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KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS 

2020 M. SPALIO 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. 

1, 2 10 „Gerosios darbo su įvairių poreikių mokiniais pavyzdžiai. Pasidalyta lyderystė, 

grįžtamojo ryšio teikimas“. Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.  

Nacionalinis švietimo projektas „Lyderių laikas 3“.  

Projektą finansuoja LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 

3 prioritetas. 

Tikslinė dalyvių grupė V. Barzdžiuvienė 

vilija.barzdziuviene@kpkc.lt, 

A. Bakutis  
alvydas.bakutis@kpkc.lt 

KPKC,  

Vytauto pr. 44, 
Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba,  

Kauno g. 1A 

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 

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

kartą“ (6 val.).  

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

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

1 prioritetas.                                                                                                                 

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

KPKC, 

Vytauto pr. 44 

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

Data Val. 

6, 19,  

20, 26, 27, 

29 

13 

15 

15 

13 

„Mokytojo padėjėjo profesinės veiklos ypatumai vykdant įtraukųjį ugdymą bendrojo 

ugdymo mokykloje“ (40 val.). Lektoriai – jungtinė lektorių komanda. 

Tęsinys – lapkričio 3, 6, 17, 20 d. nuo 13 val. 

2 prioritetas.                                                                                                                 

Asmenys, dirbantys ar ketinantys 

dirbti bendrojo ugdymo 

mokykloje mokytojo padėjėju 

I. Teresienė 
ilona.teresiene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

7 10 „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 

 

Marijampolės 

profesinio 

rengimo centras,  

Kauno g. 117, 

Marijampolė 

7, 9, 14, 16 14 Praktiniai mokymai „Google for Education įrankiai nuotoliniam mokymui“ 1 dalis (16 

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 

8 8.30 „Kompleksinės pagalbos teikimo asmenims, turintiems priklausomybių, teoriniai ir 

praktiniai aspektai“ (40 val.) (tęsinys). 

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

1 prioritetas.                                                                                                                  

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

 

KPKC 

Vytauto pr. 44 

8 10 „Asmens duomenų apsauga: dažniausiai pasitaikančios klaidos“.  

Lektorė – doc. dr. V. Chreptavičienė.  

3 prioritetas.                                                                                                                 

Ugdymo įstaigų vadovai, 

pavaduotojai, raštvedžiai 

L. Vaitkevičienė  

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt   

  

Virtuali aplinka 

15 16 ,,Integruotos pamokos Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje“.  

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.  

1 prioritetas.                                                                                                                 

Ugdymo įstaigų socialinių 

mokslų, kalbų ir menų mokytojai 

L. Vaitkevičienė 
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt 

 

Nacionalinis M. 

K. Čiurlionio 

dailės muziejus, 

Donelaičio g. 64 

17 8 Seminaras-edukacinė išvyka „Aviatorių keliais rytų Lietuvoje“.  

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda. 

1 prioritetas.                                                                                                                  

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

Švenčionių, 

Ignalinos 

rajonai 
21 13 „Naujosios kartos vaikų (ekrano vaikų) ypatumai, mokymo ir vertinimo metodai 

padedantys patirti mokymosi sėkmę“ (6 val.).  

Programa „Naujosios kartos vaikai – iššūkis mokytojui. Kodėl (kaip) juos reikia ugdyti ir 

vertinti kitaip?“ (40 val.). Lektorė – psichol., psichoter. J. Karvelienė.  

3 prioritetas.                                                                                                                 

Priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio ugdymo mokytojai 

A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

21, 23, 28 14 Praktiniai mokymai „Google for Education įrankiai nuotoliniam mokymui“ 2 dalis (12 

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 

23 13 „Mokymasis komandoje: esmė, principai, nuostatos bei vertybės tarptautiniame 

eTwinning projekte „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų 

integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“ (12 val.). 

Programa „Mokymasis komandoje: tinklaveika, partnerystė, bendradarbiavimas ir veikimas 

kartu tarptautiniame eTwinning projekte „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas 

ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“ (40 val.).  

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

1 prioritetas.                                                                                                                 

Priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio ugdymo mokytojai, 

vadovai 

A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

mailto:ilona.teresiene@kpkc.lt
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/Spalis/valerija.segaloviciene@kpkc.lt
mailto:informacinis@kpkc.lt
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/Spalis/valerija.segaloviciene@kpkc.lt
mailto:laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
mailto:laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
mailto:alvydas.bakutis@kpkc.lt
file:///C:/Users/Seminaras/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YJGJ5WU/audrone.antanaviciene@kpkc.lt
mailto:informacinis@kpkc.lt
file:///C:/Users/Seminaras/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YJGJ5WU/audrone.antanaviciene@kpkc.lt
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Laikas 
Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingas Vieta 

Data Val. 

23 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 

 

Virtuali aplinka 

23 14 Vaikų turizmo vadovų mokymo programa „Vaikų turizmo renginių organizavimas“. 

Lektorius – mokyt. met. L. Jankauskas.  

3 prioritetas.                                                                                                                 

Ikimokyklinio, pradinio, 

neformaliojo ugdymo, įvairių 

dalykų mokytojai 

A. Bakutis 
alvydas.bakutis@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

26 10 Seminaras-edukacinė išvyka „Europos paveldo objektai Kaune. Modernizmas ir 

tautiškumas architektūros pavelde“ (6 val.).  

