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KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

2020 M. BALANDŽIO MĖNESIO NUOTOLINIU BŪDU VYKDOMŲ RENGINIŲ PLANAS
RENGINIAI PAGAL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBINIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ
VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETUS
1 prioritetas. INDIVIDUALI MOKINIO PAŽANGA: PAŽINIMAS, STEBĖJIMAS, VERTINIMAS, SKATINIMAS
2 prioritetas. ĮRODYMAIS GRĮSTAS MOKYMAS
3 prioritetas. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ BENDRŲJŲ IR DALYKINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
SEMINARAI
Laikas
Data
Val.
2
14

3, 7

8

8

10

14

14

14

1

Renginio pavadinimas

Dalyviai

„Suvokti, būti ir mokytis. Kaip gyventi karantino sąlygomis?“.
Lektorius – L. Slušnys, vaikų, paauglių psichiatras (VšĮ „LIONS QUEST Lietuva“).
Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojams seminaras nemokamas.
3 prioritetas.
„IT įrankiai šiuolaikiniam mokytojui“ (12 akad. val.).
Lektorė – mokyt. met. E. Rabizaitė.
3 prioritetas.
„Kaip motyvuoti save dirbti nuotoliniu būdu, kai ateitis – neaiški?“.
Lektorė – A. Mažeikienė, K. Simonavičiaus universiteto lektorė, organizacijų psichologė,
konsultantė.
3 prioritetas.
„Ansamblinio grojimo reikšmė ugdant jaunąjį pianistą. Laikmečio aktualijos“.
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
3 prioritetas.
„Geografijos mokymo nuotoliniu būdu ypatumai“.
Lektorė – mokyt. eksp. L. Latvienė.

1

Atsakingas

Švietimo įstaigų vadovai,
pavaduotojai, įvairių dalykų
mokytojai

L. Vaitkevičienė

Įvairių dalykų mokytojai

A. Veličkaitė

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

informacinis@kpkc.lt

Švietimo įstaigų vadovai,
pavaduotojai, įvairių dalykų
mokytojai

L. Vaitkevičienė

Muzikos, meno mokyklų
fortepijono mokytojai

A. Bakutis

Geografijos mokytojai

L. Vaitkevičienė

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

alvydas.bakutis@kpkc.lt

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Vieta
Nuotoliniai
mokymai

Nuotoliniai
mokymai
Nuotoliniai
mokymai

Nuotoliniai
mokymai
Nuotoliniai
mokymai

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.
1

14

13

15, 16,
17

10

16

12

16

14

16, 23,
30

14.30

17

14

21

21

23

29

29

13

13

13

13

13

3 prioritetas.
„Pasirengimas nuotoliniam darbui ikimokyklinėje bei priešmokyklinėje įstaigoje:
strategijos, mokymo(si) aplinkos ir metodų pasirinkimas bei nuotolinio darbo
užduočių rengimas“ (6 akad. val.).
Mokymų programa „Mokytojų bei specialistų įgalinimas nuotoliniam darbui
ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje įstaigoje: galimybės bei perspektyvos“ (40 akad. val.).
Lektorės – dr. A. Tamušauskaitė, K. Grigaitė-Bliūmienė (SMK).
3 prioritetas.
„Vadovo įtaka komandai“. Lektorė – N. Marazienė (VšĮ „Lyderystės ekspertų grupė“).
Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovams seminaras nemokamas.
3 prioritetas.
„Autizmo spektro sutrikimai. Aspergerio sindromas – kaip atpažinti ir padėti“.
Lektorė – psichol., psichoterap. E. Gudelienė.
2 prioritetas.
„EQ reikšmė pasiekimams. Moksleivių emocinės sferos vystymas“ (6 akad. val.).
Mokymų programa „Moksleivių ugdymo proceso psichologiniai aspektai“ (40 akad. val.).
Lektorius – psichol. J. Belte (VGTU).
1 prioritetas.
„Aš gebu prisijaukinti IKT įrankius, o Tu?“ (12 akad. val.).
Lektorė – K. Grigaitė-Bliūmienė (SMK).
3 prioritetas.
„Kaip valdyti laiką dirbant namuose?“. Lektorė – A. Mažeikienė, K. Simonavičiaus
universiteto lektorė, organizacijų psichologė, konsultantė.
3 prioritetas.
„Mokymosi aplinkų kūrimas tarptautiniame eTwinning projekte „Tarpkultūrinės
komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų
pamokose“ naudojant IKT“ (6 akad. val.).
Mokymų programa „Tarptautinio eTwinning projekto „Tarpkultūrinės komunikacijos
įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas“ (40 akad. val.).
Lektorės – dr. A. Tamušauskaitė, K. Grigaitė-Bliūmienė (SMK).
3 prioritetas.
„Įsisąmoninimo psichologija pedagoginiame procese“. Lektorius – dr. J. Neverauskas,
Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto (LSMU) Elgesio medicinos klinikos docentas.
Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovams seminaras nemokamas.
3 prioritetas.
Praktinis seminaras „Kibernetinis saugumas“. Lektorius – doc. dr. K. Driaunys (VU).
3 prioritetas.
Praktinis seminaras „Jaunųjų tyrėjų ugdymas“.
Lektorė – neform. ugd. pedag. M. Mažintienė.
3 prioritetas.
„Vaiko emocinis intelektas: sužaidybinto ugdymo integravimas į kasdienes ugdymo
bei mokymo veiklas“. Lektorė – V. Juškienė, emocinio intelekto ir asmenybės ugdymo
trenerė.
3 prioritetas.
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Ikimokyklinio,
priešmokyklinio ugdymo
mokytojai, vadovai

