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PATVIRTINTA 
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus  

2020 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-266 

 
 

 

 

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS 

2020 M. RUGSĖJO 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 Dalyviai Atsakingas Vieta 

Data Val. 

5 7 Seminaras-edukacinė išvyka „Mažosios Lietuvos etnografinio regiono istorija ir 

kultūra“. Lektorės – mokyt. eksp. E. Valantinienė, mokyt. met. R. Venckevičiūtė,  

E. Sadauskaitė-Gerulienė.  

1 prioritetas.                                                                                                                   

Muzikos mokyklų mokytojai A. Bakutis 
alvydas.bakutis@kpkc.lt 

Kaunas, 

Rambynas, 

Šilutė, 

Švėkšna, 

Veiviržėnai 

9, 11 14 „Google for Education įrankiai nuotoliniam mokymui“ (10 val.).  

Programa „Google for Education įrankiai nuotoliniam mokymui“ (40 val.). 

Lektorius – T. Urbonas. 

1 prioritetas.                                                                                                                 

Ugdymo įstaigų vadovai, 

pavaduotojai, įvairių dalykų 

mokytojai 

A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt 

 

Virtuali 

aplinka 

9,  

10, 25 

10 

9 

„Vadybinių kompetencijų tobulinimas. Pasirengimas kompetencijų vertinimui.“ (40 

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

3 prioritetas.                                                                                                              

Pretendentai į švietimo įstaigų 

vadovus 

V. Barzdžiuvienė 
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt  

KPKC, 

Vytauto pr. 44 

10 10 „Viešieji pirkimai: vykdymo pokyčiai ir kiti aktualūs klausimai“.  

Lektorius – D. Kaminskas, teisininkas, viešųjų pirkimų eksp. (UAB „Viešųjų pirkimų 

ekspertų grupė“). 

3 prioritetas.                                                                                                               

Atsakingi už viešųjų pirkimų 

vykdymą 

L. Vaitkevičienė 
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt 

 

Virtuali 

aplinka 

10 14 „Pagarba mokinių įvairovei – iššūkiai ir galimybės mokytojui puoselėjant kiekvieno Įvairių dalykų mokytojai Z. Verbickienė Šančių m-kla-

                                                 
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:alvydas.bakutis@kpkc.lt
mailto:informacinis@kpkc.lt
file:///C:/Users/Seminaras/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YJGJ5WU/vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
mailto:laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
mailto:lina.tamulyniene@kba.lt
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Laikas 
Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingas Vieta 

Data Val. 

mokinio individualius pasiekimus“. Lektorės – mokyt. eksp. R. Šmitienė, J. Sūnelaitienė. 

2 prioritetas.                                                                                                                

zita.verbickiene@kpkc.lt dgf. c. 

10 16 ,,Virtualios pamokos Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje“.  

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.  

1 prioritetas.                                                                                                                 

Kauno miesto mokyklų istorijos 

mokytojai, mokantys 5–8 kl. 

mokinius 

L. Vaitkevičienė 
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt 

 

Nacionalinis M. 

K. Čiurlionio 

dailės muziejus, 

Donelaičio g. 

64 

14, 15 14 „Ugdymas(is) nuotoliniu būdu: problemos ir jų sprendimai“ (8 val.).  

Programa „Mokinių ugdymo(si) organizavimas: savalaikiai sprendimai, sklandus ir 

sėkmingas veiklų įgyvendinimas“ (40 val.). Lektorė – psichol. O. Mačėnaitė.  

1 prioritetas.                                                                                                               

Ugdymo įstaigų vadovai, įvairių 

dalykų mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai 

I. Teresienė 
ilona.teresiene@kpkc.lt  

 

Virtuali 

aplinka 

15 10 „Naujausi Darbo kodekso pakeitimai ir kitos aktualijos“.  

Lektorė – advokatė M. Striuogienė.  

Kauno m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojams seminaras nemokamas. 

3 prioritetas.                                                                                                                

Ugdymo įstaigų vadovai, 

pavaduotojai, kiti darbuotojai 

L. Vaitkevičienė 
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

15–spalio 

16 
14 „Microsoft Office 365 praktiniai mokymai“ (40 val.).  

Lektorė – mokyt. met. E. Rabizaitė. 

