mokiniams“. 

Veda – Kauno Kazio Griniaus progimnazijos mokytojų komanda. 

Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai. 

1 prioritetas. 

A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt, 

E. Rabizaitė 

Virtuali aplinka 

 

METODINIŲ BŪRELIŲ POSĖDŽIAI 

7 15.30 Kauno miesto informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio posėdis. I. Teresienė 

ilona.teresiene@kpkc.lt 
KPKC, 

Vytauto pr. 44 

8 10 Kauno miesto muzikos mokyklų mokytojų visuotinis susirinkimas ir išrinkto metodinio būrelio posėdis. A. Bakutis 
alvydas.bakutis@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

9 15 Kauno miesto žmogaus saugos mokytojų visuotinis susirinkimas ir išrinkto metodinio būrelio posėdis. A. Bakutis 
alvydas.bakutis@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

14 14 Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio posėdis. A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

15 15 Kauno miesto vokiečių kalbos mokytojų metodinio būrelio posėdis. Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

15 15 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų muzikos mokytojų visuotinis susirinkimas ir išrinkto metodinio būrelio posėdis. A. Bakutis 
alvydas.bakutis@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

16 15 Kauno miesto ekonomikos mokytojų visuotinis susirinkimas-rinkimai, metodinio būrelio posėdis. A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

16 15.30 Kauno miesto etikos mokytojų metodinio būrelio posėdis. Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

17 15 Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų metodinio būrelio posėdis. A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

30 13 Kauno miesto anglų kalbos mokytojų visuotinis susirinkimas-rinkimai, metodinio būrelio posėdis.  Z. Verbickienė 

zita.verbickiene@kpkc.lt, 

I. D. Brukienė 

Virtuali aplinka 

 

KONSULTACIJOS 

3 13 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. 

V. Barzdžiuvienė 
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

8 14 „Interaktyvūs individualios mokinio pažangos stebėjimo įrankiai“.  

Konsultuoja – mokyt. eksp. E. Kubilienė, mokyt. met. M. Garnionis. 

Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai. 

Būtina išankstinė registracija tel. 8 612 72207. 

1 prioritetas. 

A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

16 15 „Informatinis ugdymas pradinėje mokykloje“. V. Barzdžiuvienė Virtuali aplinka 

mailto:ilona.teresiene@kpkc.lt
mailto:informacinis@kpkc.lt
mailto:ilona.teresiene@kpkc.lt
mailto:alvydas.bakutis@kpkc.lt
mailto:alvydas.bakutis@kpkc.lt
http://audrone.antanaviciene@kpkc.lt/
http://audrone.antanaviciene@kpkc.lt/
http://audrone.antanaviciene@kpkc.lt/
mailto:zita.verbickiene@kpkc.lt
mailto:alvydas.bakutis@kpkc.lt
mailto:informacinis@kpkc.lt
mailto:zita.verbickiene@kpkc.lt
mailto:informacinis@kpkc.lt
mailto:zita.verbickiene@kpkc.lt
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/daiva.garniene@kmug.lt
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
mailto:informacinis@kpkc.lt
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Konsultuoja – mokyt. metod. N. Bankauskaitė. 

Registracija el. p. bankauskaitenatalija@gmail.com 

1 prioritetas. 

vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

23 15 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. 

V. Barzdžiuvienė 
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

 

ATVIROS VEIKLOS 

4 15 Atvira pamoka „Garso įgūdžių formavimas fortepijono pamokoje“. 

Veda – mokyt. metod. A. Banaitienė. 

Dalyviai – fortepijono mokytojai. 

A. Bakutis 
alvydas.bakutis@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

 

PROJEKTINĖ VEIKLA 

1–30  Dotacijos Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo suaugusiųjų švietimo mobilumo projekto „Patyčios neformaliajame suaugusiųjų 

švietime: prevencijos didinimas gerinant kvalifikacijos tobulinimo programas“ paruošiamieji įgyvendinimo darbai. 

