PATVIRTINTA
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2020 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V-452

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

2020 M. GRUODŽIO 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
Laikas
Data
Val.
1
10

3

3

12.30

15

1

Renginio pavadinimas

Dalyviai

„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, trenerėkineziterapeutė, M. Pocius, VšĮ judesio studijos „Strakaliukas“ vadovas.
1 prioritetas.
„Ugdomosios ir terapinės priemonės formuojant emociškai palankią ugdymo aplinką“
(6 val.).
Programa „Emociškai palankios aplinkos formavimas ugdymo(si) įstaigoje“ (40 val.).
Lektorė – I. Sosnovska, ISEI (International Sociaty for Emotional Intelligence) mokslinės
bendruomenės akredituota instruktorė, koordinatorė Lietuvoje.
1 prioritetas.
„Mėgėjiškų filmų vertinimo kriterijai“. Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
1 prioritetas.

1

Atsakingas

Ikimokyklinio ugdymo
mokytojai

A. Antanavičienė

Ikimokyklinio, priešmokyklinio
ugdymo įstaigų pavaduotojai
ugdymui, mokytojai

E. Ragauskaitė

Tikslinė grupė

A. Bakutis

audrone.antanaviciene@kpkc.lt

egle.ragauskaite@kpkc.lt

alvydas.bakutis@kpkc.lt

Vieta
Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

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.
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Laikas
Data
Val.
7

7

7, 8

8

8

9

9

9

9, 15

10

11

13

14

10

10

13

13

10

15

13

Renginio pavadinimas

Dalyviai

„Įkvepianti kelionė po emocijų pasaulį. Kaip suprasti vaiką ir jo emocijas?“ (6 val.).
Programa „Šiuolaikinis pedagogas – autoriteto stiprinimas ir santykis su mokiniu“ (40
val.). Lektorė – A. Dilienė, gydytoja psichoterapeutė.
1 prioritetas.
„Pasipuoškime namus Kalėdoms“. Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
1 prioritetas.
„Bendradarbiaujančios ugdymo bendruomenės kūrimo būdai: tradiciniai ir
netradiciniai metodai“ (8 val.).
Programa „Mokinių ugdymo(si) organizavimas: savalaikiai sprendimai, sklandus ir
sėkmingas veiklų įgyvendinimas“ (40 val.). Lektorė – dokt., psichol. O. Mačėnaitė.
3 prioritetas. .
„Dokumentų rengimo aktualijos 2020 metais švietimo įstaigose“.
Lektorė – doc. dr. V. Chreptavičienė.
3 prioritetas.
„Emocijos, jų valdymo ir nesuvaldymo pasekmės“ (6 val.).
Programa „Emociškai palankios aplinkos formavimas ugdymo(si) įstaigoje“ (40 val.).
Lektorė – I. Sosnovska, ISEI (International Sociaty for Emotional Intelligence) mokslinės
bendruomenės akredituota instruktorė, koordinatorė Lietuvoje, A. Sosnovskij, policijos
pareigūnas.
1 prioritetas.
„Mokymasis eksperimentuojant“ (6 val.).
Programa „Mokymasis eksperimentuojant – praktinių seminarų ciklas“ (40 val.).
Lektorė – neformaliojo ugdymo pedagogė M. Mažintienė.
1 prioritetas.
„Mokytojo asmenybės augimo 5 (penkių) žingsnių programa“ (40 val.) (tęsinys).
Lektorės – psichol. R. Andrijauskė, R. Puikytė.
3 prioritetas.
„Neverbalinė komunikacija. Kaip būti išgirstu?“ (8 val.).
Programa „Mokyklų vadovų pavaduotojų ugdymui vadybinių kompetencijų tobulinimas“
(40 val.). Lektorius – V. Kontrimas.
Kauno m. savivaldybės mokyklų vadovų pavaduotojams ugdymui seminaras nemokamas.
3 prioritetas.
„Microsoft 365 aplikacijos nuotoliniam mokymui“ (10 val.).
Programa „Virtualių mokymo(si) aplinkų panaudojimo galimybės“ (40 val.).
Lektorius – E. Stalioraitis („Microsoft“).
1 prioritetas.
„Mokinių kūrybiškumo, savarankiškumo, kritinio mąstymo ugdymas naudojant
IKT“ (10 val.).
Programa „Link mokyklos be sienų: XXI amžiaus pamoka“ (40 val.).
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Ikimokyklinio,
priešmokyklinio, bendrojo
ugdymo mokyklų vadovai, jų
pavaduotojai ugdymui,
mokytojai, pagalbos mokiniui
specialistai
Etninės kultūros, dailės,
technologijų, ikimokyklinio,
pradinio, neformaliojo ugdymo
mokytojai, kultūros darbuotojai
Tikslinė grupė