1 prioritetas.                                                                                                               

Ugdymo įstaigų vadovai, 

pavaduotojai, įvairių dalykų 

mokytojai 

A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

16 13 „Mokytojo asmenybės augimo 5 (penkių) žingsnių programa“ (40 val.) (tęsinys). 

Lektorės – psichol. R. Andrijauskė, R. Puikytė. 

3 prioritetas.                                                                                                              

Tikslinė grupė V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

KPKC, 

Vytauto pr. 44 

18, 24 10 „Kompleksinės pagalbos teikimo asmenims, turintiems priklausomybių, teoriniai ir 

praktiniai aspektai“ (40 val.). 

Lektoriai – psichol. A. Lingienė, I. Lingienė, psichiatras J. Urbutis. 

1 prioritetas.                                                                                                                

Socialiniai darbuotojai, 

socialiniai pedagogai  

V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

KPKC, 

Vytauto pr.44 

18 13 „Baltų kultūros reliktai tautodailėje, kalboje, muzikoje“. 

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.  

3 prioritetas.                                                                                                               

Etninės kultūros, etikos, dailės, 

technologijų, istorijos, lietuvių 

kalbos, ikimokyklinio, pradinio, 

neformaliojo ugdymo mokytojai, 

folkloro ansamblių vadovai, 

kultūros darbuotojai 

A. Bakutis 
alvydas.bakutis@kpkc.lt  

Virtuali 

aplinka 

21 14 „Mokinių komunikacinių gebėjimų ugdymas“ (6 val.).   

Programa „Moksleivių ugdymo proceso psichologiniai aspektai“ (40 val.).  

Lektorius – psichol. J. Belte (VGTU).    

2 prioritetas.                                                                                                                 

Ugdymo įstaigų vadovai, įvairių 

dalykų mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai 

L. Vaitkevičienė  

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt   

  

Virtuali 

aplinka 

21 14 „Motyvacija. Savęs ir kitų motyvavimas pedagoginiame procese“ (6 val.). 

Programa „Šiuolaikinės psichologijos pasiekimai ugdant bendrąsias kompetencijas“ (40 

val.).  

Lektorius – dr. J. Neverauskas, LSMU Podiplominių psichoterapijos studijų vadovas.  

Kauno m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojams seminaras nemokamas. 

3 prioritetas.                                                                                                               

Ugdymo įstaigų vadovai, 

pavaduotojai, įvairių dalykų 

mokytojai, pagalbos mokiniui 

specialistai 

A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt 

 

Virtuali 

aplinka 

22, 25  „IT įrankiai šiuolaikiniam mokytojui“ (12 val.). 

Programa „IT įrankiai šiuolaikiniam mokytojui: dirbant klasėje ir nuotoliniu būdu“ (40 

val.). Lektorė – mokyt. met. E. Rabizaitė.  

1 prioritetas.                                                                                                                

Įvairių dalykų mokytojai A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

mailto:zita.verbickiene@kpkc.lt
mailto:laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
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Laikas 
Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingas Vieta 

Data Val. 

22 10 „Dokumentų apskaita ir tvarkymas 2020 metais: naujų reikalavimų praktinis 

taikymas“. Lektorė – doc. dr. V. Chreptavičienė.  

3 prioritetas.                                                                                                               

Švietimo įstaigų vadovai, 

pavaduotojai, raštvedžiai, 

archyvarai 

L. Vaitkevičienė  

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt   

  

Virtuali 

aplinka 

22 10 „Ikimokyklinio amžiaus (3–5 metų) vaikų judesių kultūra ir gebėjimai, kūno kultūros 

pamokų modeliavimas“ (8 val.). 

Programa „Inovatyvios fizinio aktyvumo ir kūno kultūros pamokos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikams“ (40 val.).  

Lektoriai – S. Urvikytė trenerė-kineziterapeutė, M. Pocius, VšĮ judesio studija 

„Strakaliukas“ vadovas. 

1 prioritetas.                                                                                                                

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

24 10 „Geriau nei komanda, daugiau nei tikslai. Ryšį su darbuotoju kuriantys dialogai“. 

Lektorius – P. Petrauskas, ICF koučingo specialistas, taikantis Marshall Goldsmith 

programą. 

Kauno m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vadovams seminaras nemokamas. 