1 prioritetas. 

R. Bortkevičienė, 

A. Valinevičienė 
agne.valineviciene@kpkc.lt, 

E. Ragauskaitė 
egle.ragauskaite@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

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 
agne.valineviciene@kpkc.lt, 

E. Ragauskaitė 
egle.ragauskaite@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

1–30  Projekto „Vidinės darnos tobulinimas – būdas gerinti psichoemocinį klimatą darbo kolektyve“ įgyvendinimas. 

1 prioritetas. 

R. Bortkevičienė, 

A. Valinevičienė 
agne.valineviciene@kpkc.lt, 

E. Ragauskaitė 
egle.ragauskaite@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

1–30  Erasmus + projekto „Kova su patyčiomis mokykloje“ įgyvendinimas. 

Projekto veikla finansuojama iš Europos Komisijos programos „Erasmus+“. 

1 prioritetas. 

R. Bortkevičienė, 

A. Valinevičienė 
agne.valineviciene@kpkc.lt, 

E. Ragauskaitė 
egle.ragauskaite@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

 

RENGINIAI MOKINIAMS (Renginių nuostatai, spauskite ČIA) 

1 13 Kauno miesto ugdymo įstaigų tautinių šokių kolektyvų festivalis „Graži mūsų šeimynėlė 2021“. A. Bakutis 
alvydas.bakutis@kpkc.lt, 

L. Viršilienė 

direktorius@dobkevicius.lt 

Virtuali aplinka 

1 16 Matematikos konsultacija mokymosi praradimų patyrusiems mokiniams. Tema „Planimetrijos uždavinių sprendimas“. 

Konsultuoja – mokyt. eksp. I. Knyzelienė. 

Dalyviai – Kauno miesto abiturientai. 

I. Teresienė 

ilona.teresiene@kpkc.lt 
Virtuali aplinka 

file:///C:/Users/Violeta/Desktop/bankauskaitenatalija@gmail.com
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/panemun@panemune.kaunas.lm.lt
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
mailto:alvydas.bakutis@kpkc.lt
mailto:agne.valineviciene@kpkc.lt
mailto:egle.ragauskaite@kpkc.lt
mailto:agne.valineviciene@kpkc.lt
mailto:egle.ragauskaite@kpkc.lt
mailto:agne.valineviciene@kpkc.lt
mailto:egle.ragauskaite@kpkc.lt
mailto:agne.valineviciene@kpkc.lt
mailto:egle.ragauskaite@kpkc.lt
https://www.kpkc.lt/renginiu-nuostatai/
mailto:alvydas.bakutis@kpkc.lt
mailto:direktorius@dobkevicius.lt
mailto:ilona.teresiene@kpkc.lt
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Registracijos nuoroda  

2 16 Biologijos konsultacija mokymosi praradimų patyrusiems mokiniams „Kraujotakos sistemos apžvalga“. 

Konsultuoja – mokyt. eksp. P. Stankevičienė. 

Dalyviai – Kauno miesto abiturientai. 

Registracijos nuoroda  

I. Teresienė 

ilona.teresiene@kpkc.lt 
Virtuali aplinka 

3 13 Kūrybinių meninių veiklų popietė „O mes vaikai, o mes pasaulis“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai. 

Dalyviai – Kauno miesto specialiųjų ugdymo įstaigų mokiniai. 

V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

4 15 Projektas „Ambasados Kaune“.  

Organizuoja – mokyt. eksp. R.V. Jagentavičius, D. Jasiulionienė, mokyt. metod. S. Nefas, A. Jakupkienė.  

Dalyviai – 10 klasių mokiniai. 

L. Vaitkevičienė 
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt 

Kauno miestas 

7 13.30 Meninio skaitymo konkurso II-as etapas. 

Dalyviai – 3–4 klasių mokiniai. 