Programa „Neformaliojo švietimo mokytojų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų 

tobulinimas, siekiant ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per pažinimo ir saviraiškos 

poreikių tenkinimą“ (40 val.). 

Lektorės – mokyt. met. L. Nakutienė, D. Galskienė. 

3 prioritetas.                                                                                                                  

Bendrojo, neformaliojo ugdymo 

mokytojai 

A. Bakutis 
alvydas.bakutis@kpkc.lt 

Kauno centrinis 

paštas,  

Laisvės al. 102 

26 13 „Autizmo spektro sutrikimą turinčių asmenų lytiškumo raiška ir socialiai priimtino 

elgesio ugdymas“. Lektorė – psichol. T. Malvicė. 

2 prioritetas.                                                                                                                

Dirbantys su ASS vaikais V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

27 10 „Teminės metodinės medžiagos „Išganymo istorija – Praktinis Biblijos skaitymas – 

Liturginiai metai – Eucharistija“ analizė“.  

Lektorės – Z. Tručionienė (PVKC), mokyt. met. L. Žostautaitė. 

1 prioritetas.                                                                                                                    

Bendrojo ugdymo mokyklų 

tikybos mokytojai 

Z. Verbickienė 

zita.verbickiene@kpkc.lt, 

I. Rakauskienė 

Tel. 8 615 72032 

Kauno 

arkivyskupijos 

katechetikos c., 

Papilio g. 5 

27, 29 9 „Matematika kitaip“ (8 val.).  

Programa „Matematikos mokymo teoriniai ir praktiniai aspektai“ (40 val.). 

Lektorius – dokt., mokyt. A. Berniukevičius (VU MII, Vilnius International Meridian 

School).  

Kauno miesto savivaldybės mokyklų mokytojams seminaras nemokamas.  

1 prioritetas.                                                                                                               

Pagrindinio ugdymo matematikos 

mokytojai 

I. Teresienė 
ilona.teresiene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

27, 28 10 „Sąlygų mokytojų asmenybės augimui sudarymas“.  

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.  

Nacionalinis švietimo projektas „Lyderių laikas 3“.  

Projektą finansuoja LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 

3 prioritetas. 

Tikslinė dalyvių grupė V. Barzdžiuvienė 
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt, 

A. Bakutis  
alvydas.bakutis@kpkc.lt 

KPKC,  

Vytauto pr. 44 

27, 28 10 „Tekstilė ir baldų apmušimas“ (16 val.). 

Programa „Patirtinis inovatyvių technologijų taikymas ir praktinis jų panaudojimas 

technologijų pamokose“ (40 val.). 

Lektoriai – Kauno technikos profesinio mokymo centro pedagogų komanda.  
1 prioritetas.                                                                                                                  

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

KTPMC 

Medienos 

apdirbimo sk., 

Taikos pr. 127B 

27 13 „Kaip efektyviai derinti kasdienį ir nuotolinį mokymo būdą“.  

Lektorius – dr. T. Lagūnavičius. 

1 prioritetas.                                                                                                                

Ikimokyklinio, pradinio, bendrojo 

ugdymo mokytojai 

V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

28 10 „Pozityvi komunikacija ugdymo(si) rezultatams“.  

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.  

Tikslinė dalyvių grupė V. Barzdžiuvienė 
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt, 

Kauno r. 

švietimo 

mailto:zita.verbickiene@kpkc.lt
mailto:alvydas.bakutis@kpkc.lt
mailto:alvydas.bakutis@kpkc.lt
mailto:valerija.segaloviciene@kpkc.lt
mailto:Zita.verbickiene@kpkc.lt
mailto:ilona.teresiene@kpkc.lt
mailto:vilija.barzdziuviene@kpkpkc.lt
mailto:alvydas.bakutis@kpkc.lt
mailto:alvydas.bakutis@kpkc.lt
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/Spalis/valerija.segaloviciene@kpkc.lt
mailto:vilija.barzdziuviene@kpkpkc.lt
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Laikas 
Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingas Vieta 

Data Val. 

Nacionalinis švietimo projektas „Lyderių laikas 3“.  

Projektą finansuoja LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 

3 prioritetas. 

A. Bakutis  
alvydas.bakutis@kpkc.lt 

centras,  

Saulės g. 12 

28 9 „Informatika priešmokykliniame ugdyme“ (8 val.).  

Programa „Vaikų pažangos ir pasiekimų gerinimas ikimokyklinio ugdymo mokyklose“ (40 

val.). Lektorės – mokyt. met. R. Barkauskienė, R. Bankauskienė. 

1 prioritetas.                                                                                                                

Priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

28 13 Praktinis seminaras „Jaunųjų tyrėjų ugdymas“ (8 val.).  

Mokymų programa „Mokymasis eksperimentuojant – praktinių seminarų ciklas“ (40 val.). 

Lektorė – neform. ugd. pedag. M. Mažintienė. 