3 prioritetas.                                                                                                                

Bendrojo ugdymo mokyklų 

vadovai 

V. Barzdžiuvienė 

vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

KPKC, 

Vytauto pr. 44 

25 13 „Sinchroninių ir asinchroninių nuotolinio mokymo(si) užduočių rengimas bei 

pateikimas ikimokyklinėje/priešmokyklinėje įstaigoje naudojant Google Apps ir 

Microsoft Office įrankius“ (8 val.).  

Programa „Mokytojų bei specialistų įgalinimas nuotoliniam darbui ikimokyklinėje ir 

priešmokyklinėje įstaigoje: galimybės bei perspektyvos“ (40 val.).  

Lektorės – dr. A. Tamušauskaitė, K. Grigaitė-Bliūmienė (SMK). 

1 prioritetas.                                                                                                               

Ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

29 13 Nemokamas įvadinis seminaras „Nerealizuoti svajonių miestai“, bendradarbiaujant su 

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetu. Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.  

1 prioritetas. 

Dailės ir technologijų mokytojai A. Bakutis  
alvydas.bakutis@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

30 9 „Palankaus ryšio su naująja karta kūrimo galimybės“ (6 val.).  

Programa „Bibliotekininkų, aktyvių mokymosi pagalbininkų, požiūrio į veiklos krypčių 

kaitą formavimas“ (40 val.). Lektorė – psichol., edukologė A. Blandė.  

1 prioritetas.                                                                                                                

Bibliotekininkai, pagalbos 

mokiniui specialistai 

I. Valentukonienė 
biblioteka@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

30 13 „E. sportas – fenomenas, vis labiau besiplečiantis sporto srityje“ (8 val.). 

Programa „E. sportas mokyklose – ateities kompetencijos“ (40 val.).  

Lektoriai – A. Gricius, E. Eimontas (LSU), G. Narkus. 

1 prioritetas.                                                                                                                 

Bendrojo ugdymo mokyklų 

įvairių dalykų mokytojai 

Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt 

 

KPKC, 

Vytauto pr. 44 

30 14 „Fotografijos panaudojimas ugdymo procese“.  

Lektoriai – vizualinių menų mokyt. eksp. I. Kuzminas, T. Kuzmina. 

1 prioritetas.                                                                                                               

Dailės mokytojai A. Bakutis 
alvydas.bakutis@kpkc.lt  

Virtuali 

aplinka 

spalio 1 14 „Aplinkos bendravimui ir bendradarbiavimui. Mokinių pasiekimų vertinimas“ (10 

val.).  

Programa „Link mokyklos be sienų: XXI amžiaus pamoka“ (40 val.).  

Lektorė – E. Vaivadienė (NŠA). 

1 prioritetas.                                                                                                               

Ugdymo įstaigų vadovai, 

pavaduotojai, įvairių dalykų 

mokytojai, pagalbos mokiniui 

specialistai 

A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt 

 

Virtuali 

aplinka 

spalio 2 10 „STEAM dalykų integravimas ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje, ugdant inovatorių 

kartą“ (6 val.).  

Programa „Ikimokyklinio amžiaus vaikų motyvavimas veiklai. Šešios pamokos mokytojui“ 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt 

KPKC, 

Vytauto pr. 44 

mailto:laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
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file:///C:/Users/Seminaras/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YJGJ5WU/audrone.antanaviciene@kpkc.lt
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file:///C:/Users/Violeta/Desktop/Rugsėjis/biblioteka@kpkc.lt
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Laikas 
Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingas Vieta 

Data Val. 

(40 val.). Lektorės – soc. ped. eksp. L. Bajoriūnė, vyr. mokyt. M. Visockienė. 

1 prioritetas.                                                                                                                
 

KURSAI 

16, 24, 30 10 „Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) 

mokytojams, ketinantiems mokyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio 

ugdymo programas“ (40 val.).  

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda. 

1 prioritetas.                                                                                                               

Meninio ugdymo mokytojai A. Bakutis 
alvydas.bakutis@kpkc.lt  

KPKC, 

Vytauto pr. 44 

16, 18, 22, 

23, 24, 25 

14 „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo 

kursų programa“ (60 val.).  

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda. 

2 prioritetas.                                                                                                                

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 

L. Vaitkevičienė  

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt   

  

Virtuali 

aplinka 

24, 28, 

spalio 8, 

14 

14 „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos 

tobulinimo programa“ (80 val.). 

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.  