Atsakingas
E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Ugdymo įstaigų vadovai,
pavaduotojai, raštvedžiai,
archyvarai
Bendrojo ugdymo mokyklų
vadovai, jų pavaduotojai,
mokytojai, pagalbos mokiniui
specialistai

L. Vaitkevičienė

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio
ugdymo mokytojai, pagalbos
mokiniui specialistai
Tikslinė grupė

E. Ragauskaitė

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

egle.ragauskaite@kpkc.lt

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

Mokyklų vadovų pavaduotojai
ugdymui

A. Veličkaitė

Įvairių dalykų mokytojai

A. Veličkaitė

informacinis@kpkc.lt

informacinis@kpkc.lt

Ugdymo įstaigų vadovai,
pavaduotojai, įvairių dalykų
mokytojai, pagalbos mokiniui

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

Vieta
Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Laikas
Data
Val.

10, 11,
12

13

10

13

10

13.30

10, 11,
17

14

10

15

14

14, 15

15

16

16

10

14.30

14

10

14

Renginio pavadinimas

Dalyviai

Lektorė – E. Vaivadienė (NŠA).
1 prioritetas.
„Neformaliojo ugdymo organizavimas per skautybės metodiką“ (40 val.).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
1 prioritetas.
„Psichologinio atsparumo motyvacijos stiprinimas: nuo atidumo sau iki
pasirūpinimo kitais“ (8 val.).
Programa „Mokytojo asmeninių galių ir bendruomenės sutelktumo stiprinimo programa“
(40 val.). Lektorė – psichol. A. Blandė.
1 prioritetas.
„Informatika priešmokykliniame ugdyme“ (8 val.).
Programa „Vaikų pažangos ir pasiekimų gerinimas ikimokyklinio ugdymo mokyklose“
(40 val.). Lektorės – mokyt. eksp. J. Vengalienė, mokyt. met. R. Barkauskienė, mokyt.
met. R. Bankauskienė.
1 prioritetas.
„Mokymosi pasiekimus gerinančių strategijų taikymo galimybės“ (24 val.).
Programa „Mokymo(si) projektavimas į sėkmę“ (40 val.).
Lektorė – švietimo ekspertė, spec. ped. met. R. Dudzinskienė.
2 prioritetas.
„Kūrybinės fotografijos panaudojimas ugdymo procese“.
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
1 prioritetas.
„Viešųjų pirkimų ataskaitų ir planų rengimas. Sutarčių ir pasiūlymų viešinimas“.
Lektorius – D. Kaminskas, teisininkas, viešųjų pirkimų eksp. (UAB „Viešųjų pirkimų
ekspertų grupė“).
3 prioritetas.
„Bendravimo su vaikais, turinčiais emocijų ir elgesio problemų, ypatumai“ (8 val.).
Programa „Įtraukusis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje“ (40 val.).
Lektorė – A.Gaižauskienė (LSU).
2 prioritetas.
„Psichologinės programos ir jų įtaka žmogaus gyvenimui ir likimui. Scenarinis
programavimas pedagoginėje veikloje“ (8 val.).
Programa „Moksleivių ugdymo proceso psichologiniai aspektai“ (40 val.).
Lektorius – psichol. J. Belte (VGTU).
2 prioritetas.
„Motyvacija: kaip įkvėpti save ir kitus darbui pokyčių sąlygomis?“ (6 val.).
Programa „Pedagogo motyvacijos ir produktyvumo stiprinimas švietimo sistemos pokyčių
sąlygomis“ (40 val.). Lektorė – psichologijos magistrė I. Čekauskienė.
1 prioritetas.
„Patyriminio ugdymo(si) strategija: mokymas(is) iš patirties ir per patirtį“ (6 val.).
Programa „Patyriminis ugdymas mokymo(si) procese“ (40 val.).
Lektorė – dr. A. Dromantaitė (SMK).
1 prioritetas.
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Atsakingas

