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KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS 

2020 M. LAPKRIČIO 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. 

3, 6, 17, 

20 

13 

14 
„Mokytojo padėjėjo profesinės veiklos ypatumai vykdant įtraukųjį ugdymą bendrojo 

ugdymo mokykloje“ (tęsinys). Lektoriai – jungtinė lektorių komanda. 

2 prioritetas. 

Asmenys, dirbantys ar ketinantys 

dirbti bendrojo ugdymo 

mokykloje mokytojo padėjėju 

I. Teresienė 
ilona.teresiene@kpkc.lt  

Virtuali 

aplinka 

4 13 „Kaip sumažinti negatyvų pokyčių poveikį ir išsilaisvinti nuo neigiamų emocijų bei 

įsitikinimų?“ (6 val.). 

Programa „Pedagogo motyvacijos ir produktyvumo stiprinimas švietimo sistemos pokyčių 

sąlygomis“ (40 val.). Lektorė – I. Čekauskienė. 

1 prioritetas.                                                                                                               

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, 

bendrojo ugdymo įstaigų 

vadovai, pavaduotojai, mokytojai 

ir pagalbos mokiniui specialistai 

E. Ragauskaitė 
egle.ragauskaite@kpkc.lt 

 

Virtuali 

aplinka 

5,  

12,  

19 

15 

16 

15 

„Microsoft Teams“. 

Programa „Virtualių mokymo(si) aplinkų panaudojimo galimybės“ (40 val.). 

Lektorius – E. Stalioraitis („Microsoft“). 

1 prioritetas.                                                                                                                

Įvairių dalykų mokytojai A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt 

 

Virtuali 

aplinka 

9 9 „Pasiekimų vertinimo sistemos tobulinimo mokymai užduočių rengėjams“ (8 val.). 

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda. 

Tikslinė grupė E. Ragauskaitė 
egle.ragauskaite@kpkc.lt, 

A. Veličkaitė 

Virtuali 

aplinka 

                                                 
1
Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AB sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278. Mokėjimo 

paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą. Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl apmokėjimo el. p. buhalterija@kpkc.lt. 

 

mailto:ilona.teresiene@kpkc.lt
mailto:egle.ragauskaite@kpkc.lt
mailto:informacinis@kpkc.lt
mailto:egle.ragauskaite@kpkc.lt
mailto:lina.tamulyniene@kba.lt
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Laikas 
Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingas Vieta 

Data Val. 

1 prioritetas.                                                                                                                informacinis@kpkc.lt, 

I. Valentukonienė 
biblioteka@kpkc.lt 

9 11 „Visapusiškas pasirengimas siekiant įgyti aukštesnę mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją: praktinė veikla ir ją pagrindžiančių veiklos dokumentų grupavimas pagal 

atestacijos rodiklius“ (6 val.).  

Lektorius – D. Milius, Kauno 1-osios muzikos mokyklos Mokytojų atestacinės komisijos 

sekretorius, KTU SHMMF doktorantas.  

3 prioritetas.                                                                                                           

Kauno muzikos mokyklų 

mokytojai, besiruošiantys įgyti 

aukštesnę kvalifikacinę 

kategoriją 

A. Bakutis 
alvydas.bakutis@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

9, 10 14 „Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio pažinimo svarba“ (8 val.).  

Programa „Įtraukusis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje“ (40 val.).  

Lektorė – dokt., psichol. O. Mačėnaitė.   

2 prioritetas.                                                                                                              

Pradinio, pagrindinio, vidurinio 

ugdymo įvairių dalykų 

mokytojai, pagalbos mokiniui 

specialistai 

I. Teresienė 
ilona.teresiene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

 

11 11.30 „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 

 

Virtuali 

aplinka 

13, 27 9 „Pradinio ir pagrindinio ugdymo pakopų (4, 6 ir 8 klasių) meninio ir technologinio 

ugdymo sričių veiklos vertinimo užduočių rengimo ir vertinimo naujovės: veiklos 

vertinimo metodika“ (tęsinys). Lektoriai – jungtinė lektorių komanda. 

1 prioritetas.                                                                                                               

Tikslinė grupė L. Vaitkevičienė 
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt, 

I. Valentukonienė 
biblioteka@kpkc.lt, 

E. Ragauskaitė 
egle.ragauskaite@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

18 13 „Vaikų kūrybiškumo išlaisvinimas raiškiuoju skaitymu“ (8 val.).  

Programa „Idėjos ir laisvė vaikų kūrybai“ (40 val.).  

Lektorius – aktorius H. Savickis, aktorinio meistriškumo ir scenos kalbos mokytojas. 

3 prioritetas.                                                                                                              

Priešmokyklinio ugdymo, 

pradinių klasių mokytojams 

A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

18 13 „Ypatingi vaikai: nauja karta ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje“ (8 val.). 

Programa „Kompleksinė logopedo pagalba ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ (40 val.). 

Lektorė – log. ekspertė E. Žičkuvienė. 

2 prioritetas.                                                                                                              

Ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai, pagalbos 

specialistai 

V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

 

Virtuali 

aplinka 

18 10 „Vadovavimo žmonėms kompetencija: bendradarbiavimas ugdyme ir veiksminga 

lyderystė“ (8 val.). 

Programa „Mokyklų vadovų pavaduotojų ugdymui vadybinių kompetencijų tobulinimas“ 

(40 val.). Lektorė – S. Drazdavičienė, Kauno „Saulės“ gimnazijos direktorė.  