1 prioritetas.                                                                                                                 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, 

pradinio ugdymo mokytojai 
 

E. Ragauskaitė 
egle.ragauskaite@kpkc.lt  

Virtuali aplinka 

30 13 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų nuotolinio mokymosi įgalinimas 

kuriant virtualias netipines mokymo(si) aplinkas bei naudojant Google Apps ir 

Microsoft Office įrankius“ (12 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 

 

KURSAI 

1, 2, 5, 6, 

7, 9 

9 „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų 

programa“ (60 val.).  

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda. 

2 prioritetas.                                                                                                                 

Neformaliojo ugdymo įstaigų 

pedagogai. 

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 

1, 5, 7, 9, 

12, 14, 

16, 19, 

21, 23, 

26, 28, 30 

16.30 Nuotoliniai kursai „Užsienio kalbų (anglų) kompetencijų tobulinimo programa (A1/A2 

ir B1/B2 lygio grupės)“ (48 val.). 

1 prioritetas.                                                                                                               

Mokyklų vadovai, pavaduotojai, 

įvairių dalykų mokytojai 

Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt 

 

Virtuali aplinka 

5, 7, 12, 

14, 19, 21 

17.20 „Gyvenamosios erdvės interjero dizainas“ (tęsinys).  

Lektorės – G. Šutienė, D. Bernatavičiūtė. 

1 prioritetas. 

Informacinių technologijų, dailės 

ir kitų dalykų mokytojai, kitų 

specialybių atstovai 

I. Teresienė 
ilona.teresiene@kpkc.lt 

KPKC, 

Vytauto pr. 44 

6–23 14 

15 

„Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas“ (180 val.), tęsinys.  

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

Asmenys, neturintys pedagogo 

kvalifikacijos, bet norintys įgyti 

L. Vaitkevičienė 
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

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

Data Val. 

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

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

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.  

1 prioritetas.                                                                                                               

teisę dirbti mokytoju pagal 

profesinio mokymo ir 

neformaliojo (išskyrus 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo) švietimo programas 

 

8, 14 14 „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos 

tobulinimo programa“ (80 val.) (tęsinys). 

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.  

1 prioritetas.                                                                                                                 

Mokytojai, pagalbos mokiniui 

specialistai 

A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

9, 

13, 

16 

15.30 

13 

10 

„Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) 

mokytojams, ketinantiems mokyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo 

programas“ (tęsinys). Lektoriai – jungtinė lektorių komanda. 

1 prioritetas.  

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

Virtuali 

aplinka/ 

KPKC, 

Vytauto pr. 44 

16, 19, 20 14 „Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių 

kalbos kultūros mokymo programa“ (22 val.). Lektorė – mokyt. eksp. B. Kuklierienė. 

1 prioritetas.                                                                                                                

Mokyklų vadovai, pavaduotojai, 

įvairių dalykų mokytojai 

L. Vaitkevičienė 

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt   

Virtuali aplinka 

22, 

 

26, 27, 28, 

29, 30  

14 

 

10 

„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 

 

PASKAITOS 

8 15 „Komandos formavimas“. 

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

Lektorė – D. Kraskauskienė ( LSMUG, VDU, Kauno kolegija). 

Registracija el. p. jurate.radaviciute@lsmugimnazija.lt 

Kauno miesto bendrojo ugdymo 

mokyklų 9–12 klasių mokiniai, 

ekonomikos ir kitų dalykų 

mokytojai 

A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt, 

J. Radavičiūtė 

Virtuali aplinka 

13 18 „Japonų kultūra: tradicija ir modernumas“, skirta Sugiharos savaitei. 

Lektorė – K. Barancovaitė-Skindaravičienė. 

1 prioritetas. 

Miesto bendruomenė E. Ragauskaitė 
egle.ragauskaite@kpkc.lt  

Virtuali aplinka 

23 11 „Teisinis švietimas: kai žinau – esu saugus“, skirta pagyvenusių žmonių mėnesiui.  

Lektorė – Kauno apylin. Prokuratūros 4-ojo skyriaus vyriausioji prokurorė D. Brudnienė.  

1 prioritetas. 

Miesto bendruomenė V. Barzdžiuvienė 
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

 

KONFERENCIJOS 

15 13 Tarptautinė mokytojų ir mokinių konferencija „Aš – Mes – Pasaulis“, skirta Sugiharos 

savaitei.  

5–12 klasių mokiniai, įvairių 

dalykų mokytojai 

I. Teresienė 

ilona.teresiene@kpkc.lt, 

Virtuali aplinka 

file:///C:/Users/Alvita/Documents/KPKC/informacinis@kpkc.lt
mailto:alvydas.bakutis@kpkc.lt
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
mailto:laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
mailto:jurate.radaviciute@lsmugimnazija.lt
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/Spalis/informacinis@kpkc.lt
mailto:egle.ragauskaite@kpkc.lt
file:///C:/Users/Seminaras/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YJGJ5WU/vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
mailto:ilona.teresiene@kpkc.lt
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Laikas 
Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingas Vieta 

Data Val. 

Registracija, paraiškų siuntimas iki spalio 5 d. el. p. renginiai@dobkevicius.lt. 

Informacija tel. 8 689 11203. 

1 prioritetas. 

L. Viršilienė 

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

Pranešėjų registracija iki rugsėjo 25 d. – nuoroda  

2 prioritetas. 