Vieta

specialistai
Skautų vadovai

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

Ikimokyklinio, bendrojo
ugdymo mokyklų mokytojai,
pagalbos mokiniui specialistai

V. Segalovičienė

Priešmokyklinio ugdymo
mokytojai

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

Bendrojo ugdymo mokyklų
įvairių dalykų mokytojai,
pagalbos mokiniui specialistai

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

Dailės, pradinių klasių
mokytojai, fotografijos būrelių
vadovai
Atsakingi už viešųjų pirkimų
vykdymą

A. Bakutis

Virtuali
aplinka

Bendrojo ugdymo mokyklų
įvairių dalykų mokytojai,
pagalbos mokiniui specialistai

I. Teresienė

Ugdymo įstaigų vadovai, įvairių
dalykų mokytojai, pagalbos
mokiniui specialistai

L. Vaitkevičienė

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio, bendrojo
ugdymo mokyklų vadovai,
pavaduotojai, mokytojai,
pagalbos mokiniui specialistai
Ugdymo įstaigų vadovai,
pavaduotojai, įvairių dalykų
mokytojai, pagalbos mokiniui
specialistai

E. Ragauskaitė

valerija.segaloviciene@kpkc.lt

alvydas.bakutis@kpkc.lt

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

ilona.teresiene@kpkc.lt

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

egle.ragauskaite@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Laikas
Data
Val.
16
15

17

18

21

21

28

28, 29

14

10

11

14

10

10

Renginio pavadinimas

Dalyviai

„Advento laukimas. Teologinė ir meninė prakartėlės reikšmė bei gamyba“.
Lektorė – mokyt. L. Gužienė.
1 prioritetas.
Praktinis seminaras „Tėvų, auginančių vaikus, turinčius emocijų ir elgesio sutrikimų,
pedagoginis švietimas – veiksmingo darbo pagrindas“ (8 val.).
Programa „SUP turinčių vaikų ugdymas: priemonės, poveikis, pokytis“ (40 val.).
Lektorė – psichol., dokt. O. Mačėnaitė.
2 prioritetas.
„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.
„Kaip būti autoritetu šiuolaikiniams vaikams? Penkios meilės kalbos ir drausmė“ (6
val.).
Programa „Šiuolaikinis pedagogas – autoriteto stiprinimas ir santykis su mokiniu“ (40
val.). Lektorė – A. Dilienė, gydytoja psichoterapeutė.
1 prioritetas.
„Dešimt gebėjimų, padedančių tapti sėkmingu pedagogu“ (6 val.).
Programa „Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių skirtingų poreikių, ugdymas“ (40 val.).
Lektorė – psichologė E. Gudelienė.
1 prioritetas.
„Teminės metodinės medžiagos „Išganymo istorija – Praktinis Biblijos skaitymas –
Liturginiai metai – Eucharistija“ analizė“.
Lektorės – Z. Tručionienė (PVKC), mokyt. met. L. Žostautaitė.
1 prioritetas.
„SUP turintis vaikas: įtraukiojo ugdymo problemų atpažinimas ir sprendimų
modeliavimas“ (8 val.).
Programa „Įtraukusis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje“ (40 val.).
Lektorė – dokt., psichol. O. Mačėnaitė.
2 prioritetas.

Atsakingas

Ateitininkų kuopų vadovai,
tikybos, pradinio ugdymo
mokytojai
Įvairių dalykų mokytojai,
pagalbos mokiniui specialistai

A. Bakutis

Bendrojo ugdymo mokyklų
vadovų pavaduotojai

V. Barzdžiuvienė

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio, bendrojo
ugdymo mokyklų vadovai,
pavaduotojai, mokytojai,
pagalbos mokiniui specialistai
Ikimokyklinio, pradinio,
vidurinio ugdymo mokytojai

E. Ragauskaitė

Bendrojo ugdymo mokyklų
tikybos mokytojai

Z. Verbickienė

Bendrojo ugdymo mokyklų
įvairių dalykų mokytojai,
pagalbos mokiniui specialistai

alvydas.bakutis@kpkc.lt

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

egle.ragauskaite@kpkc.lt

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

zita.verbickiene@kpkc.lt,

I. Rakauskienė
Tel. 8 615 72032
I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Vieta
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

KURSAI
2,
10

15
14

3, 4, 8, 9,
15, 18

14

„Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos
tobulinimo programa“ (80 val.) (tęsinys).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
1 prioritetas.
„Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo
kursų programa“ (60 val.).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
2 prioritetas.