1 prioritetas.                                                                                                               

Mokytojai, pagalbos mokiniui 

specialistai 

A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

24–spalio 

23 

14 „Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas“ (180 akad. val.).  

Pedagogika – rugsėjo 29, 30, spalio 7, 12, 13 d. 14 val.; 

Psichologija – rugsėjo 24, 25, spalio 6, 8, 9 d. 14 val.; 

Didaktika – spalio 14, 15, 21, 22 d. 15 val., spalio 23 d. 14 val. 

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.  

1 prioritetas.                                                                                                             

Asmenys, neturintys pedagogo 

kvalifikacijos, bet norintys įgyti 

teisę dirbti mokytoju pagal 

profesinio mokymo ir 

neformaliojo (išskyrus 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo) švietimo programas 

L. Vaitkevičienė 

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt   

Virtuali 

aplinka 

 

PASKAITOS 

24 14 Antikorupcinio švietimo nemokama paskaita „Korupcijos samprata ir pasireiškimas 

Lietuvoje. Antikorupcinės aplinkos kūrimas“.  

Lektorės – D. Paštuolienė, L. Rajackienė, LR Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovės. 

1 prioritetas. 

Švietimo ir kitų įstaigų vadovai, 

darbuotojai 

L. Vaitkevičienė 

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt   
 

Virtuali 

aplinka 

 

KONFERENCIJOS 

Spalio 22 13 Respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Įtraukiojo ugdymo link“. 

Pranešėjų registracija iki rugsėjo 25 d. https://forms.gle/9UxfcHXooh2UMZAT6  

2 prioritetas. 

Bendrojo ugdymo mokyklų 

mokytojai, socialiniai pedagogai 

ir specialieji pedagogai 

Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt 

 

Šančių m-kla-

dgf. c., 

Vokiečių g. 

164/Virtuali 

mailto:alvydas.bakutis@kpkc.lt
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Laikas 
Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingas Vieta 

Data Val. 

aplinka 
 

METODINIAI RENGINIAI 

1–30  Tarptautinis bendrojo ugdymo įstaigų virtualus projektas-paroda „Namų mokymas. 

Patirtys ir iššūkiai“, skirta mokymosi šeimoje dienai paminėti. 

1 prioritetas. 

Bendrojo ugdymo mokyklų 

logopedai, specialieji pedagogai, 

mokytojai, tėvai 

V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt, 

R. Mirauskienė 

Virtuali 

aplinka 

7 9 Susirinkimas-praktikumas „Metų planai ir gairės“. Neringos Lapinskienės naujos knygos 

„Debesų malūnas“ pristatymas. Veda – mokyt. metod. A. Ambrazevičienė. 

1 prioritetas. 

Kauno ikimokyklinių ugdymo 

įstaigų muzikos mokytojų 

draugijos nariai 

A. Antanavičienė 

audrone.antanaviciene@kpkc.lt, 

A. Ambrazevičienė 

KPKC, 

Vytauto pr. 44 

14 15 „Matematikos VBE rezultatų analizė“.  

Pranešėjas  – mokyt. eksp. A. Apynis, matematikos VBE vertinimo komisijos narys, 

Vilniaus M. Biržiškos gimnazijos matematikos mokytojas. 

1 prioritetas. 

Kauno gimnazijų matematikos 

mokytojai 

I. Teresienė 
ilona.teresiene@kpkc.lt 
 

Virtuali 

aplinka 

22 14 Metodinė valanda „Mokinių, turinčių ASS, ugdymo organizavimas naujais mokslo 

metais“. Veda – P. Daunio ugdymo centro specialistų komanda. 

2 prioritetas. 

Ikimokyklinio, bendrojo ugdymo 

mokytojai, pagalbos specialistai, 

dirbantys su ASS turinčiais 

vaikais 

V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt, 

R. Juknevičienė 

Virtuali 

aplinka 

24 14 Metodinė valanda „Mokinių socialinių emocinių kompetencijų ugdymo algoritmo 

pristatymas“. Veda – A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos specialistų komanda. 

1 prioritetas. 