Kauno m. savivaldybės mokyklų vadovų pavaduotojams ugdymui seminaras nemokamas. 

3 prioritetas.                                                                                                            

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

vadovų pavaduotojai, ketinantys 

pasitikrinti vadybines 

kompetencijas NŠA 

V. Barzdžiuvienė 
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

 

Virtuali 

aplinka 

 

19 13 „2020–2021 metų išorinio mokinių pasiekimų vertinimo aktualijos“ (8 val.). 

Programa „Mokyklų vadovų pavaduotojų ugdymui vadybinių kompetencijų tobulinimas“ 

(40 val.). Lektorė – A. Ranonytė (NŠA). 

Kauno m. savivaldybės mokyklų vadovų pavaduotojams ugdymui seminaras nemokamas. 

3 prioritetas. ............................................................................................................. 

Mokyklų vadovų pavaduotojai 

ugdymui 

A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt 

 

Virtuali 

aplinka 

19 14 „Mokymosi objektų kūrimas ir taikymas, mokymo(si) metodai, tinkami mokantis 

nuotoliniu būdu“ (10 val.).  

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

Lektorė – E. Vaivadienė (NŠA). 

Ugdymo įstaigų vadovai, 

pavaduotojai, įvairių dalykų 

mokytojai, pagalbos mokiniui 

specialistai 

A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt 

 

Virtuali 

aplinka 

mailto:informacinis@kpkc.lt
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/Lapkritis/biblioteka@kpkc.lt
mailto:alvydas.bakutis@kpkc.lt
mailto:ilona.teresiene@kpkc.lt
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/Lapkritis/valerija.segaloviciene@kpkc.lt
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/Lapkritis/biblioteka@kpkc.lt
mailto:egle.ragauskaite@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/Lapkritis/valerija.segaloviciene@kpkc.lt
mailto:vilija.barzdziuviene@kpkpkc.lt
mailto:informacinis@kpkc.lt
mailto:informacinis@kpkc.lt
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Laikas 
Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingas Vieta 

Data Val. 

1 prioritetas.                                                                                                               

20 13.30 „Mokymasis komandoje: tinklaveikos kūrimas tarptautiniame eTwinning projekte“ 

(10 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 

23 10 „Perdegimo prevencija: streso valdymas, pozityvumas, atsipalaidavimas“ (6 val.). 

Programa „Pedagogo motyvacijos ir produktyvumo stiprinimas švietimo sistemos pokyčių 

sąlygomis“ (40 val.). Lektorė – psichologė I. Čekauskienė. 

1 prioritetas.                                                                                                              

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, 

bendrojo ugdymo įstaigų 

vadovai, pavaduotojai, mokytojai 

ir pagalbos mokiniui specialistai 

E. Ragauskaitė 
egle.ragauskaite@kpkc.lt 

 

Virtuali 

aplinka 

23 13 „Asmeninio veiksmingumo didinimas ir pokyčių valdymas esant dideliems iššūkiams“ 
(8 val.). 

Programa „Mokyklų vadovų pavaduotojų ugdymui vadybinių kompetencijų tobulinimas“ 

(40 val.). Lektorius – dr. J. Neverauskas, gydytojas neurologas, psichoterapeutas, Lietuvos 

kognityvinės ir elgesio terapijos prezidentas, Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos 

asociacijos prezidentas. 

Kauno m. savivaldybės mokyklų vadovų pavaduotojams ugdymui seminaras nemokamas. 

3 prioritetas.                                                                                                               

Mokyklų vadovų pavaduotojai 

ugdymui 

A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

23, 24 14 „Psichologo patarimai matematikos mokytojui“ (6 val.).  

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

Lektorius – dr. T. Lagūnavičius. 

Kauno m. savivaldybės mokyklų mokytojams seminaras nemokamas. 

1 prioritetas. 

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

Virtuali 

aplinka 

23 15 „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.                                                                                                                 

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

Virtuali 

aplinka 

23 15 Praktinis seminaras „Kognityvinių gebėjimų  ugdymo įrankiai  vaikams, turintiems 

emocijų ir elgesio sutrikimų“ (6 val.).   

Programa „SUP turinčių vaikų ugdymas: priemonės, poveikis, pokytis“ (40 val.).  

Lektorė – psichol., dokt. O. Mačėnaitė. 

2 prioritetas.                                                                                                               

Įvairių dalykų mokytojai, 

pagalbos mokiniui specialistai 

L. Vaitkevičienė  

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt   

  

Virtuali 

aplinka 

24, 27  „Formuojamasis vertinimas ir mokinio individualios pažangos fiksavimas 

panaudojant informacines technologijas“ (12 val.).  

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

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

1 prioritetas.                                                                                                               

Mokyklų vadovai, jų 

pavaduotojai ugdymui, įvairių 

dalykų mokytojai 

A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt 

 

Virtuali 

aplinka 

24 13 „Netipiško elgesio vaikai. Galimi pagalbos būdai“ ( 6 val.). 

Programa „Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių skirtingų poreikių, ugdymas“ (40 val.). 

Lektorė – psichologė E. Gudelienė. 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, 

pradinio ugdymo mokytojai, 

pagalbos specialistai 

V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

 

Virtuali 

aplinka 

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

Data Val. 

2 prioritetas.                                                                                                               

25 13 „...Jie buvo tarsi avys be piemens“ (Mk 6,34) su bibliodramos elementais (8 val.).  