A. Antanavičienė

Švietimo įstaigų vadovai,
pavaduotojai

V. Barzdžiuvienė

Dirbantys su ASS vaikais

V. Segalovičienė

audrone.antanaviciene@kpkc.lt

vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

valerija.segaloviciene@kpkc.lt

Įvairių dalykų mokytojai,
vadovai

L. Vaitkevičienė

Užsienio kalbų mokytojai

Z. Verbickienė

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

zita.verbickiene@kpkc.lt

Švietimo įstaigų vadovai,
pavaduotojai, įvairių dalykų
mokytojai
Ikimokyklinio,
priešmokyklinio ugdymo,
bendrojo ugdymo mokyklų
mokytojai, vadovai

L. Vaitkevičienė

Švietimo įstaigų vadovai,
pavaduotojai

A. Veličkaitė

Švietimo įstaigų vadovai,
pavaduotojai, personalo skyrių
vedėjai, raštvedžiai, įvairių
dalykų mokytojai
Ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio
ugdymo mokytojai
Ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio
ugdymo mokytojai

M. Gedminienė

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

informacinis@kpkc.lt

migle.gedminiene@kpkc.lt

M. Gedminienė
migle.gedminiene@kpkc.lt

M. Gedminienė
migle.gedminiene@kpkc.lt

Nuotoliniai
mokymai

Nuotoliniai
mokymai
Nuotoliniai
mokymai
Nuotoliniai
mokymai

Nuotoliniai
mokymai
Nuotoliniai
mokymai
Nuotoliniai
mokymai

Nuotoliniai
mokymai

Nuotoliniai
mokymai

Nuotoliniai
mokymai
Nuotoliniai
mokymai

KURSAI
2, 6, 9,
14, 16,
20, 23,
27, 30

17.30

6, 7, 8, 9,
15, 16

14

8, 9

18

15, 20,
22, 27,
29
27, 29,
gegužės
6, 21

15.30

15

15

14

„Gyvenamosios erdvės interjero dizainas“ (tęsinys).
Lektorės – G. Šutienė (KK), D. Bernotavičiūtė.
3 prioritetas.

„Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo
kursų programa“ (60 val.).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
1 prioritetas.

„Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymasis“ (40 val.), (tęsinys).
Lektorė – R. Mašurinienė, A. Plytninkaitė, NŠA fasilitatorės.
3 prioritetas.
„Užsienio kalbų (anglų) kompetencijų tobulinimo programą (A1/A2 ir B1/B2 lygio
grupės)“ (48 val.).
3 prioritetas.
„Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos
tobulinimo programa“ (80 val.).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
3 prioritetas.