A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt, 

J. Vengalienė 

Kauno kamerinis 

teatras,  

Kęstučio g., 74 a 

9 10.30 Kūrybinių darbų konkurso „Troliai Mumiai“, skirto Skandinavijos dienoms 2021 m. paminėti, dalyvių apdovanojimo šventė. 

Dalyviai – kūrybinių darbų konkurso „Troliai Mumiai“ dalyviai.  

E. Ragauskaitė 

egle.ragauskaite@kpkc.lt  

KPKC, Vytauto pr. 

44, vidinis kiemas 

9 12 Respublikinė konferencija „Mokymosi sėkmė: kuo svarbus SEU“. 

Dalyviai – 7–8 klasių mokiniai. 

V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt, 
A. Reinikovienė 

Virtuali aplinka 

10 13.30 Respublikinė praktinė konferencija ,,Jaunasis Einšteinas“.  

Dalyviai – 1–4 klasių mokiniai ir mokytojai. 

Informacija tel. 8 688 47502 (B. Krapauskienė), el. p. v.adamkauspradinukai@gmail.com 

A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt, 

R. Mikalauskienė 

Virtuali aplinka 

10 14 Kauno bendrojo ugdymo mokyklų etikos konkursas „Mokomės etikos žaisdami“. 

Dalyviai – 5–6 klasių mokiniai. 

Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt, 

L. Motiejūnienė 

Virtuali aplinka 

14 13 Respublikinė bendradarbiavimo pamoka 7–8 klasių mokiniams „Ištremti gyvenimai“.  

Veda – Europos Sąjungos komisaras V. P. Andriukaitis.  

Organizuoja – Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos komanda. 

L. Vaitkevičienė 
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt, 
D. Micienė 

Virtuali aplinka 

15 16 Matematikos konsultacija mokymosi praradimų patyrusiems mokiniams. Tema „Vektoriai ir koordinačių metodas“. 

Konsultuoja – mokyt. eksp. I. Knyzelienė. 

Dalyviai – Kauno miesto abiturientai. 

Registracijos nuoroda  

I. Teresienė 

ilona.teresiene@kpkc.lt 
Virtuali aplinka 

15 17 Fizikos konsultacija mokymosi praradimų patyrusiems mokiniams. Tema „Sudėtingų“ temų analizė. Pasiruošimo VBE 

strategija, mokymosi būdai, savistaba“. 

Konsultuoja – mokyt. eksp. L. Gražienė. 

Dalyviai – Kauno miesto abiturientai. 

Registracijos nuoroda  

I. Teresienė 

ilona.teresiene@kpkc.lt 
Virtuali aplinka 

25 10 „Tautų muzikos fiesta“. 

Dalyviai – ikimokyklinio amžiaus vaikai. 

A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt, 

A. Tamušauskaitė 

Virtuali aplinka 

 

RENGINIAI TĖVAMS 

2 17.30 Virtuali paskaita „Sutikime vasarą saugiai“. 

Lektorė – A. Greblikaitė, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Bendruomenės 

V. Barzdžiuvienė 
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

https://forms.gle/QVg75ByDgxsSUwHH8
https://forms.gle/6PYWg9AUH7XatfMQ9
mailto:ilona.teresiene@kpkc.lt
mailto:valerija.segaloviciene@kpokc.lt
mailto:laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
http://audrone.antanaviciene@kpkc.lt/
http://audrone.antanaviciene@kpkc.lt/
mailto:audrone.antanaviciene@kpkc.lt
mailto:egle.ragauskaite@kpkc.lt
mailto:valerija.segaloviciene@kpokc.lt
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/v.adamkauspradinukai@gmail.com
http://audrone.antanaviciene@kpkc.lt/
http://audrone.antanaviciene@kpkc.lt/
mailto:audrone.antanaviciene@kpkc.lt
mailto:zita.verbickiene@kpkc.lt
mailto:laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
https://forms.gle/evm3XdV7hYytWsF46
mailto:ilona.teresiene@kpkc.lt
https://forms.gle/4utbAWaxRWb8Dtks8
mailto:ilona.teresiene@kpkc.lt
http://audrone.antanaviciene@kpkc.lt/
http://audrone.antanaviciene@kpkc.lt/
mailto:audrone.antanaviciene@kpkc.lt
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
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pareigūnų veiklos skyriaus viršininkė. 