Bendrojo ugdymo mokyklų 

mokytojai, socialiniai pedagogai ir 

specialieji pedagogai 

Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt 

 

Virtuali aplinka 

28 10 Muzikos, meno mokyklų styginių instrumentų ir gitaros mokytojų tarptautinė konferencija 

„Kūrybiškumo įtaka efektyviam mokymui(si)“. 

1 prioritetas. 

Muzikos, meno mokyklų styginių 

instrumentų ir gitaros mokytojai 

A. Bakutis 
alvydas.bakutis@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

 

METODINIAI RENGINIAI 

1–5  Projektas „Gražiausi žodžiai – Mokytojui“.  

Veda – log. eksp. L. Jarošienė, log. eksp. M. Akambakienė, log. met J. Legienė. 

2 prioritetas. 

I-ojo mikrorajono logopedai, 

specialieji pedagogai, mokiniai 

V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

7 10 Metodinis renginys-praktikumas „Apie muziką kitaip“.  

Veda – edukatoriai J. Ragaišienė, S. Lipinskas. 

1 prioritetas. 

Kauno ikimokyklinių ugdymo 

įstaigų muzikos mokytojų 

draugijos nariai 

A. Antanavičienė 

audrone.antanaviciene@kpkc.lt, 
A. Ambrazevičienė 

Kauno m. 

muziejus, 

K. Petrausko g. 

31 

8 10 „Sveikatos stiprinimo ir ugdymo praktikos patirtys“.  

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

1 prioritetas. 

Kauno ir Kauno r. ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

A. Antanavičienė 

audrone.antanaviciene@kpkc.lt, 
D. Čižinauskienė 

Virtuali aplinka 

8 18 „Gabių mokinių ugdymas“. Veda – mokyt. met. D. Sutkaitienė. 

2 prioritetas. 

Kauno m. pradinių klasių 

mokytojų gabių vaikų ugdymo 

iniciatyvinės grupės nariai 

A. Antanavičienė 

audrone.antanaviciene@kpkc.lt 
 

Virtuali aplinka 

12 14 Tarptautinio projekto sėkmė Briuselyje: tarptautinio eTwinning projekto „Tarpkultūrinės 

komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų 

pamokose“ pristatymas. 

1 prioritetas. 

Lietuvos ikimokyklinių ugdymo 

įstaigų vadovai 

A. Antanavičienė 

audrone.antanaviciene@kpkc.lt 
 

Virtuali aplinka 

13 15 „Matematikos mokymo sėkmės istorijos“.  

Veda – mokyt. eksp. Z. Nėnienė. 

1 prioritetas. 

Matematikos mokytojai I. Teresienė 
ilona.teresiene@kpkc.lt  

Virtuali aplinka 

13 15 Metodinė valanda-gerosios patirties sklaida „Kasdienio ir nuotolinio mokymo dermė“.  

Veda – Kauno J. Grušo meno gimnazijos komanda. 

1 prioritetas. 

Bendrojo ugdymo mokytojai, 

pagalbos mokiniui specialistai, 

vadovai 

V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt, 

D. U. Tumavičienė 

Virtuali aplinka 

14 14 „Edukacinis-kūrybinis projektas „Ugnis tarp mūsų 2020“.  

Veda – mokyt. D. Čižinauskienė, Kauno priešgaisrinės valdybos vyr. spec. J. Lapėnaitė. 

1 prioritetas. 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

A. Antanavičienė 

audrone.antanaviciene@kpkc.lt 
 

Virtuali aplinka 

14 14 „Socialinio pedagogo veiklos dokumentai“. Veda – soc. ped. I. Žumbienė. 

1 prioritetas. 

Socialiniai pedagogai V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

15 14 Metodinis renginys-pasitarimas „Veiklos mokinių sveikatos bei bendruomenės saugumo 

stiprinimui 2020–2021 m. m.“. Veda – mokyt. met. L. Bukinienė. 

1 prioritetas. 

Pradinių klasių mokytojų sveikos 

gyvensenos grupės nariai 

A. Antanavičienė 

audrone.antanaviciene@kpkc.lt 
 

Virtuali aplinka 

21 14 Metodinė valanda-patirties sklaida „Mokyklos bibliotekininkas. Patirtis naujoj realybėj“. 

Veda – bibliotekininkės O. Kazakevičienė, A. Jokubauskienė,  

Mokyklų bibliotekininkai I. Valentukonienė 
biblioteka@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

mailto:renginiai@dobkevicius.lt
https://forms.gle/9UxfcHXooh2UMZAT6
mailto:zita.verbickiene@kpkc.lt
mailto:alvydas.bakutis@kpkc.lt
mailto:valerija.segaloviciene@kpkc.lt
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file:///C:/Users/Seminaras/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YJGJ5WU/audrone.antanaviciene@kpkc.lt
file:///C:/Users/Seminaras/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YJGJ5WU/audrone.antanaviciene@kpkc.lt
file:///C:/Users/Seminaras/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YJGJ5WU/audrone.antanaviciene@kpkc.lt
mailto:ilona.teresiene@kpkc.lt
mailto:valerija.segaloviciene@kpkc.lt
file:///C:/Users/Seminaras/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YJGJ5WU/audrone.antanaviciene@kpkc.lt
mailto:valerija.segaloviciene@kpkc.lt
file:///C:/Users/Seminaras/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YJGJ5WU/audrone.antanaviciene@kpkc.lt
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/Spalis/biblioteka@kpkc.lt
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Laikas 
Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingas Vieta 

Data Val. 