4

Mokytojai, pagalbos mokiniui
specialistai

A. Veličkaitė

Mokytojai, kurie atestuosis
pirmą kartą, ir atestuoti
mokytojai, kurie pretenduos
įgyti aukštesnę kvalifikacinę
kategoriją. Pasikeitus
Reikalavimų mokytojų

L. Vaitkevičienė

informacinis@kpkc.lt

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Laikas
Data
Val.

7, 8, 9

8, 15, 22,
29

14

17.30

Renginio pavadinimas

Dalyviai

„Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių
kalbos kultūros mokymo programa“ (22 val.). Lektorė – mokyt. eksp. B. Kuklierienė.
1 prioritetas.
„Užsienio kalbų (anglų) kompetencijų tobulinimo programa (A1/A2 ir B1/B2 lygio
grupės)“ (48 val.).
1 prioritetas.

kvalifikacijai aprašui, šiuos
kursus privalo išklausyti:
mokytojai, dirbantys pagal
ikimokyklinio, priešmokyklinio,
bendrojo ugdymo, profesinio
mokymo ir formalųjį švietimą
papildančio ugdymo programas
Mokyklų vadovai, pavaduotojai,
įvairių dalykų mokytojai

Atsakingas

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Mokyklų vadovai, pavaduotojai,
įvairių dalykų mokytojai

Z. Verbickienė

Ekonomikos ir kitų dalykų
mokytojai, 9–12 klasių mokiniai

A. Veličkaitė

Muzikos ir meno mokyklų
mokytojai

A. Bakutis

Ikimokyklinio, priešmokyklinio
ugdymo įstaigų, vadovai,
mokytojai, pagalbos mokiniui
specialistai
Formaliojo ir neformaliojo
ugdymo įstaigų vadovai ir
mokytojai, visuomenės
sveikatos specialistai, mokinių
tėvai

V. Segalovičienė

Įvairių dalykų mokytojai

A. Veličkaitė

zita.verbickiene@kpkc.lt

Vieta

Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka

PASKAITOS
18

15

„Produkto vystymas“ (3 val.).
Programa „Verslumo ir finansinio raštingumo kompetencijų ugdymas mokykloje“ (40
val.). Lektoriai – dokt. A. Ūsas, dokt. I. Ščiukauskė, doc. dr. G. Romeika.
Registracija el. p. jurate.radaviciute@lsmugimnazija.lt

informacinis@kpkc.lt,

J. Radavičiūtė

Virtuali
aplinka

KONFERENCIJOS
2

3

3

9

9

15

Respublikinė muzikos ir meno mokyklų mokytojų konferencija „Muzikos mokyklų
aktualijos Lietuvos suvalstybintos muzikos mokyklos 100-mečio kontekste“.
1 prioritetas.
Respublikinė konferencija „Inovatyvumo ir saugumo užtikrinimas ikimokyklinio
ugdymo įstaigoje. Misija (ne) įmanoma“.
1 prioritetas.
Tarptautinė formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų vadovų ir mokytojų, visuomenės
sveikatos specialistų, mokinių tėvų konferencija „Menas mokyti(s)“.
1 prioritetas.

alvydas.bakutis@kpkc.lt

valerija.segaloviciene@kpkc.lt

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

METODINIAI RENGINIAI
1

14.30

1–10

3

15

„Nuotolinio mokymo organizavimas Teams aplinkoje“.
Veda – D. Lapėnienė, Kauno J. ir P. Vileišių mokyklos direktorė, V. Milašiūnaitė,
direktorės pavaduotoja.
1 prioritetas.
Virtualus projektas „Laukiu Kalėdų“.
Moderuoja – R. Petrauskienė.
2 prioritetas.
„E-mokymosi platformos School Emergency kaip reaguoti į nepaprastąją situaciją,
skirtą pradinio ir vidurinio ugdymo mokyklų mokytojams ir mokiniams mokytis,
5

informacinis@kpkc.lt

Kauno mokyklų logopedai,
specialieji pedagogai

V. Segalovičienė

Žmogaus saugos ir pradinio
ugdymo mokytojai

A. Bakutis

valerija.segaloviciene@kpkc.lt

alvydas.bakutis@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka

Laikas
Data
Val.