Informacinių technologijų,
dailės, technologijų bei kitų
dalykų mokytojai, įvairių
sričių specialistai, turintys
bazinius darbo kompiuteriu
įgūdžius
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
Pretendentai į švietimo įstaigų
vadovus

I. Teresienė

Mokyklų vadovai,
pavaduotojai, įvairių dalykų
mokytojai
Mokytojai, pagalbos mokiniui
specialistai

Z. Verbickienė

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio ugdymo
mokytojai

M. Gedminienė

Lietuvių, matematikos,
geografijos, istorijos,
biologijos, įvairių dalykų
mokytojai
Mokyklų vadovai,
pavaduotojai

V. Barzdžiuvienė

ilona.teresiene@kpkc.lt

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

V. Barzdžiuvienė
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

zita.verbickiene@kpkc.lt

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

Nuotoliniai
mokymai

Nuotoliniai
mokymai

Nuotoliniai
mokymai
Nuotoliniai
mokymai
Nuotoliniai
mokymai

PASKAITOS
Nuotolinė paskaita „Instrukcijos – kaip pasiekti ir įtraukti darželio amžiaus vaikus į
ugdymą nuotoliniu būdu, kaip suvaldyti emocijas ir išlaikyti jų dėmesį“.
Lektorės – I. Sosnovska, ISEI (International Sociaty for Emotional Intelligence) mokslinės
bendruomenės akredituota instruktorė, koordinatorė Lietuvoje, D. Gerdzevičienė,
privataus darželio „Vaikystės takas“ ugdymo vadovė, sertifikuota vaikų jogos mokytoja
bei edukacinių seminarų lektorė.

migle.gedminiene@kpkc.lt

Nuotoliniai
mokymai

METODINIAI RENGINIAI
2

3

15

10.30

Vertingos patirties sklaida „Nuotolinio mokymo organizavimo patirtis naudojant
Office 365 programą Teams“ (1 dalis).
Veda – jungtinė Kauno J. ir P. Vileišių mokyklos komanda.
Vertingos patirties sklaida „Nuotolinio ugdymo proceso organizavimo patirtis. Kaip
praėjo pirmoji savaitė?“. Veda – L. Viršilienė, Kauno Jurgio Dobkevičiaus
3

vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

V. Barzdžiuvienė
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

Nuotoliniu
būdu

Nuotoliniu
būdu

7

15

17–30

20
22

22
29

14
14

15
15

progimnazijos direktorė, A. Glebauskienė, IT mokyt. met., dir. pavad. ugdymui.
Virtuali diskusija „Iššūkis priimtas. Visą savaitę diegiame nuotolinį mokymą(si)“.
Veda – J. Vengalienė, Kauno Dainavos progimnazijos direktorė.
Respublikinė virtuali ikimokyklinių įstaigų logopedų , specialiųjų pedagogų metodinių
priemonių paroda „Kalbos garsų diferencijavimas“.
Informacija el. p. paroda.snekutis@gmail.com
Vertingos patirties sklaida „Nuotolinio ugdymo galimybės muzikos pamokose“.
Veda – V. Belevičiūtė, Kauno „Vyturio“ gimnazijos dir. pavad. ugdymui, mokyt. met.
Patirties sklaida „Nuotolinio mokymo organizavimo patirtis naudojant Office 365
programą Teams“ (2 dalis).
Veda – jungtinė Kauno J. ir P. Vileišių mokyklos komanda.
Vertingos patirties sklaida „Žmogaus saugos mokymas nuotoliniu būdu“.
Veda – R. Svigarienė, Kauno „Šilo“ pradinės mokyklos dir. pavad. ugdymui, mokyt. met.
Vertingos patirties sklaida „Šokio mokymas nuotoliniu būdu“.
Veda – G. Paukštys, Kauno „Saulės“ gimnazijos mokyt. met.

Vadovai, dirbantys
mokyklose, įgyvendinančiose
pradinio ugdymo programas,
pradinių klasių mokytojai
Ikimokyklinių įstaigų
logopedai, specialieji
pedagogai
Bendrojo ugdymo mokyklų
muzikos mokytojai
Lietuvių, matematikos,
geografijos, istorijos,
biologijos, įvairių dalykų
mokytojai
Žmogaus saugos mokytojai

V. Barzdžiuvienė
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt,

G. Astrauskienė
A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

V. Barzdžiuvienė
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

Šokio mokytojai

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

Nuotoliniu
būdu

Nuotoliniu
būdu
Nuotoliniu
būdu
Nuotoliniu
būdu

Nuotoliniu
būdu
Nuotoliniu
būdu

METODINIŲ BŪRELIŲ POSĖDŽIAI
16

14

Kauno miesto mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio posėdis.

MB nariai

I. Valentukonienė
biblioteka@kpkc.lt

28

15

Kauno miesto ekonomikos mokytojų metodinio būrelio posėdis.

MB nariai

29

15

Kauno miesto ankstyvojo anglų k. mokymo mokytojų metodinio būrelio posėdis.