Programa „Biblijos pažinimas“ (40 val.). Lektorė – mokyt. eksp. V. Šadzevičiūtė. 

1 prioritetas.                                                                                                               

Tikybos mokytojai, katechetai Z. Verbickienė 

zita.verbickiene@kpkc.lt, 

I. I. Rakauskienė 

II. Tel. 8 615 72032 

Kauno 

arkivyskupijos 

katechetikos c., 

Papilio g. 5 

arba virtuali 

aplinka 

(atsižvelgiant į 

epidemiologinę 

situaciją) 

25 14 „Aktyvių sveikatos mokymo metodų naudojimas vaikų ir jaunimo sveikatos 

stiprinimui“ (6 val.). Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.  

1 prioritetas.                                                                                                                 

Žmogaus saugos, pradinio ir 

ikimokyklinio ugdymo mokytojai 

A. Bakutis 
alvydas.bakutis@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

27 13 „Žaidimų žanrai ir populiariausi žaidimai e.sporte“ (8 val.).  

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

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

1 prioritetas.                                                                                                                 

Įvairių dalykų mokytojai, 

neformaliojo ugdymo mokytojai 

Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt 

 

Virtuali 

aplinka 

27 13.30 „Pasirengimas nuotoliniam darbui ikimokyklinėje bei priešmokyklinėje įstaigoje: 

strategijos, mokymo(si) aplinkos ir metodų pasirinkimas bei nuotolinio darbo 

užduočių rengimas“ (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, vadovai 

A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

gruodžio 1 10 „Inovatyvūs fizinio aktyvumo užsiėmimai ankstyvojo amžiaus vaikų (iki 3 metų) 

grupėje“ (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 

 

KURSAI 

3 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 

12,  

18, 

gruodžio 2, 

10  

14 

15 

15 

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 

 

PASKAITOS 

10 14 Nemokama paskaita „Kovos su korupcija sistema Lietuvoje. Interesų konfliktai ir jų 

valdymas“.  

Lektorės – D. Paštuolienė, LR Specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo 

skyriaus vyriausioji specialistė. 

Švietimo ir kitų įstaigų vadovai, 

darbuotojai 

L. Vaitkevičienė 

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt   
 

Virtuali 

aplinka 

mailto:zita.verbickiene@kpkc.lt
mailto:alvydas.bakutis@kpkc.lt
mailto:zita.verbickiene@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:zita.verbickiene@kpkc.lt
file:///C:/Users/Alvita/Documents/KPKC/informacinis@kpkc.lt
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/laura.vaitkeviciene@kpkc.lt


5 

 

Laikas 
Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingas Vieta 

Data Val. 

1 prioritetas. 

25 15 „Socialinis draudimas Lietuvoje – kaip tai veikia ir kam to reikia“.  

„Sodros“ struktūra, veikla, paslaugos gyventojams ir verslui.  

„Sodros“ medžiaga jaunimo finansinio raštingumo, pilietiškumo ir socialinės 

atsakomybės ugdymui. 

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

Lektorius – D. Jankauskas „Sodra“ Fondo valdybos Komunikacijos skyriaus patarėjas.  

1 prioritetas. 

9–12 klasių mokiniai, 

ekonomikos ir kitų dalykų 

mokytojai 

A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt 

 

Virtuali 

aplinka 

 

KONFERENCIJOS 

gruodžio 3 9 Respublikinė konferencija „Inovatyvi ir saugi ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Misija 

(ne)įmanoma“. 

1 prioritetas. 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų vadovai, 

mokytojai, pagalbos mokiniui 

specialistai 

V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

 

Virtuali 

aplinka 

 

 

METODINIAI RENGINIAI 

3–30  Virtualus respublikinis konkursas-paroda ,,Mano pirmasis interviu“. 

2 prioritetas. 

Logopedai, specialieji pedagogai, 

mokytojai 

V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt, 

M. Garnionis 

Virtuali 

aplinka 

 

4 10 „Muzika ir spalvos keturiuose metų laikuose“. 

Veda – muz. mokyt. met. A. Ambrzevičienė, logop. L. Bartkevičienė. 

1 prioritetas.  

Kauno ikimokyklinių ugdymo 

įstaigų muzikos mokytojų 

draugijos nariai 

A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

12 15 Apskritojo stalo diskusija „Kaip pagerinti matematikos VBE rezultatus“.  

Veda – mokyt. eksp. R. Jonaitienė, B. Narijauskaitė. 

1 prioritetas. 

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

Virtuali 

aplinka 

 

17 16 Istorijos mokytojų metodinis renginys-diskusija „Iššūkiai istorijos pamokose“.  

Veda – mokyt. eksp. L. Kostiukovienė. 

1 prioritetas. 

Istorijos mokytojai L. Vaitkevičienė 

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt   

Virtuali 

aplinka 

19 14 Metodinis renginys, skirtas tarptautinei nerūkymo dienai paminėti „Nepilnametis ir 

elektroninės cigaretės“.  

1 prioritetas. 

Pagalbos mokiniui specialistai V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt, 

D. Šabūnienė 

Virtuali 

aplinka 

 

20 10 „Skambanti mokykla: vaikų ir jaunimo vokalinio-chorinio ir instrumentinio 

(fortepijonas, smuikas, violončelė, fleita, kanklės, akordeonas, arfa, vargonai) ugdymo 

ypatumai Kauno sakralinės muzikos mokykloje“. Renginys skirtas mokyklos 30-mečiui 

paminėti.  