8

9

9

9

14

15

15

16

16

17

17

22

16

14

14

15

15

14.30

15

14

16

14

16.15

14

Renginio pavadinimas

Dalyviai

pristatymas“. Veda – Vilniaus miesto savivaldybės Civilinės saugos skyriaus vyr.
specialistė E. Bilienė.
1 prioritetas.
Metodinė valanda-diskusija „Iššūkiai nuotolinėse fizinio ugdymo pamokose“.
Veda – mokyt. eksp. I. Palavinskienė.
1 prioritetas.
Metodinė valanda „Bibliotekininko darbo patirtys“.
Veda – bibliotekininkės dr. L. Kaselienė, D. Paškevičienė, A. Jokubauskienė,
O. Kazakevičienė, V. Stepučinskienė, V. Rūdienė.
1 prioritetas.
Metodinė valanda „Žiema džiaugiuosi – gerai jaučiuosi ir viruso aš nebijau“.
Veda – mokyt. met. L. Bukinienė.
1 prioritetas.
Apskritojo stalo diskusija „Ugdymo patirtis dirbant daugiakultūrėse klasėse“.
Veda – mokyt. eksp. I. Stanislovavičienė.
1 prioritetas.
Patirties sklaida „Klimato kaita: ko ir kaip turime mokyti(s)?“.
Veda – mokyt. met. G. Čapkauskas.
1 prioritetas.
„Gerieji praktiniai pavyzdžiai dirbant pradinėse klasėse nuotoliniu būdu“.
Veda – KTU Vaižganto progimnazijos mokytojų komanda.
1 prioritetas.
Patirties sklaida „Nuotolinis mokymasis siekiant rezultatų: misija įmanoma!“.
Veda – Kauno „Santaros“ gimnazijos direktorė A. Karlienė, pavaduotoja D. Karalė.
1 prioritetas.
„Vertinimo ir įsivertinimo būdai mokant nuotoliniu būdu“.
Veda – Kauno m. ankstyvojo anglų k. mokymo mokytojų MB nariai.
1 prioritetas.
Gerosios patirties sklaida „Praktiniai patarimai mokytojams ruošiant mokinius
valstybiniam anglų kalbos egzaminui“. Veda – Kauno m. anglų k. mokytojų MB nariai.
1 prioritetas.
Leidinio „Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokyklose“
pristatymas. Veda – Vilniaus PPT komanda.
1 prioritetas
Metodinė valanda „Rusų kalbos VBE rezultatų aptarimas ir mokinių ruošimo
egzaminams problemos“.
Veda – mokyt. met. I. Jermoškina, I. Rakauskienė, I. Štreimikienė.
1 prioritetas.
„Zoom Kalėdos“. Veda – mokyt. met. A. Ambrazevičienė.
3 prioritetas.

Fizinio ugdymo mokytojai

Atsakingas

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Ugdymo įstaigų bibliotekininkai

I. Valentukonienė
biblioteka@kpkc.lt

Pradinių klasių mokytojų
sveikos gyvensenos grupės
nariai
Kauno A. Puškino gimnazijos ir
Klaipėdos „Santarvės“
progimnazijos mokytojai
Biologijos mokytojai

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Pradinių klasių mokytojai

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Bendrojo ugdymo mokyklų
vadovai, pavaduotojai, įvairių
dalykų mokytojai
Ankstyvojo anglų k. mokymo
mokytojai
Anglų k. mokytojai

V. Barzdžiuvienė
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt,

E. Rabizaitė
Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

Bendrojo ugdymo mokyklų
mokytojai, pagalbos mokiniui
specialistai, vadovai
Rusų kalbos mokytojai

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

Kauno ikimokyklinių ugdymo
įstaigų muzikos mokytojų
draugijos nariai

A. Antanavičienė

Vieta

Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka

audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

V. Segalovičienė

Virtuali

METODINIŲ BŪRELIŲ POSĖDŽIAI
2

14

Kauno miesto ugdymo įstaigų psichologų metodinio būrelio posėdis.