MB nariai

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

Nuotoliniu
būdu
Nuotoliniu
būdu
Nuotoliniu
būdu

KONSULTACIJOS
1, 2

1–3

14–16

1–7

3

8

13–15

10

Nuotolinės konsultacijos dėl mokinių dalyvavimo tarptautinio programavimo konkurso
„Ocean of Code“ ture Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams.
Konsultuoja – mokyt. eksp. R. Liuokaitis, el. p. sauleinformatika@gmail.com, mokyt.
eksp. K. Budrevičius, el. p. kestutis.budrevicius@lsmugimnazija.lt
3 prioritetas.
Nuotolinė konsultacija dėl nuotolinio mokymo.
Konsultuoja – mokyt. metod. N. Bankauskaitė.
Būtina išankstinė registracija el. p. bankauskaitenatalija@gmail.com
3 prioritetas.
Nuotolinės konsultacijos mokyklų bibliotekininkams dėl veiklų vykdymo, dalijimosi
informacija. Konsultuoja – V. Keidošienė el. p. vilkeido@gmail.com, O. Kazakevičienė
el. p. onutekaz@yahoo.com
3 prioritetas.
Nuotolinė konsultacija „Kaip palaikyti savo psichinę sveikatą karantino metu“.
Konsultuoja – psichologė R. Juknienė, el. p. jukniener@yahoo.com
3 prioritetas.
Nuotolinė konsultacija „Kaip dirbti nuotoliniu būdu“.
Konsultuoja – MB pirmininkas M. Garnionis, el. p. mindaugas@garnionis.lt
4

Informacinių technologijų
mokytojai

I. Teresienė

Pradinio ugdymo mokytojai

V. Barzdžiuvienė

ilona.teresiene@kpkc.lt

vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

Mokyklų bibliotekininkai

I. Valentukonienė
biblioteka@kpkc.lt

Mokytojai, švietimo pagalbos
specialistai

V. Segalovičienė

Mokyklų logopedai, specialieji
pedagogai

V. Segalovičienė

valerija.segaloviciene@kpkc.lt

valerija.segaloviciene@kpkc.lt

Nuotoliniai
mokymai

Nuotoliniai
mokymai

Nuotoliniai
mokymai

Nuotoliniai
mokymai
Nuotoliniai
mokymai

8

16

16

21

14

15

15

14

3 prioritetas.
Nuotolinė konsultacija „Praktiniai krizės įveikos būdai. Kaip suvaldyti nerimą ir
įtampą?“. Konsultuoja – psichol. E. Talalienė, el. p. egidija@mpk.lt
3 prioritetas.
Nuotolinė konsultacija „Kaip efektyviau dirbti nuotoliniu būdu lietuvių kalbos
pamokose 9–12 klasėse“.
Konsultuoja – mokyt. eksp. J. Slavinienė, el. p. mareles@gmail.com
3 prioritetas.
Nuotolinė konsultacija „Nuotolinis mokymas technologijų mokytojams“.
Konsultuoja – mokyt. eksp. A. Juškauskas, tel. 8 676 20321, el. p. alberjuska@gmail.com
3 prioritetas.
Nuotolinė konsultacija „Nuotolinis mokymas dailės mokytojams“.
Konsultuoja – mokyt. met. J. Stravinskienė, tel. 8 682 27357, el. p. jurgastrav@gmail.com
3 prioritetas.

Įvairių dalykų mokytojai,
švietimo pagalbos specialistai

V. Segalovičienė

Lietuvių kalbos mokytojai

Z. Verbickienė

valerija.segaloviciene@kpkc.lt

zita.verbickiene@kpkc.lt

Technologijų mokytojai

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

Dailės mokytojai

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

Nuotoliniai
mokymai
Nuotoliniai
mokymai

Nuotoliniai
mokymai
Nuotoliniai
mokymai

RENGINIAI MOKINIAMS (Renginių nuostatai, spauskite ČIA)
1–30
2–24

8–9

14–18

Respublikinis ikimokyklinio ir ankstyvojo amžiaus vaikų projektas „Žaidžiame drauge“.
Informacija tel. 8 600 57123, el. p. darziukas123@gmail.com

Ikimokyklinio ir ankstyvojo
amžiaus vaikai

„Kaunas Jazz 2020 ant grindinio virtualioje platformoje“.
Informacija ir registracija el. p. irenamika@yahoo.com
32-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada. Miesto etapas.
Registracija iki balandžio 3 d.

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio ugdymo
vaikai
Užregistruoti 9–12 klasių
mokiniai

52-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas. Šalies etapas.