V. Stepučinskienė, A. Gervylė, A. Spiridonovienė. 

1 prioritetas. 

21 14 Metodinis renginys, skirtas Pasaulinei psichikos sveikatos dienai „Psichikos sveikata –

visiems“. Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.  

1 prioritetas. 

Ikimokyklinio, bendrojo ugdymo 

mokytojai, pagalbos specialistai, 

vadovai 

V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt, 

R. Juknienė, 

D. Šabūnienė 

Virtuali aplinka 

22 13 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikinės veiklos iššūkiai ir 

galimybės organizuojant nuotolinį ugdymą. Muzikinės pasakos“. Veda – muzikos 

mokyt. met. A. Ambrazevičienė, vyr. mokyt. D. Vaitkaitienė, vyr. mokyt. J. Juzėnaitė. 

1 prioritetas. 

Ikimokyklinių įstaigų muzikos 

mokytojai  

A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

29 9 Metodinė išvyka „Lauko darželis. Idėjų paieška“.  

1 prioritetas. 

 

Tikslinė dalyvių grupė A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt 

„Lauko 

darželis“, 

Pūčkorių g. 5, 

Vilnius 
 

METODINIŲ BŪRELIŲ POSĖDŽIAI 

1 14 Kauno miesto etninės kultūros mokytojų metodinio būrelio posėdis. MB nariai A. Bakutis 
alvydas.bakutis@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

6 16 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų muzikos mokytojų metodinio būrelio posėdis. MB nariai A. Bakutis 
alvydas.bakutis@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

7 9 Kauno miesto ugdymo įstaigų psichologų metodinio būrelio posėdis. MB nariai V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

7 14 Kauno miesto teatro mokytojų metodinio būrelio posėdis. MB nariai A. Bakutis 
alvydas.bakutis@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

7 15.30 Kauno miesto ugdymo mokyklų Antikorupcinio mokinių ugdymo darbo grupės posėdis. DG nariai L. Vaitkevičienė 

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt   

Virtuali aplinka 

8 13 Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio 

posėdis. 

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

Virtuali aplinka 

8 15.30 Kauno miesto tikybos mokytojų metodinio būrelio posėdis. MB nariai Z. Verbickienė 

zita.verbickiene@kpkc.lt, 

I. Rakauskienė 

Tel. 8 615 72032 

Kauno 

arkivyskupijos 

katechetikos c., 

Papilio g. 5 

12 15 Kauno miesto istorijos mokytojų metodinio būrelio posėdis. MB nariai L. Vaitkevičienė 

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt   

Virtuali aplinka 

13 14 Kauno miesto ugdymo įstaigų socialinių pedagogų metodinio būrelio posėdis. MB nariai V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

13 15 Kauno miesto geografijos mokytojų metodinio būrelio posėdis. MB nariai L. Vaitkevičienė 

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

14 15 Kauno miesto šokio mokytojų metodinio būrelio posėdis. MB nariai A. Bakutis 
alvydas.bakutis@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

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

Virtuali aplinka 

22 15 Kauno miesto ugdymo įstaigų darbuotojų, atsakingų už antikorupcinį ugdymą ir 

Antikorupcinio mokinių ugdymo darbo grupės visuotinis posėdis. 

DG nariai, darbuotojai, atsakingų 

už antikorupcinį ugdymą 

L. Vaitkevičienė 
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

22 15 Kauno miesto žmogaus saugos mokytojų metodinio būrelio posėdis. MB nariai A. Bakutis Virtuali aplinka 

mailto:valerija.segaloviciene@kpkc.lt
file:///C:/Users/Seminaras/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YJGJ5WU/audrone.antanaviciene@kpkc.lt
file:///C:/Users/Seminaras/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YJGJ5WU/audrone.antanaviciene@kpkc.lt
mailto:alvydas.bakutis@kpkc.lt
mailto:alvydas.bakutis@kpkc.lt
mailto:valerija.segaloviciene@kpkc.lt
mailto:alvydas.bakutis@kpkc.lt
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
file:///C:/Users/Seminaras/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YJGJ5WU/audrone.antanaviciene@kpkc.lt
mailto:Zita.verbickiene@kpkc.lt
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
mailto:valerija.segaloviciene@kpkc.lt
mailto:laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
mailto:alvydas.bakutis@kpkc.lt
mailto:alvydas.bakutis@kpkc.lt
mailto:laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
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Data Val. 

alvydas.bakutis@kpkc.lt 

28 15 Kauno miesto lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio posėdis. MB nariai Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

28 15 Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų metodinio būrelio posėdis. MB nariai A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

29 15 Kauno miesto ekonomikos mokytojų metodinio būrelio posėdis. MB nariai A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

 

KONSULTACIJOS 

6 13 Nuotolinė individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems 

vadovams. Konsultuoja – mentorė dr. D. Garnienė. 

Registracija el. p. daiva.garniene@kmug.lt 

3 prioritetas. 

Naujai paskirti ar 1–3 metus 

dirbantys vadovai 

V. Barzdžiuvienė 
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

19 15 Nuotolinė individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal 

pradinio ugdymo programas vadovams.  