MB nariai
6

Laikas
Data
Val.

Renginio pavadinimas

Dalyviai

Atsakingas
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų muzikos mokytojų metodinio būrelio
posėdis.
Kauno miesto fizinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio posėdis.

MB nariai

MB nariai

14

Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio
posėdis.
Kauno miesto etninės kultūros mokytojų metodinio būrelio posėdis.

10

16

Kauno miesto rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio posėdis.

MB nariai

14

16

Kauno miesto biologijos mokytojų metodinio būrelio posėdis.

MB nariai

16

15

Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų metodinio būrelio posėdis.

MB nariai

8

15

8

16.30

10

13

10

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

MB nariai

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

MB nariai

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

16

15.30

Kauno miesto etikos mokytojų metodinio būrelio posėdis.

MB nariai

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

17

15

Kauno miesto ekonomikos mokytojų metodinio būrelio posėdis.

MB nariai

21

15

Kauno miesto tikybos mokytojų metodinio būrelio posėdis.

MB nariai

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt,

28

12

Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio posėdis.

MB nariai

I. Rakauskienė
Tel. 8 615 72032
A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Vieta
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

KONSULTACIJOS
8

8

10

16

17

15

15

13

15.30

15

„Mokytojo veiklos kokybės įsivertinimas“.
Konsultuoja – D. Karalė, NŠA parengta konsultantė.
Registracija el. p. santarosgimnazijadeima@gmail.com
1 prioritetas.
„Informatinis ugdymas pradinėje mokykloje“.
Konsultuoja – mokyt. met. N. Bankauskaitė.
Registracija el. p. bankauskaitenatalija@gmail.com
1 prioritetas.
Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal pradinio
ugdymo programas vadovams.
Konsultuoja – mentorė dr. V. Rupainienė.
Registracija tel. 8 687 24532, el. p. panemun@panemune.kaunas.lm.lt
3 prioritetas.
„Daugiakalbystė matematikos pamokose“.
Konsultuoja – mokyt. met. L. Nekrasova.
1 prioritetas.
„Dėl bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo“.
7

Įvairių dalykų mokytojai

V. Barzdžiuvienė
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

Pradinio ugdymo mokytojai

V. Barzdžiuvienė
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

Naujai paskirti ar 1–3 metus
dirbantys vadovai

V. Barzdžiuvienė

Matematikos mokytojai

I. Teresienė

Mokyklų vadovai, pavaduotojai,

vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

ilona.teresiene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

V. Barzdžiuvienė

Virtuali

Laikas
Data
Val.

Renginio pavadinimas

Dalyviai

Konsultuoja – V. Demjanova, NŠA išorės vertintoja.
Registracija el. p. vilijadem@gmail.com
3 prioritetas.

Atsakingas

Vieta

įvairių dalykų mokytojai,
mokyklų komandos

vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

aplinka

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.
Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo veiklų organizavimo projektas,
finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis, „Iššūkis matematikai“.
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
1 prioritetas.
Erasmus + projekto „Kova prieš patyčias mokykloje“ įgyvendinimas.
Projekto veikla finansuojama iš Europos Komisijos programos „Erasmus+“.
2 prioritetas.

Projekto tikslinė grupė – 10
klasių mokiniai

I. Teresienė

Virtuali
aplinka

Projekto tikslinė grupė –
11–12 klasių mokiniai

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

Projekto tikslinė grupė, projekto
partneriai

R. Bortkevičienė,
A. Valinevičienė

Virtuali
aplinka

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

„Nordplus“ projekto „Suaugusiųjų skaitmeninių kompetencijų stiprinimas:
tarptautinė partnerystė“ įgyvendinimas.
Projekto veikla finansuojama iš „Nordplus“ – Šiaurės ir Baltijos šalių tarptautinio
bendradarbiavimo programos lėšų.
1 prioritetas.
Lietuvos kultūros tarybos projekto „Edukacinė programa „Giedokim sutartinai“
įgyvendinimas.
1 prioritetas.

Projekto koordinatoriai,
partneriai

Projekto „Vidinės darnos tobulinimas – būdas gerinti psichoemocinį klimatą darbo
kolektyve“ paruošiamieji įgyvendinimo darbai.
1 prioritetas.