1 prioritetas. 

Muzikos, meno mokyklų 

mokytojai  

A. Bakutis  
alvydas.bakutis@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

21 9 Metodinė išvyka „Rytų Aukštaitijos kultūrinis ir kulinarinis paveldas“.  

Veda – mokyt. met. D. Galskienė. 

1 prioritetas. 

Neformaliojo ugdymo, istorijos, 

lietuvių kalbos mokytojai 

A. Bakutis 
alvydas.bakutis@kpkc.lt 

Molėtai 

23 16 „Chemijos skaičiavimo uždavinių sprendimas nuotoliniu būdu Excel programa“. Veda 

– mokyt. eksp. A. Narvydienė, vyr. mokyt. R. Bačytė. 

1 prioritetas. 

Chemijos mokytojai 

 

I. Teresienė 

ilona.teresiene@kpkc.lt   
Virtuali 

aplinka 

24 16 „Inclusive Teaching“. Lektorė – mokyt. eksp. M. Ogorodnikovienė. 

1 prioritetas. 

Anglų kalbos mokytojai Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

informacinis@kpkc.lt
mailto:valerija.segaloviciene@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:ilona.teresiene@kpkc.lt
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
mailto:valerija.segaloviciene@kpkc.lt
mailto:alvydas.bakutis@kpkc.lt
mailto:alvydas.bakutis@kpkc.lt
mailto:ilona.teresiene@kpkc.lt
mailto:zita.verbickiene@kpkc.lt
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26  Akcija, skirta Tarptautinei nerūkymo dienai „Mes prieš rūkymą“. 

1 prioritetas. 

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

D. Šabūnienė 

Kauno  

bendrojo 

ugdymo 

mokyklos 

(atsižvelgiant į 

epidemiologinę 

situaciją) 

26 15.30 „Fizikos valstybinio brandos egzamino rezultatų aptarimas. Pagrindinės mokinių 

daromos klaidos“. Veda – mokyt. eksp. L. Gražienė, A. Surblienė. 

1 prioritetas. 

Kauno miesto fizikos mokytojai I. Teresienė 
ilona.teresiene@kpkc.lt   

Virtuali 

aplinka 

 

METODINIŲ BŪRELIŲ POSĖDŽIAI 

4 14 Kauno miesto ugdymo įstaigų psichologų metodinio būrelio posėdis. MB nariai V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

5 15 Kauno miesto šokio mokytojų metodinio būrelio posėdis. MB nariai A. Bakutis  
alvydas.bakutis@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

11 13 Kauno miesto socialinių pedagogų metodinio būrelio posėdis. MB nariai V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

12 13 Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio 

posėdis. 

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

Virtuali 

aplinka 

12 14 Kauno miesto mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio posėdis. MB nariai I. Valentukonienė 
biblioteka@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

12 15.30 Kauno miesto geografijos mokytojų metodinio būrelio posėdis. MB nariai L. Vaitkevičienė 
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

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

Virtuali 

aplinka 

17 14 Kauno miesto mokyklų logopedų bei specialiųjų pedagogų metodinio būrelio posėdis. MB nariai V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

17 16 Kauno miesto biologijos mokytojų metodinio būrelio posėdis. MB nariai I. Teresienė 

ilona.teresiene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

17 16.30 Kauno miesto istorijos mokytojų metodinio būrelio posėdis. MB nariai L. Vaitkevičienė 
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

18 15.30 Kauno miesto vokiečių kalbos mokytojų metodinio būrelio posėdis. MB nariai Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

23 17 Kauno miesto chemijos mokytojų metodinio būrelio posėdis. MB nariai I. Teresienė 
ilona.teresiene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

25 14 Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio posėdis. MB nariai A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

25 14 Kauno miesto teatro mokytojų metodinio būrelio posėdis. MB nariai A. Bakutis 
alvydas.bakutis@kpkc.lt   

Virtuali 

aplinka 

25 16 Kauno miesto anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio posėdis. MB nariai Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

26 16 Kauno miesto rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio posėdis. MB nariai Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 
 

mailto:valerija.segaloviciene@kpkc.lt
mailto:ilona.teresiene@kpkc.lt
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/Lapkritis/valerija.segaloviciene@kpkc.lt
mailto:alvydas.bakutis@kpkc.lt
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/Lapkritis/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/103K/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F6FJUJBL/biblioteka@kpkc.lt
mailto:laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
mailto:ilona.teresiene@kpkc.lt
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/Lapkritis/valerija.segaloviciene@kpkc.lt
mailto:ilona.teresiene@kpkc.lt
mailto:laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
mailto:Zita.verbickiene@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
mailto:alvydas.bakutis@kpkc.lt
mailto:Zita.verbickiene@kpkc.lt
mailto:Zita.verbickiene@kpkc.lt
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KONSULTACIJOS 

3, 10, 17, 

24 

 Nuotolinė individuali konsultacija rusų kalbos mokytojams „EDUKA klasė“. 

Konsultuoja – mokyt. eksp. N. Kliorienė. 

Registracija el. p. kliorienenatalija@gmail.com 

1 prioritetas. 

Rusų kalbos mokytojai Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

4 13 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo“.  

Konsultuoja – P. Talijūnienė, NŠA išorės vertintoja. 

Registracija el. p. palmira_talijuniene@yahoo.com  

3 prioritetas. 