Bendrojo ugdymo mokyklų 

mokytojai, klasių vadovai, 

pagalbos specialistai 

V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt, 

R. Šerpytienė 

Virtuali 

aplinka 

 

METODINIŲ BŪRELIŲ POSĖDŽIAI 

2 14 Kauno miesto ugdymo įstaigų psichologų metodinio būrelio posėdis. MB nariai V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

KPKC, 

Vytauto pr. 44 

9 14 Kauno miesto ugdymo įstaigų socialinių pedagogų metodinio būrelio posėdis. MB nariai V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

9 15 Kauno miesto dailės mokytojų metodinio būrelio posėdis. MB nariai A. Bakutis 
alvydas.bakutis@kpkc.lt  

Virtuali 

aplinka 

10 15 Kauno miesto biologijos mokytojų metodinio būrelio posėdis. MB nariai I. Teresienė 
ilona.teresiene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

16 15 Kauno miesto matematikos mokytojų metodinio būrelio posėdis. MB nariai I. Teresienė 
ilona.teresiene@kpkc.lt 

KPKC, 

Vytauto pr. 44 

16 15.30 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų Antikorupcinio mokinių ugdymo darbo grupės 

posėdis. 

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

Virtuali 

aplinka 

17 15 Kauno miesto istorijos mokytojų metodinio būrelio posėdis. MB nariai L. Vaitkevičienė 
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

17 16 Kauno miesto informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio posėdis. MB nariai I. Teresienė 
ilona.teresiene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

18 13.30 Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio 

posėdis. 

MB nariai A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

21 15 Kauno miesto etikos mokytojų metodinio būrelio posėdis. MB nariai Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

21 16 Kauno miesto chemijos mokytojų metodinio būrelio posėdis. MB nariai I. Teresienė 
ilona.teresiene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 
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Data Val. 

22 15 Kauno miesto mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio posėdis. MB nariai V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

22 15 Kauno miesto vokiečių kalbos mokytojų metodinio būrelio posėdis. MB nariai Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

23 14 Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio posėdis. MB nariai A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

23 15 Kauno miesto geografijos mokytojų visuotinis susirinkimas ir išrinkto metodinio būrelio 

posėdis. 

Kauno miesto geografijos 

mokytojai, MB nariai 

L. Vaitkevičienė 
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

23 15 Kauno miesto lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio posėdis. MB nariai Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

23 15 Kauno miesto fizikos mokytojų metodinio būrelio posėdis. MB nariai I. Teresienė 
ilona.teresiene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

24 14 Kauno miesto mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio posėdis. MB nariai I. Valentukonienė 
biblioteka@kpkc.lt 

KPKC, 

Vytauto pr. 44 

24 15.30 Kauno miesto tikybos mokytojų MB posėdis. 

 

MB nariai Z. Verbickienė 

zita.verbickiene@kpkc.lt,  

I. Rakauskienė 

Tel. 8615 72032 

Kauno 

arkivysk. 

konferencijų 

s., Papilio g. 5 

28 16 Kauno miesto prancūzų kalbos mokytojų metodinio būrelio posėdis. MB nariai Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

29 15.15 Kauno miesto rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio posėdis. MB nariai Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

30 15 Kauno miesto fizinio ugdymo mokytojų ir metodinio būrelio posėdis. Kauno miesto fizinio ugdymo 

mokytojai, MB nariai 

L. Vaitkevičienė 
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

30 15 Kauno miesto anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio posėdis. MB nariai Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 
 

KONSULTACIJOS 

8 13 Nuotolinė individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems 

vadovams. Konsultuoja – mentorė dr. D. Garnienė. 

Registracija tel. 8 686 47390 arba el. p. daiva.garniene@kmug.lt  

3 prioritetas. 

Naujai paskirti ar 1–3 metus 

dirbantys vadovai 

V. Barzdžiuvienė 
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt  

Virtuali 

aplinka 

15 15 Nuotolinė konsultacija pradinio ugdymo mokytojams dėl informacinio ugdymo 

pradinėje mokykloje. Konsultuoja – mokyt. met. N. Bankauskaitė. 

Registracija el. p. bankauskaitenatalija@gmail.com  

1 prioritetas. 

Pradinio ugdymo mokytojai V. Barzdžiuvienė 
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt  

Virtuali 

aplinka 

16 13 Nuotolinė individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal 

pradinio ugdymo programas vadovams. Konsultuoja – mentorė dr. V. Rupainienė.   

Registracija tel. 8 687 24532 arba el. p. panemun@panemune.kaunas.lm.lt  

3 prioritetas. 