Projekto tikslinė grupė, projekto
partneriai

PROJEKTINĖ VEIKLA
1–10

1–10

1–31

15.30

ilona.teresiene@kpkc.lt

agne.valineviciene@kpkc.lt,

E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

1–31

R. Bortkevičienė,
A. Valinevičienė

Virtuali
aplinka

agne.valineviciene@kpkc.lt,

E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

1–31

1–31

R. Bortkevičienė,
A. Valinevičienė

Virtuali
aplinka

agne.valineviciene@kpkc.lt,

E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

Projekto tikslinė grupė, projekto
partneriai

R. Bortkevičienė,
A. Valinevičienė

Virtuali
aplinka

agne.valineviciene@kpkc.lt,

E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

1–31

R. Bortkevičienė,
A. Valinevičienė

Virtuali
aplinka

agne.valineviciene@kpkc.lt,

E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

RENGINIAI MOKINIAMS (Renginių nuostatai, spauskite ČIA)
1–
sausio 6

53-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas. Miesto etapas.
Darbus siųsti iki sausio 6 d. el. p. filologu.konkursas@gmail.com

Bendrojo ugdymo mokyklų
5–12 klasių mokiniai
8

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

R. Gadeckienė

Virtuali
aplinka

Laikas
Data
Val.
1
14

Renginio pavadinimas

Dalyviai
5–12 klasių mokiniai

3-oji Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada. I (miesto) etapas.

Atsakingas
A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

Skrajučių konkursas-kūrybinė iniciatyva „Mano dora, nekorumpuota Lietuva“, skirta
Tarptautinei antikorupcijos dienai.

1–7

59-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada. Mokyklos etapas.
Registracija į antrąjį etapą iki gruodžio 21 d.

1–15

Kauno bendrojo ugdymo
mokyklų 1–8 klasių mokiniai
9–12 klasių mokiniai

L. Vaitkevičienė

Vieta
Virtuali
aplinka
Facebook

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt,

K. Pušnovienė
Tel. 8 679 50535
I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Mokyklos
arba virtuali
aplinka
(atsižvelgiant į
epidemiologinę
situaciją

53-ioji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada. Mokyklos etapas.
Registracija į antrąjį etapą iki gruodžio 29 d.

1–18

9–12 klasių mokiniai

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Mokyklos
arba virtuali
aplinka
(atsižvelgiant į
epidemiologinę
situaciją

1–22

15.30

1–22

Papildomi matematikos užsiėmimai Kauno bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams.
Veda – mokyt. met. I. Bakutienė.
Priemonių plano mokinių matematikos pasiekimų gerinimui 2020–2021 m. įgyvendinimas.
68-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada. Mokyklos etapas.
Registracija į antrąjį etapą iki sausio 7 d.

Tikslinė dalyvių grupė

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

9–12 klasių mokiniai

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka
Mokyklos
arba virtuali
aplinka
(atsižvelgiant į
epidemiologinę
situaciją

Lietuvos ugdymo įstaigų vaikų ir mokinių vokiškų dainų festivalis.

3

5–12 klasių mokiniai

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

69-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada. Mokyklos etapas.
Registracija į antrąjį etapą iki gruodžio 22 d.

9

9–12 klasių mokiniai

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka
Mokyklos
arba virtuali
aplinka
(atsižvelgiant į
epidemiologinę
situaciją

10

11–22

15

15

Kauno bendrojo ugdymo mokyklų mokinių virtualus Antikorupcinis protmūšis, skirtas
Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti.
Informacija el. p. editavaina@gmail.com
Registracija – nuoroda
Papildomi užsiėmimai pagal programą „Iššūkis matematikai“. Lektoriai – jungtinė
lektorių komanda. Priemonių plano mokinių matematikos pasiekimų gerinimui 2020–2021
m. įgyvendinimas.
1 prioritetas.
32-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada. Antrasis (miesto) etapas.

Kauno bendrojo ugdymo
mokyklų 9–12 klasių mokiniai

L. Vaitkevičienė

11–12 klasių mokiniai

I. Teresienė

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

ilona.teresiene@kpkc.lt

8–12 klasių mokiniai

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

9

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Laikas
Data
Val.
17
15
17

13

14–18
22–23
Sausio 7

Renginio pavadinimas

Dalyviai

Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5 klasių mokinių nuotolinis konkursas „Noriu
augti sveikas“.
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų vaikinų komandų nuotolinė matematikos
olimpiada.
Ankstyvojo anglų kalbos mokymo konkursų „A short story about my teacher“,
„Shaping peace with nature“ nugalėtojų apdovanojimas.