Konsultuoja – mentorė dr. V. Rupainienė.   

Registracija 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 

20 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 

21 16 Nuotolinė konsultacija „Skaitmeninės priemonės nuotoliniam matematikos mokymui“. 

Konsultuoja – mokyt. eksp. O. Stanevičienė. 

1 prioritetas. 

Matematikos mokytojai I. Teresienė 
ilona.teresiene@kpkc.lt  

Virtuali aplinka 

22 14 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo“.  

Konsultuoja – I. Bagdonė, NŠA išorės vertintoja. 

Registracija el. p. direktore@varpas.kaunas.lm.lt 

3 prioritetas. 

Mokyklų vadovai, pavaduotojai, 

įvairių dalykų mokytojai, 

mokyklų komandos 

V. Barzdžiuvienė 
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

22 15 „Dėl kokybės vadybos stiprinimo bendrojo ugdymo mokykloje“.  

Konsultuoja – dr. D. Lapėnienė, mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo švietimo 

konsultantė.  

Registracija el. p. dalia.lapeniene@gmail.com  

3 prioritetas. 

Mokyklų vadovai, pavaduotojai, 

įvairių dalykų mokytojai, 

mokyklų komandos 

V. Barzdžiuvienė 
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

 

ATVIROS VEIKLOS  

20 9.50 Atvira pamoka „Žaidimai fizinio ugdymo pamokoje“ I gimnazijos klasėje. 

Veda – mokyt. eksp. R. V. Jagentavičius, D. Jasiulionienė. 

Fizinio ugdymo mokytojai L. Vaitkevičienė 
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt, 

 N. Šimkevičienė 

S. Dariaus ir  

S. Girėno g-ja, 

Miško g. 1 

23 8.55 Integruota fizinio ugdymo ir užsienio kalbos (vokiečių)  pamoka I gimnazijos klasėje. 

Veda – mokyt. eksp. D. Jasiulionienė, R. V. Jagentavičius, B. Pukelienė. 

Fizinio ugdymo, vokiečių k. 

mokytojai 

L. Vaitkevičienė 
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt, 

 N. Šimkevičienė 

Sporto klubas 

„Savas“, Karo 

Ligoninės g. 6 
 

PROJEKTINĖ VEIKLA 

mailto:alvydas.bakutis@kpkc.lt
mailto:Zita.verbickiene@kpkc.lt
mailto:informacinis@kpkc.lt
mailto:informacinis@kpkc.lt
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mailto:ilona.teresiene@kpkc.lt
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file:///C:/Users/Seminaras/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YJGJ5WU/vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
mailto:dalia.lapeniene@gmail.com
file:///C:/Users/Seminaras/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YJGJ5WU/vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
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Laikas 
Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingas Vieta 

Data Val. 

1–30 15.30 Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo veiklų organizavimo projektas, 

finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis, „Matematikos mokymosi klubas „Matematika 

kitaip“. Lektoriai – jungtinė lektorių komanda. 

Užsiėmimai I grupei prasideda spalio 1 d. (antradieniais, ketvirtadieniais). 

Užsiėmimai II grupei prasideda spalio 5 d. (pirmadieniais, trečiadieniais). 

1 prioritetas. 

Projekto tikslinė grupė – 10 klasių 

mokiniai 

I. Teresienė 
ilona.teresiene@kpkc.lt  

KPKC, 

Vytauto pr. 44 

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, 
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. 

Projekto koordinatoriai, partneriai R. Bortkevičienė, 

A. Valinevičienė 
agne.valineviciene@kpkc.lt, 

E. Ragauskaitė 
egle.ragauskaite@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, 

E. Ragauskaitė 
egle.ragauskaite@kpkc.lt 

Virtuali aplinka 

 

RENGINIAI MOKINIAMS (Renginių nuostatai, spauskite ČIA) 

rugsėjo 28–

lapkričio 27  
 Respublikinė kompiuterinių piešinių konkursas-paroda „Mano vasaros pasaka“. 

Registracija – nuoroda 

Informacija el. p. ausra.s4@gmail.com, balaima1@gmail.com 

Pradinio ugdymo 1–4 klasių 

mokiniai 

A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt, 
R. Baršukaitienė 

Virtuali aplinka 

1–15  Respublikinis 3–4 (pradinių) klasių mokinių laiško rašymo anglų kalba konkursas ,,A short 

story about my teacher“, skirtas Tarptautinei mokytojų dienai. 

Registracija, darbų siuntimas iki spalio 15 d. el. p. edita.rabizaite@kgm.lt 

Pradinio ugdymo 3–4 klasių 

mokiniai ir anglų kalbos 

mokytojai 

A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt, 

E. Rabizaitė 

Virtuali aplinka 

1–16  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 klasių mokinių tapybos, fotografijos 

projektas-pleneras „Įvairiaspalvis ruduo mokyklos kieme“.  

5–12 klasių mokiniai A. Bakutis  

alvydas.bakutis@kpkc.lt, 

J. Stravinskienė 

Virtuali aplinka 

1–18 8–16 Rašinių konkursas ,,Aš myliu savo senelius“, skirtas Pagyvenusių žmonių mėnesiui. 