2 18 „Vaiko sėkmė. Smegenų galia – neatrastas potencialas veikti“.  

Lektorė – psichol. A. Benikė. 

V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

16 18 „Vaiko emocinė psichinė sveikata. Į ką atkreipti dėmesį“.  

Lektorė – psichol. N. Gruodienė.  

V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

 

KULTŪRINIAI RENGINIAI 

1–4  Virtuali paroda, skirta vaikų gynimo dienai „Šimtas metų aš gyvensiu vaikų širdelėse“. https://www.brazdzionis.kaunas.lm.lt A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

1–12  I-ojo respublikinio pradinių klasių mokinių muzikos festivalio „Nuspalvink pavasarį“ virtualus pristatymas, skirtas tarptautinei 

vaikų gynimo dienai https://www.youtube.com/watch?v=JycQ8pLDCRQ 

A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt,

K. Mickevičienė 

Virtuali aplinka 

1–30  1–11 klasių mokinių darbų paroda, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai „Vaikai – pasaulio gėlės“.  V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt, 
D. Šabūnienė 

Kauno apskrities 

viešoji biblioteka, 

Radastų g. 2 

1–30  Lietuvos švietimo istorijos muziejaus paruošta kilnojamoji paroda „Knygelė nekaltoji… arba visu greičiu pirmyn į šviesųjį 

rytojų“. 

I. Valentukonienė 
biblioteka@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

7–
liepos 

30 

 Pedagogės Zitos Žižniauskienės tapybos darbų paroda „Šviesiam žydėjimo ilgesy“. Z. Verbickienė, 

I. Valentukonienė 
biblioteka@kpkc.lt 

KPKC, 

Vytauto pr. 44 

29 14 LNRS, KRA „Kauno branduma“ nario Juozapo Mickevičiaus eilėraščio rinkinio „Mielai Mamai“ sutiktuvės. I. Valentukonienė 
biblioteka@kpkc.lt 

KPKC, 

Vytauto pr. 44 

 

REGISTRUOJAME 

  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 rugsėjo  mėn.  

A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

  Registruojame į nuotolinius kursus „Lietuvių kalbos mokymas ankstyvajame amžiuje (programa skirta pradinio ugdymo ir 

lietuvių kalbos mokytojams)“ (40 val.). 

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę. 

1 prioritetas. 

Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

  „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programa“ (80 val.).  

Programa – mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijai. 

Dalyviai – mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai 

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę. 

1 prioritetas. 

A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

 

PASTABOS 
● Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. 

● Nemokamo seminaro pažymėjimas – 0,87 Eur. 

mailto:valerija.segaloviciene@kpokc.lt
mailto:valerija.segaloviciene@kpokc.lt
https://www.brazdzionis.kaunas.lm.lt/
http://audrone.antanaviciene@kpkc.lt/
http://audrone.antanaviciene@kpkc.lt/
mailto:audrone.antanaviciene@kpkc.lt
https://www.youtube.com/watch?v=JycQ8pLDCRQ
http://audrone.antanaviciene@kpkc.lt/
http://audrone.antanaviciene@kpkc.lt/
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/audrone.antanaviciene@kpkc.lt
mailto:valerija.segaloviciene@kpokc.lt
mailto:biblioteka@kpkc.lt
mailto:biblioteka@kpkc.lt
mailto:biblioteka@kpkc.lt
http://audrone.antanaviciene@kpkc.lt/
http://audrone.antanaviciene@kpkc.lt/
http://audrone.antanaviciene@kpkc.lt/
mailto:zita.verbickiene@kpkc.lt
mailto:informacinis@kpkc.lt