5 klasių mokinių komandos

Verslo idėjų konkurso „Virtuali startuolių paroda“, skirto Tarptautinei verslumo
savaitei, nugalėtojų apdovanojimai.

Konkurso I–III vietos
nugalėtojai

59-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada. Antrasis (miesto) etapas.

9–12 klasių mokiniai

Atsakingas
I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

9–12 klasių vaikinų komandos

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Konkursų I vietos nugalėtojai

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt,

E. Rabizaitė
A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt,

S. Paštuolytė
I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Vieta
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Mokyklos
arba virtuali
aplinka
(atsižvelgiant į
epidemiologinę
situaciją

Lietuvos 11 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada (miesto etapas).

Sausio 8

11 klasių mokiniai

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

Mokyklos
arba virtuali
aplinka
(atsižvelgiant į
epidemiologinę
situaciją

RENGINIAI TĖVAMS
7

14

17.30

17.30

Nuotolinė paskaita-diskusija „Mezgu ryšį su savo vaiku“.
Veda – K. Savickytė, aktorė, studijos „Šilkaus pupa“ įkūrėja bei programų vadovė, knygos
vaikams ir tėvams „Kuriame pasaką“ autorė.
„Kaip šeimoje elgtis su hiperaktyviu vaiku“.
Lektorė – vaikų ir paauglių psichiatrė gyd. J. Šimaitė.

Mokinių tėvai

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Mokinių tėvai

Vilija Barzdžiuvienė
vilija.barzdziuvienė@kpkc.lt

Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka.

KULTŪRINIAI RENGINIAI
1–30

Respublikinė virtuali kalėdinių puokščių nuotraukų paroda „Kalėdos apkabina širdį“.
Informacija el. p. g.petrukaityte@gmail.com, http://www.snekutis.kaunas.lm.lt

1–31

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro veiklos 25-mečiui skirta paroda.

10–31

Virtuali meno kūrėjos Ritos Mockeliūnienės tekstilės darbų paroda „Trapus gyvenimo
ažūras“.
Kalėdinių atvirukų paroda „Su šventomis Kalėdomis!“.

23–

Ikimokyklinių, priešmokyklinių
ugdymo įstaigų vaikai, tėvai,
mokytojai
Kauno miesto bendruomenė
Bendruomenės
Kauno miesto bendruomenė

sausio 31

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

G. Celiešienė
R. Bortkevičienė,
V. Barzdžiuvienė
I. Valentukonienė
biblioteka@kpkc.lt
Z. Verbickienė

Virtuali
aplinka

I. Rakauskienė
Tel. 8 615 72032

KPKC,
Vytauto pr. 44
Virtuali
aplinka
Kauno
arkivysk.
katechetikos
c., Papilio g. 5

L. Vaitkevičienė

Virtuali

zita.verbickiene@kpkc.lt,

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

Asmenys, neturintys pedagogo
10

Laikas
Data
Val.

Renginio pavadinimas

Dalyviai

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.
1 prioritetas.

„Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos
tobulinimo programa“ (80 val.).
Programa – mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijai.
Mokymai vyks surinkus dalyvių grupę.
1 prioritetas.
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.
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.
3 prioritetas.

Vieta

kvalifikacijos, bet norintys įgyti
teisę dirbti mokytoju pagal
profesinio mokymo ir
neformaliojo (išskyrus
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo)
švietimo programas
Mokytojai, pagalbos mokiniui
specialistai

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

aplinka

A. Veličkaitė

Virtuali
aplinka

Užsienio kalbų mokytojai,
ketinantys dirbti pagal pradinio
ugdymo programą

Z. Verbickienė

Pretendentai į švietimo įstaigų
vadovus

V. Barzdžiuvienė

PASTABOS
● Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos.
● Nemokamo seminaro pažymėjimas – 0,87 Eur.

11

Atsakingas

informacinis@kpkc.lt

zita.verbickiene@kpkc.lt

vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

KPKC,
Vytauto pr. 44
(atsižvelgiant į
epidemiologinę
situaciją)