Informacija el. p. v.ruciene@gmail.com  

Pradinio ugdymo 2–4 klasių 

mokiniai ir jų seneliai 

 

A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt 

Gedimino sporto 

ir sveikatinimo g-

ja,  

Aukštaičių g. 78 

1–23  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–8 klasių mokinių kūrybinių darbų konkursas 

„Brangi Lietuva – su Konstitucijos diena!“, skirtas Konstitucijos dienai. 

5–8 klasių mokiniai E. Ragauskaitė 
egle.ragauskaite@kpkc.lt 

Mokyklose 

1–31  Tarptautinis vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkursas „Dialogai su gamta. Mano 

augintinis“. 

Bendrojo, neformaliojo meninio 

ugdymo įstaigų 6–19 metų 

mokiniai ir pageidaujantys 

mokytojai 

A. Bakutis  

alvydas.bakutis@kpkc.lt, 

R. Klingaitė 

Virtuali aplinka 

1–  

lapkričio 6 

 Tarptautinis 5–12 klasių mokinių dienoraščio konkursas „Švies@.aš“.  

Darbus siųsti el. p. dienorasciokonkursas@gmail.com  

Informacija tel. 8 658 33737, el. p. jegida@gmail.com  

Bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 

klasių mokiniai 

Z. Verbickiene 
zita.verbickiene@kpkc.lt 

 

Virtuali aplinka 

mailto:ilona.teresiene@kpkc.lt
file:///C:/Users/Seminaras/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YJGJ5WU/agne.valineviciene@kpkc.lt
mailto:egle.ragauskaite@kpkc.lt
file:///C:/Users/Seminaras/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YJGJ5WU/agne.valineviciene@kpkc.lt
mailto:egle.ragauskaite@kpkc.lt
file:///C:/Users/Seminaras/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YJGJ5WU/agne.valineviciene@kpkc.lt
mailto:egle.ragauskaite@kpkc.lt
https://www.kpkc.lt/index.php/veiklos-sritys/200-metodiniu-bureliu-veikla/1092-renginiai-mokiniams
https://bit.ly/manovasarospasaka
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/Spalis/ausra.s4@gmail.com
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/Spalis/balaima1@gmail.com
file:///C:/Users/Seminaras/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YJGJ5WU/audrone.antanaviciene@kpkc.lt
file:///C:/Users/Violeta/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3WPF92IV/edita.rabizaite@kgm.lt
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/Spalis/informacinis@kpkc.lt
mailto:alvydas.bakutis@kpkc.lt
mailto:v.ruciene@gmail.com
file:///C:/Users/Seminaras/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YJGJ5WU/audrone.antanaviciene@kpkc.lt
mailto:egle.ragauskaite@kpkc.lt
mailto:alvydas.bakutis@kpkc.lt
mailto:Švies@.aš
mailto:dienorasciokonkursas@gmail.com
mailto:jegida@gmail.com
mailto:zita.verbickiene@kpkc.lt
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Laikas 
Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingas Vieta 

Data Val. 

8, 15, 22 15.30 Papildomi matematikos užsiėmimai Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 

mokiniams. Veda – mokyt. met. I. Bakutienė. 

Priemonių plano mokinių matematikos pasiekimų gerinimui 2020–2021 m. įgyvendinimas. 

Tikslinė dalyvių grupė I. Teresienė 
ilona.teresiene@kpkc.lt  

„Saulės“ g-ja, 

Savanorių pr. 

46 

9 8–16 Akcija, skirta Pasaulinei psichikos sveikatos dienai „Psichikos sveikata: pagalba visiems ir 

visur“.  

Kauno miesto ugdymo įstaigų 

bendruomenės 

V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt, 

R. Juknienė 

Kauno miesto 

ugdymo 

įstaigose 

13 10 Praktinis užsiėmimas pradinių klasių mokiniams „Lankstymas origami technika“.  Pradinių klasių mokiniai E. Ragauskaitė 
egle.ragauskaite@kpkc.lt 

Panemunės 

pradinė m-kla, 

Kuosų g. 22 

19–25  Vokiečių kalbos dienos „Ö kaip öko?“. Pagrindiniai akcentai yra tvarumas, ekologiškumas 

ir kūrybingumas.  

 

Bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 

klasių mokiniai 

Z. Verbickiene 
zita.verbickiene@kpkc.lt, 

B. Pukelienė 

Mokyklose 

26–

lapkričio 1 

 Respublikinio pradinio ugdymo amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Rieduliukas“, 

skirta Tarptautinei dienai be automobilio. 

Informacija el. p. jolantavaitke@yahoo.com 

 

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

E. Grinkevičienė 

KTU Vaižganto 

prog-jos 

facebook’o 

paskyroje 

27–29 13 Tarptautinio eTwinning projekto „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų 

integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“ folkloro festivalis „Šėltinis – 2020“.  

Informacija el. p. logopede@kaunolinelis.lt, i.sukiene@kaunolinelis.lt  

Projekto tikslinė grupė A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt, 

A. Tamušauskaitė 

Virtuali aplinka 

30 10 Respublikinis festivalis „Pagrokim“.  

Paraiškas pateikti iki 25 d. el. p. kiimuzikosdraugija@gmail.com  

Informacija tel. 8 659 12588. 