Mokyklų vadovai, pavaduotojai, 

įvairių dalykų mokytojai, 

mokyklų komandos 

V. Barzdžiuvienė 
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

10 14 Nuotolinė konsultacija pradinio ugdymo mokytojams dėl informatinio 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 

17 14 „Interaktyvūs individualios mokinio pažangos į(si)vertinimo įrankiai“.  

Konsultuoja – mokyt. eksp. E. Kubilienė, J. Blauzdžiūnas.  

Būtina išankstinė registracija tel. 8 612 72207. 

1 prioritetas. 

Įvairių dalykų mokytojai A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

18 14 „Dėl kokybės vadybos stiprinimo bendrojo ugdymo mokykloje“.  

Konsultuoja – D. Deobald, mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo švietimo 

konsultantė. Registracija el. p. d.deobald@gmail.com 

3 prioritetas. 

Mokyklų vadovai, pavaduotojai, 

įvairių dalykų mokytojai, 

mokyklų komandos 

V. Barzdžiuvienė 
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

18 16 Nuotolinė konsultacija „Testų kūrimas ir panaudojimas mokant matematikos 

nuotoliniu būdu“. Konsultuoja – mokyt. met. M. Zaveckas. 

1 prioritetas. 

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

Virtuali 

aplinka 

19 16 „Praktinės veiklos konsultacija pradedantiesiems istorijos mokytojams, mokykloje 

dirbantiems 1–3 metus“. Konsultuoja – mokyt. eksp. D. Boguševičius.  

Registracija el. p. dbogusevicius@gmail.com 

1 prioritetas. 

Istorijos mokytojai L. Vaitkevičienė 

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt   

Virtuali 

aplinka 

23 13 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 

 

ATVIROS VEIKLOS 

9 8 Fizikos ir lietuvių kalbos pamoka 7 klasėje „Dainos reikšmė žmogaus ir bendruomenės 

gyvenime“ iš integruotų nuotolinių pamokų ciklo „Ugdymo patirtis dirbant 

daugiakultūrinėse klasėse“. Veda – lietuvių k. vyr. mokyt. R. Baradienė, N. Bytautienė, 

D. Nutautienė, fizikos mokyt. met. N. Smirnova. 

Kauno A. Puškino gimnazijos ir 

Klaipėdos „Santarvės“ 

progimnazijos fizikos ir lietuvių 

kalbos mokytojai 

Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

9 9 Etikos ir lietuvių kalbos pamoka 8 klasėje „Diskusija apie pasitikėjimą savimi ir kitais, 

jauno žmogaus atsakomybės jausmą ir vertybes, santykius su šeima, draugystę, 

atvirumą aplinkai, emigracijos reiškinį pagal vaidybinį filmą „Laikinai“ (rež. J. 

Samulionytė, 2011) iš integruotų nuotolinių pamokų ciklo „Ugdymo patirtis dirbant 

Kauno A. Puškino gimnazijos ir 

Klaipėdos „Santarvės“ 

progimnazijos etikos ir lietuvių 

kalbos mokytojai 

Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

mailto:kliorienenatalija@gmail.com
mailto:Zita.verbickiene@kpkc.lt
mailto:palmira_talijuniene@yahoo.com
file:///C:/Users/Seminaras/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YJGJ5WU/vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/Lapkritis/bankauskaitenatalija@gmail.com
file:///C:/Users/Seminaras/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YJGJ5WU/vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
file:///C:/Users/103K/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F6FJUJBL/informacinis@kpkc.lt
mailto:d.deobald@gmail.com
file:///C:/Users/Seminaras/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YJGJ5WU/vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
mailto:ilona.teresiene@kpkc.lt
mailto:dbogusevicius@gmail.com
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/Lapkritis/panemun@panemune.kaunas.lm.lt
file:///C:/Users/Seminaras/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YJGJ5WU/vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
mailto:Zita.verbickiene@kpkc.lt
mailto:Zita.verbickiene@kpkc.lt


8 

 

Laikas 
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daugiakultūrinėse klasėse“. Veda – lietuvių k. mokyt. met. Z. Kasjanova, G. Stonkienė, 

etikos mokyt. eksp. I. Stanislovavičienė, vyr. mokyt. J. Cibakina. 

11 8 Dailės ir lietuvių kalbos pamoka 8 klasėje „Kuo mūsų kultūrą gali praturtinti svetima 

kultūra?“ kūrybinių darbų pristatymai pagal ištraukos iš J. Picoult romano 

„Dešimtasis ratas“ analizę iš integruotų nuotolinių pamokų ciklo „Ugdymo patirtis 

dirbant daugiakultūrinėse klasėse“. Veda – lietuvių k. mokyt. met. D. Klusaitienė, G. 

Stonkienė, dailės mokyt. met. T. Brezgina, anglų k. mokyt. eksp. T. Slabenkienė. 

Kauno A. Puškino gimnazijos ir 

Klaipėdos „Santarvės“ 

progimnazijos dailės ir lietuvių 

kalbos mokytojai 

Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

11 10 Atvira fortepijono pamoka „Šokio žanras“.  

Veda – M. Petrausko muzikos mokyklos fortepijono vyr. mokyt. V. Dmitrenko.  

Muzikos mokyklų fortepijono 

mokytojai 

A. Bakutis 
alvydas.bakutis@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

12 8 Etikos ir lietuvių kalbos pamoka 5 klasėje „Kalba kaip komunikavimo priemonė“ iš 

integruotų nuotolinių pamokų ciklo „Ugdymo patirtis dirbant daugiakultūrinėse 

klasėse“. Veda – lietuvių k. mokyt. eksp. V. Jakubavičienė, mokyt. met. E. Laumenienė, E. 