Naujai paskirti ar 1–3 metus 

dirbantys vadovai 

V. Barzdžiuvienė 
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt  

Virtuali 

aplinka 

22 14 „Interaktyvūs individualios mokinio pažangos į(si)vertinimo įrankiai“.  

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

Būtina išankstinė registracija tel. 8 612 72207. 

1 prioritetas. 

Įvairių dalykų mokytojai A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 
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Data Val. 

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. 

Projekto tikslinė grupė R. Bortkevičienė, 

A. Valinevičienė 
agne.valineviciene@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. 

Projekto koordinatoriai, 

partneriai 

R. Bortkevičienė, 

A. Valinevičienė 
agne.valineviciene@kpkc.lt 

 

Virtuali 

aplinka 

1–30  Lietuvos kultūros tarybos projekto „Edukacinė programa „Giedokim sutartinai“ 

paruošiamieji įgyvendinimo darbai. 

1 prioritetas. 

Projekto tikslinė grupė, projekto 

partneriai 

R. Bortkevičienė, 

A. Valinevičienė 
agne.valineviciene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

 

RENGINIAI MOKINIAMS (Renginių nuostatai, spauskite ČIA) 

9 18 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir jų šeimų renginys „Mano šeima 

išmani ir saugi“. 

Mokiniai ir jų šeimos nariai A. Bakutis  
alvydas.bakutis@kpkc.lt 

Draugystės 

parkas, 

Taikos pr. 

87B 

14–25  Respublikinis Haiku rašymo anglų kalba ir fotografijos konkursas „Shaping peace with 

Nature“, skirtas Tarptautinei taikos dienai. 

Registracija iki rugsėjo 12 d. 

3–4 pradinių klasių mokiniai, 

užsienio kalbų mokytojai 

A. Veličkaitė 

informacinis@kpkc.lt, 

E. Rabizaitė 

Virtuali 

aplinka 

24 10 Kauno m. ir Kauno r. edukacinė-kūrybinė akcija „Mylėkime gamtą taip, kaip ji myli 

mus“.  

Informacija www.svkazimieras.kaunas.lm.lt, www.klumpele.lt 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų ugdytiniai 

A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt, 
F. Belešienė,  

L. Mačiuitytė 

Šv. Kazimiero 

prog., 

Vandžiogalos 

pl. 51 

spalio 1–4  Virtualus respublikinis 3 klasių mokinių anglų k. laiško rašymo konkursas ,,Dėkoju tau, 

Mokytojau!“. 

Pradinių klasių mokiniai, anglų 

kalbos mokytojai 

A. Veličkaitė 

informacinis@kpkc.lt, 

E. Rabizaitė 

Virtuali 

aplinka 

 

RENGINIAI TĖVAMS 

22 17.30 Paskaita „Kaip mokinius motyvuoti mokytis matematikos“.  

Lektorius – psichol. dr. T. Lagūnavičius. 

Mokinių tėvai I. Teresienė 
ilona.teresiene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 
 

KULTŪRINIAI RENGINIAI 

1–30 8–17 Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos mokinių kūrybinių darbų paroda ,,Meilė Lietuvai 

mažose širdelėse“. 

Pradinių klasių mokiniai A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt 

KPKC, 

Vytauto pr. 44 

1–30  Lietuvos mokinių dailės olimpiados „Lietuvos raudonoji knyga“ Kauno miesto etapo 

virtuali kūrybinių darbų paroda.  

Nuoroda 

Ugdymo įstaigų, miesto 

bendruomenės 

A. Bakutis  
alvydas.bakutis@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

1–30  Kauno miesto ugdymo įstaigų mokinių tapybos ir fotografijos projekto-plenero 

„Sustabdyta akimirka. Žvilgsnis į pavasarį“ virtuali kūrybinių darbų paroda. 