Respublikos ikimokyklinio 

ugdymo vaikai 

A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt, 

A. Ambrazevičienė 

Virtuali aplinka 

 

RENGINIAI TĖVAMS 

12 17.30 „Aktyvių tėvų akademijos“ nemokamų paskaitų ciklo tėvams paskaita „Tėvų reikšmė vaiko 

ugdymo procese. Taisyklių kūrimas, susitarimai ir reiklumas“.  

Lektorius – L. Slušnys, vaikų, paauglių psichiatras (VšĮ „LIONS QUEST Lietuva“). 

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

Virtuali aplinka 

 

RENGINIAI TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO STUDENTAMS 
Penkta-

dieniais 

10 Kūrybinės dirbtuvės „Mintys gula margais raštais“.  

Veda – tautodailininkė A. K. Aglinskaitė (Leporda).  

Būtina registracija.  

Pedagogai senjorai  Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt 

 

KPKC,  

Vytauto pr. 44 

 

KULTŪRINIAI RENGINIAI 

1–16 8–17 Meno paroda „Įkvėpti Anime“, skirta Sugiharos savaitei. 

 

Ugdymo įstaigų, miesto 

bendruomenės 

I. Valentukonienė 
biblioteka@kpkc.lt 

KPKC, 

Vytauto pr. 44 

1–30 8–17 Kauno moksleivių techninės kūrybos centro fotografijos studijos narės Medos Mažeikaitės 

personalinė paroda „Šiluvos atlaidai“. Vadovė – mokyt. eksp. T. Kuzmina. 

Ugdymo įstaigų, miesto 

bendruomenės 

A. Bakutis  
alvydas.bakutis@kpkc.lt 

KPKC,  

Vytauto pr. 44 

1–30 8–17 KRA „Kauno branduma“ dailininkų dailės darbų paroda „Po rudenėjančiu dangum“. 

Dailininkų prisistatymas spalio 23 d. 13 val.  

Miesto bendruomenė I. Valentukonienė 
biblioteka@kpkc.lt 

KPKC, 

Vytauto pr. 44 

7 15 Poezijos skaitymai „Ruduo klauso mano minčių...“. Renginys, skirtas poeto Pauliaus 

Širvio 100-osioms metinėms.  

Ugdymo įstaigų, miesto 

bendruomenės 
I. Valentukonienė 
biblioteka@kpkc.lt 

Ramybės 

parkas 

14 13 Lietuvos menų ir mokslo asociacijos „Vydūno šviesa“ prezidento, metafizikos mokslų dr. 

Vilimanto Zablockio knygos „Įrodyk man...“ pristatymas. Knyga dedikuota Vydūnui.  

Ugdymo įstaigų, miesto 

bendruomenės 

I. Valentukonienė 
biblioteka@kpkc.lt 

KPKC,  

Vytauto pr. 44 

16 11 „Poezija ir ruduo“. Savo eiles skaito Povilas Venta Kuprys. Miesto bendruomenė V. Segalovičienė Ramybės 

mailto:ilona.teresiene@kpkc.lt
mailto:valerija.segaloviciene@kpkc.lt
mailto:egle.ragauskaite@kpkc.lt
mailto:zita.verbickiene@kpkc.lt
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/Spalis/jolantavaitke@yahoo.com
file:///C:/Users/Seminaras/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YJGJ5WU/audrone.antanaviciene@kpkc.lt
mailto:logopede@kaunolinelis.lt
mailto:i.sukiene@kaunolinelis.lt
file:///C:/Users/Seminaras/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YJGJ5WU/audrone.antanaviciene@kpkc.lt
mailto:kiimuzikosdraugija@gmail.com
file:///C:/Users/Seminaras/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YJGJ5WU/audrone.antanaviciene@kpkc.lt
mailto:laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
mailto:zita.verbickiene@kpkc.lt
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/Spalis/biblioteka@kpkc.lt
mailto:alvydas.bakutis@kpkc.lt
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/Spalis/biblioteka@kpkc.lt
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/Spalis/biblioteka@kpkc.lt
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/Spalis/biblioteka@kpkc.lt
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Laikas 
Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingas Vieta 

Data Val. 

valerija.segaloviciene@kpkc.lt parkas 

23 13 KRA „Kauno branduma“ narės, menininkės Linos Opulskienės kūrybos valanda „Širdis – 

gyvasties šaltinis“.  

Miesto bendruomenė  I. Valentukonienė 
biblioteka@kpkc.lt 

KPKC, 

Vytauto pr. 44 
 

REGISTRUOJAME  

  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 kvalifikacijos tobulinimo programos mokymus „Vadybinių kompetencijų 

tobulinimas. Pasirengimas kompetencijų vertinimui“ (40 val.). 

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

Renginys vyks surinkus dalyvių grupę. Mokymai planuojami 2020 m. lapkričio 5, 6, 18 d.  

3 prioritetas.                                                                                                             

Pretendentai į švietimo įstaigų 

vadovus 

V. Barzdžiuvienė 
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

KPKC,  

Vytauto pr. 44 

 

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

● Nemokamo seminaro pažymėjimas – 0,87 Eur. 

 

mailto:valerija.segaloviciene@kpkc.lt
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