Kanapeckaitė, etikos mokyt. eksp. I. Stanislovavičienė, vyr. mokyt. M. Motiejauskienė. 

Kauno A. Puškino gimnazijos ir 

Klaipėdos „Santarvės“ 

progimnazijos etikos ir lietuvių 

kalbos mokytojai 

Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

13 10 Etikos ir lietuvių kalbos pamoka 6 klasėje „Literatūros kūrinio nagrinėjimas 6 klasėje. 

Just. Marcinkevičiaus „Grybų karas“ iš integruotų nuotolinių pamokų ciklo „Ugdymo 

patirtis dirbant daugiakultūrinėse klasėse“. Veda – lietuvių k. mokyt. met. S. 

Keblikienė, D. Strėlienė, L. Vaitonienė, etikos mokyt. eksp. I. Stanislovavičienė. 

Kauno A. Puškino gimnazijos ir 

Klaipėdos „Santarvės“ 

progimnazijos etikos ir lietuvių 

kalbos mokytojai 

Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

 

PROJEKTINĖ VEIKLA 

3 14 Erasmus + projekto „Fighting bullying at school“ tarptautinis susitikimas. 

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

2 prioritetas. 

Projekto tikslinė grupė, projekto 

partneriai 

R. Bortkevičienė, 

A. Valinevičienė 
agne.valineviciene@kpkc.lt, 

E. Ragauskaitė 
egle.ragauskaite@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

3–30 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 vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais, II grupei – pirmadieniais ir 

trečiadieniais. 

1 prioritetas. 

Projekto tikslinė grupė – 10 

klasių mokiniai 

I. Teresienė 
ilona.teresiene@kpkc.lt  

Virtuali 

aplinka 

3–30  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 

3–30  „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 

3–30  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 

mailto:Zita.verbickiene@kpkc.lt
mailto:alvydas.bakutis@kpkc.lt
mailto:Zita.verbickiene@kpkc.lt
mailto:Zita.verbickiene@kpkc.lt
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mailto:egle.ragauskaite@kpkc.lt
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
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RENGINIAI MOKINIAMS (Renginių nuostatai, spauskite ČIA) 

1–6  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 

1–9  Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 klasių mokinių poezijos šventė „Saulės grūdai“. 

Kūrinius siųsti iki lapkričio 9 d. el. p. saulesgrudai@gmail.com  

Baigiamasis renginys 2020 m. lapkričio 19 d. 13 val. ZOOM platformoje. 

Bendrojo ugdymo mokyklų  

5–12 klasių mokiniai 

Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt, 

G. Mazurkevičienė 

Tel. 8 694 77863 

Virtuali 

aplinka 

1–10  Respublikinis 7–12 klasių mokinių tarpdisciplininis dailės-technologijų sričių 

piešinio/idėjos konkursas „Nerealizuoti svajonių miestai“. 

Konkurso nuostatai ir registracija – nuoroda 

7–12 klasių mokiniai A. Bakutis  

alvydas.bakutis@kpkc.lt, 

J. Audėjaitis 

Virtuali 

aplinka 

1–13  Edukacinis-kūrybinis projektas „Ugnis tarp mūsų 2020“.  

Informacija tel. 8 612 10435, el. p. pagrandukaskaunas@gmail.com 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio 

amžiaus ugdytiniai 

A. Antanavičienė 

audrone.antanaviciene@kpkc.lt, 
D. Čižinauskienė 

Virtuali 

aplinka 

1–16  Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 klasių mokinių „Vokiškų dainų konkursas 2020“. 

Registracija iki lapkričio 16 d. – nuoroda 

Bendrojo ugdymo mokyklų   

5–12 klasių mokiniai 

Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt, 

B. Pukelienė 

Virtuali 

aplinka 

1–26  Projektas ,,Gyvenu Lietuvoje“.  

Informacija tel. 8 620 32994. el. p. dainagirdzeviciene@gmail.com 

Laureatų darbai nuo lapkričio 27 d. bus eksponuojami Kauno Petrašiūnų progimnazijos 

svetainėje. 

Pradinių klasių mokiniai, jų 

šeimos nariai ir mokytojai 

A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt, 

A. Gradickienė 

Virtuali 

aplinka 

1– 

gruodžio 7 

 Skrajučių konkursas-kūrybinė iniciatyva „Mano dora, nekorumpuota Lietuva“, skirta 

Tarptautinei antikorupcijos dienai.  

Kauno bendrojo ugdymo 

mokyklų 1–8 klasių mokiniai 

L. Vaitkevičienė 

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt,   

K. Pušnovienė 

Tel. 8 679 50535 

Facebook  

5, 12, 19, 

26 

15.30 Papildomi matematikos užsiėmimai Kauno 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  

Virtuali 

aplinka 

 

7 10 ISM ir NMA Ekonomikos ir verslumo konkursas „Užduotys iš realaus verslo pasaulio“. 

Registracija – nuoroda 

9–12 klasių mokiniai  A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt, 
S. Paštuolytė 

Virtuali 

aplinka 

9–  

gruodžio 14 

 Verslo idėjų konkursas „Virtuali startuolių paroda“, skirtas Tarptautinei verslumo 

savaitei.  