Nuoroda  

Ugdymo įstaigų, miesto 

bendruomenės 

A. Bakutis  
alvydas.bakutis@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

file:///C:/Users/Seminaras/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YJGJ5WU/agne.valineviciene@kpkc.lt
file:///C:/Users/Seminaras/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YJGJ5WU/agne.valineviciene@kpkc.lt
file:///C:/Users/Seminaras/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YJGJ5WU/agne.valineviciene@kpkc.lt
https://www.kpkc.lt/index.php/veiklos-sritys/200-metodiniu-bureliu-veikla/1092-renginiai-mokiniams
mailto:alvydas.bakutis@kpkc.lt
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=87tIKnUNrkCkdAHxzbq9z2f-ztT21QtCmgFbLG19aB5UQjhBWDI3NDRNVFAyWTRUS08yT1cwTlJKRi4u
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/Rugsėjis/informacinis@kpkc.lt
http://www.svkazimieras.kaunas.lm.lt/
http://www.klumpele.lt/
file:///C:/Users/Seminaras/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YJGJ5WU/audrone.antanaviciene@kpkc.lt
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/Rugsėjis/informacinis@kpkc.lt
mailto:ilona.teresiene@kpkc.lt
file:///C:/Users/Seminaras/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YJGJ5WU/audrone.antanaviciene@kpkc.lt
https://kpkc.lt/index.php/216-virtualios-parodos/1494-lietuvos-mokiniu-dailes-olimpiados-lietuvos-raudonoji-knyga-kauno-miesto-etapo-virtuali-kurybiniu-darbu-paroda
mailto:alvydas.bakutis@kpkc.lt
https://www.kpkc.lt/index.php/216-virtualios-parodos/1670-sustabdyta-akimirka-zvilgsnis-i-pavasari
mailto:alvydas.bakutis@kpkc.lt


8 

 

Laikas 
Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingas Vieta 

Data Val. 

1–30  Virtuali poetės, meno kūrėjos Ritos Mockeliūnienės fotografijų paroda „Šešėliuose 

piliakalnių pabraidžiojus“.  

Nuoroda 

Ugdymo įstaigų, miesto 

bendruomenės 

I. Valentukonienė 

biblioteka@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

7–30 8–17 Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos bibliotekininkės Astos Judzinskienės siuvinėtų 

darbų paroda „Adatų šokis“. 

Ugdymo įstaigų, miesto 

bendruomenės 

I. Valentukonienė 
biblioteka@kpkc.lt 

KPKC, 

Vytauto pr. 44 

17–spalio 

16 

8–17 „Anime įkvėpta meno paroda“, skirta Sugiharos savaitei ir Sugiharos metams paminėti.  

 

Ugdymo įstaigų, miesto 

bendruomenės 

I. Valentukonienė 
biblioteka@kpkc.lt 

KPKC, 

Vytauto pr. 44 

18 12 Mokslo ir žinių mėnesiui skirta LNRS nario, pedagogo, literato, bardo Kęstučio Krenciaus 

poezijos ir dainų popietė „Jūsų širdyse – mano daina“.  

Ugdymo įstaigų, miesto 

bendruomenės 

I. Valentukonienė 
biblioteka@kpkc.lt 

KPKC, 

Vytauto pr. 44 
 

REGISTRUOJAME 

  Registruojame į vaikų turizmo vadovų mokymo programą „Vaikų turizmo renginių 

organizavimas“ (8 val.).  

Mokymai vyks surinkus dalyvių grupę.                                                                       

Ikimokyklinio, pradinio, 

neformaliojo ugdymo, įvairių 

dalykų mokytojai 

A. Bakutis  
alvydas.bakutis@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

  Registruojame į atestacinį renginį „Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų 

ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa“ (22 val.). 

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.                                                                          

Mokyklų vadovai, pavaduotojai, 

įvairių dalykų mokytojai 

L. Vaitkevičienė 
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

  Registruojame į kursus „Užsienio kalbų (anglų) kompetencijų tobulinimo programa 

(A1/A2 ir B1/B2 lygio grupės)“ (48 val.).  

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.                                                                        

1 prioritetas.                                                                                                              

Mokyklų vadovai, pavaduotojai, 

įvairių dalykų mokytojai 

Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

  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.                                                                                                                

Užsienio kalbų mokytojai, 

ketinantys dirbti pagal pradinio 

ugdymo programą 

Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

  Registruojame į mokymus „Mokytojo padėjėjo profesinės veiklos ypatumai vykdant 

įtraukųjį ugdymą bendrojo ugdymo mokykloje“ (40 val.).    

Mokymai vyks surinkus dalyvių grupę.                                                                      

Mokytojų padėjėjai ar ketinantys 

jais dirbti asmenys 

I. Teresienė 
ilona.teresiene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

 

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

● Nemokamo seminaro pažymėjimas – 0,87 Eur. 
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