Pakviestieji mokiniai

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt,

L. Pilkauskienė
A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt,

V. Skrebytė
L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt,

S. Šabanovas
Z. Verbickienė

15 –

Lietuvos mokinių virtualus kūrybinių darbų konkursas „Saugus kelias į mokyklą“.
Registracija

spalio 5

15 –

Tarptautinis vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkursas „Dialogai su gamta. Mano
augintinis“.
Registracija el. p. dialogaisugamta@gmail.com

kovo 20 –
balandžio

Tarptautinio programavimo konkurso „Ocean of Code“ turas Kauno miesto bendrojo
ugdymo mokyklų mokiniams.

20 d.
22 –

Virtuali Kauno l.-d. „Obelėlė“ inicijuoto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų
kūrybinio projekto „Desertas mamai“ fotografijų paroda.

gegužės 22

Nuotoliniu
būdu
Nuotoliniu
būdu

Priešmokyklinio ugdymo ir
bendrojo ugdymo mokyklų
1–12 klasių mokiniai
Bendrojo ir neformaliojo
meninio ugdymo įstaigų 6–19
metų mokiniai ir
pageidaujantys mokytojai
Mokiniai, besimokantys ar
mokęsi programavimo C++
aplinkoje

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

Nuotoliniu
būdu
Nuotoliniu
būdu

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

Nuotoliniu
būdu

I. Teresienė

Nuotoliniu
būdu

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
įstaigų ugdytiniai, pedagogai,
šeimų nariai

Z. Verbickienė,
zita.verbickiene@kpkc.lt,
V. Kepežinskienė,
R. Jankūnienė
Tel. 8 611 51834

Tėvai

V. Segalovičienė

zita.verbickiene@kpkc.lt
birželio 10

Nuotoliniu
būdu

ilona.teresiene@kpkc.lt

codingame.com

platforma
Nuotoliniu
būdu

RENGINIAI TĖVAMS
7

15–17

Konsultacija tėvams „Kaip pasirūpinti vaikų psichologiniu atsparumu karantino
sąlygomis“. Konsultuoja – psichologų metodinio būrelio narės.
Registracija el. p. jukniener@yahoo.com

valerija.segaloviciene@kpkc.lt

5
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būdu

22

17.30

„Aktyvių tėvų akademijos“ nemokamų paskaitų ciklo tėvams paskaita „Vaikų emocinė
gerovė. Tėvų ir mokyklos duoklė vaikams“. Lektorius – L. Slušnys, vaikų, paauglių
psichiatras (VšĮ „LIONS QUEST Lietuva“).

Mokinių tėvai

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Nuotoliniu
būdu

KULTŪRINIAI RENGINIAI
1–30
1–30

KRA „Kauno branduma“ renginys „Eilės, mįslės, patarlės, regionų papročiai
tarmiškai“.

Miesto bendruomenė

Virtuali Reginos Palevičienės Karilės tapybos darbų paroda „Apsnigsiu Žemę žiedais“.

Miesto bendruomenė

I. Valentukonienė
biblioteka@kpkc.lt

I. Valentukonienė
biblioteka@kpkc.lt

1–30
1–30

LNRS, KRA „Kauno branduma“ narės Marijos Varnauskienės pamokėlės „Šv. Velykas
pasitinkant“.

Miesto bendruomenė

LNRS, LKRA „Menų sodas“ bei labdaros ir paramos fondo „Baltasis balandis“ nario
poeto Gintaro Karlausko poezijos popietė ir naujos knygos pristatymas „Minčių
atspindžiai“.

Miesto bendruomenė

I. Valentukonienė
biblioteka@kpkc.lt

I. Valentukonienė
biblioteka@kpkc.lt
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būdu
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būdu
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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 birželio mėn. surinkus dalyvių grupę.
Registruojame bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų padėjėjus į 40 val. mokymus
„Mokytojų padėjėjų profesinės veiklos ypatumai vykdant įtraukųjį ugdymą bendrojo
ugdymo mokykloje“.
Mokymų datos bus skelbiamos surinkus dalyvių grupę.
3 prioritetas.

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Mokyklų mokytojų padėjėjai,
nedalyvavę 107 val. trukmės
mokytojų padėjėjų
mokymuose

PASTABOS
 Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos.
 Nemokamo seminaro pažymėjimas – 0,87 Eur.
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I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Nuotoliniai
mokymai

Nuotoliniu
būdu