Registracija vertintojams iki lapkričio 9 d. 17 val. – nuoroda 

Informacija el. p. sand.past@gmail.com 

Kauno mokyklų 5–8, 9–12 klasių 

mokiniai  

A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt, 
S. Paštuolytė 

Virtuali 

aplinka 

12–23  Tarptautinio programavimo konkurso „Fall Challenge 2020“ turas Kauno bendrojo 

ugdymo mokyklų mokiniams.  

Registracija iki lapkričio 16 d. el. p. ramunas.liuokaitis@inzinerijoslicejus.ktu.edu 

Rekomenduojama dalyvauti 

mokiniams, kurie turi pradinius 

programavimo įgūdžius 

(kintamieji, sąlygos ir ciklo 

sakiniai, masyvai, struktūros) 

I. Teresienė 
ilona.teresiene@kpkc.lt, 

R. Liuokaitis 

Virtuali 

aplinka 

13 10 32-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados I etapas. Bendrojo ugdymo mokyklų  

8–12 klasių mokiniai 

I. Teresienė 
ilona.teresiene@kpkc.lt 

Kauno 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklos  arba 

https://www.kpkc.lt/index.php/veiklos-sritys/200-metodiniu-bureliu-veikla/1092-renginiai-mokiniams
mailto:Švies@.aš
mailto:dienorasciokonkursas@gmail.com
mailto:jegida@gmail.com
mailto:zita.verbickiene@kpkc.lt
mailto:saulesgrudai@gmail.com
mailto:zita.verbickiene@kpkc.lt
https://www.vda.lt/lt/addam/naujienos/respublikinis-bendrojo-ugdymo-mokyklu-7-12-klasiu-mokiniu-tarpdisciplininio-dailes-technologiju-sriciu-piesinio-idejos-konkursas-nerealizuoti-svajoniu-miestai
mailto:alvydas.bakutis@kpkc.lt
file:///C:/Users/103K/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F6FJUJBL/pagrandukaskaunas@gmail.com
file:///C:/Users/Seminaras/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YJGJ5WU/audrone.antanaviciene@kpkc.lt
https://docs.google.com/forms/d/1pA_d302foWErlL58WxShWYChBdn-EVbo6xIVlakofns/edit
mailto:zita.verbickiene@kpkc.lt
mailto:dainagirdzeviciene@gmail.com
file:///C:/Users/Seminaras/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YJGJ5WU/audrone.antanaviciene@kpkc.lt
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
mailto:ilona.teresiene@kpkc.lt
https://www.ism.lt/registracija-i-ism-ekonomikos-ir-verslumo-konkursa/?fbclid=IwAR0yws1H2CoBXDmZS7Yl8AsPXOdWv49eN802EtkE7dxIoWTQbwRU5axgUag
file:///C:/Users/Alvita/Documents/KPKC/informacinis@kpkc.lt
https://www.kpkc.lt/seminarai/register.php?id=3991&date=5056
mailto:sand.past@gmail.com
file:///C:/Users/Alvita/Documents/KPKC/informacinis@kpkc.lt
mailto:ramunas.liuokaitis@inzinerijoslicejus.ktu.edu
mailto:ilona.teresiene@kpkc.lt
mailto:ilona.teresiene@kpkc.lt
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Laikas 
Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingas Vieta 

Data Val. 

virtuali aplinka 

(atsižvelgiant į 

epidemiologinę 

situaciją) 

16–20  Respublikinis 7–8 klasių mokinių etikos konkursas „Šalia manęs – kitas žmogus“. 

Konkurso užduotys skelbiamos Lietuvos etikos mokytojų asociacijos svetainėje 

http://etikai.lt/ 
Atliktos užduotys siunčiamos iki lapkričio 20 d. 17 val. el. p. 

etikoskonkursas7ir8@gmail.com  

Bendrojo ugdymo mokyklų 7–8 

klasių mokiniai 

Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt, 

P. Žemaitienė 

Virtuali 

aplinka 

18, 19 14 Konferencija „Menų malūnas“.  

Informacija tel. 8 678 80581, el. p. erikagyl.grusas@gmail.com 

Pradinių klasių mokytojai, 3–4 

klasių mokiniai 

A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt, 
V. Demjanova, 

E. Gylienė 

Virtuali 

aplinka 

23–30  Paroda-konkursas „Nušvieski kelią Kalėdų seneliui“.  

Informacija el. p. rita.visockiene@gmail.com 

 

Kauno Šančių ir Panemunės 

mikrorajonų ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo vaikai, 

pradinių klasių mokiniai 

A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt, 

R. Visockienė 

Virtuali 

aplinka 

23 15 Tarptautinė nuotolinė mokinių konferencija „Baltų ir kitų tautų ženklai etnokultūroje“. 

Informacija tel. 8 611 32126. 

Registracija iki lapkričio 9 d. – nuoroda 

Bendrojo ugdymo mokyklų  

5–11 klasių mokiniai 

Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

26 14 Virtuali mergaičių komandų matematikos olimpiada. 

Informacija el. p. ritajonaitienez@gmail.com  

9–12 klasių mergaičių komandos I. Teresienė 
ilona.teresiene@kpkc.lt, 

R. Jonaitienė 

Virtuali 

aplinka 

 

RENGINIAI TĖVAMS 

10 17.30 Virtuali paskaita tėvams „Naujosios kartos vaikų (ekrano vaikų) ypatumai. Ką turi 

žinoti tėvai“. Lektorė – vaikų ir šeimos psichologė-psichoterapeutė J. Karvelienė  

Mokinių tėvai A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 
 

RENGINIAI TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO STUDENTAMS 

13, 20, 27 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 

(atsižvelgiant į 

epidemiologinę 

situaciją) 
 

KULTŪRINIAI RENGINIAI 

1–30  Kauno pedagogų kvalifikacijos centro veiklos 25-mečiui skirta paroda. Kauno miesto bendruomenė R. Bortkevičienė, 

V. Barzdžiuvienė 

KPKC, 

Vytauto pr. 44 

10–30  Respublikinio konkurso ,,Rieduliukas“ darbų paroda. 

Darbai eksponuojami dviračių federacijos tinklalapyje nuoroda ir KTU Vaižganto 

progimnazijos tinklalapyje nuoroda 

Respublikos pradinių klasių 

mokiniai 

A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt, 

E. Grinkevičienė 

Virtuali 

aplinka 

16 8–24 Perfomansas „Daryk kartu. Išmok naujo“. Renginys, skirtas Suaugusiųjų mokymosi 

savaitei. 

Kauno miesto bendruomenė V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt, 

T. Lagūnavičius 

Virtuali 

aplinka 

17 10 Apskritojo stalo pokalbis „Savanorystė veža!“. Renginys, skirtas Suaugusiųjų mokymosi Ugdymo įstaigų bendruomenė V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt, 

Virtuali 

http://etikai.lt/
mailto:etikoskonkursas7ir8@gmail.com
mailto:zita.verbickiene@kpkc.lt
file:///C:/Users/103K/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F6FJUJBL/erikagyl.grusas@gmail.com
file:///C:/Users/Seminaras/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YJGJ5WU/audrone.antanaviciene@kpkc.lt
mailto:rita.visockiene@gmail.com
file:///C:/Users/Seminaras/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YJGJ5WU/audrone.antanaviciene@kpkc.lt
https://forms.gle/R6BBsRVHB2iuAVqy9
mailto:zita.verbickiene@kpkc.lt
mailto:ritajonaitienez@gmail.com
mailto:ilona.teresiene@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
http://ldsf.lt/federacijos-naujiena/kurybiniu-darbu-konkursas-rieduliukas/
https://www.ktuprogimnazija.lt/respublikinis-vaiku-kurybiniu-darbu-konkursas-rieduliukas/
file:///C:/Users/Seminaras/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YJGJ5WU/audrone.antanaviciene@kpkc.lt
mailto:valerija.segaloviciene@kpkc.lt
mailto:valerija.segaloviciene@kpkc.lt
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Laikas 
Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingas Vieta 

Data Val. 

savaitei. R. Juknevičienė aplinka 

18 14 Paskaita „Teisinis švietimas: kai žinau – esu saugus“.  

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

Renginys, skirtas Suaugusiųjų mokymosi savaitei. 

Kauno miesto bendruomenė V. Barzdžiuvienė 
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

20 12 Pedagogės, poetės, dailininkės Loretos Pladienės kūrybos mokomoji valanda „Prieš 

išskleisdami minčių sparnus, danguje nupieškime saulę“. Renginys, skirtas Suaugusiųjų 

mokymosi savaitei. 

Ugdymo įstaigų ir miesto 

bendruomenės, miesto svečiai 

I. Valentukonienė 
biblioteka@kpkc.lt 

KPKC,  

Vytauto pr. 44 

(atsižvelgiant į 

epidemiologinę 

situaciją) 

24–30  Virtuali vaikų kūrybinių darbų paroda „Baltiški raštai vaiko piešinyje“.  

Informacija tel. 8 683 98124, .el. p. linutemac@gmail.com 

 

eTwinning projekto 

„Tarpkultūrinės komunikacijos 

įgūdžių tobulinimas ir jų 

integravimas užsienio kalbų ir 

kitų dalykų pamokose“ dalyviai 

A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt, 

L. Vosylė 

L.-d. 

„Klumpelė“ 

internet. svet. 

www.klumpele.

lt 
 

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 atestacinį renginį „Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų 

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

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.    

1 prioritetas.                                                                                                               

Mokyklų vadovai, pavaduotojai, 

įvairių dalykų mokytojai 

L. Vaitkevičienė 
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

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

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.    

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 

  Registruojame į atestacinį renginį „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios 

psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą“ (60 val.).  

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.  
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 

  Registruojame į kvalifikacijos tobulinimo programos mokymus „Vadybinių kompetencijų Pretendentai į švietimo įstaigų V. Barzdžiuvienė KPKC,  

file:///C:/Users/Seminaras/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YJGJ5WU/vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/Lapkritis/biblioteka@kpkc.lt
mailto:linutemac@gmail.com
file:///C:/Users/Seminaras/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YJGJ5WU/audrone.antanaviciene@kpkc.lt
http://www.klumpele.lt/
http://www.klumpele.lt/
mailto:zita.verbickiene@kpkc.lt
mailto:laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
mailto:laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
mailto:laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
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Laikas 
Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingas Vieta 

Data Val. 

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.                                                                                                             

vadovus vilija.barzdziuviene@kpkc.lt Vytauto pr. 44 
(atsižvelgiant į 

epidemiologinę 

situaciją) 

 

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

● Nemokamo seminaro pažymėjimas – 0,87 Eur. 

file:///C:/Users/Seminaras/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9YJGJ5WU/vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

