PATVIRTINTA
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2020 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-530

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

2021 M. SAUSIO 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.
11
13

14

10

19

10

19

13

1

Renginio pavadinimas
„Santykiai visuomenėje, mokykloje ir šeimoje“ (6 val.). Programa „Šiuolaikinis pedagogas – autoriteto stiprinimas ir santykis su
mokiniu“ (40 val.).
Lektorė – A. Dilienė, gydytoja psichoterapeutė.
Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, mokytojai, pagalbos
mokiniui specialistai.
1 prioritetas.
„Archyvinių dokumentų tvarkymas ir apskaita 2021 metais: naujų reikalavimų praktinis taikymas“.
Lektorė – doc. dr. V. Chreptavičienė.
Dalyviai – ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, raštvedžiai, archyvarai.
3 prioritetas.
„Viešieji pirkimai: rinkos tyrimai, konsultacijos ir techninės specifikacijos rengimas“.
Lektorius – D. Kaminskas, teisininkas, viešųjų pirkimų eksp. (UAB „Viešųjų pirkimų ekspertų grupė“).
Dalyviai – atsakingi už viešųjų pirkimų vykdymą.
3 prioritetas.
„Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų ugdymas. Geroji praktika“.
Lektorės – vyr. soc. pedagogė A. Milbutienė, vyr. logopedė E. Rinkevičė.
Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
2 prioritetas.
1

Atsakingas

Vieta

E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

V. Segalovičienė
valerija.segalovičienė@kpkc.lt

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.
20
10

20

14

21

14

22

13

22, 29

15

22, 29

14

22

14

25

13

Renginio pavadinimas

Atsakingas

„Laiko planavimas: darbo krūvio ir chaoso valdymas pokyčių sąlygomis“ (6 val.).
Programa „Pedagogų motyvacijos ir produktyvumo stiprinimas švietimo sistemos pokyčių sąlygomis“ (40 val.).
Lektorė – I. Čekauskienė.
Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, pavaduotojai, mokytojai, pagalbos mokiniui
specialistai.
1 prioritetas.
„Kultūrinės ir kūrybiškumo kompetencijų ugdymas per dailės pamokas. Ugdymo turinio planavimo ir mokinių pasiekimų
vertinimo ypatumai“ (10 val.).
Programa „Dailės pamoka: mokinių kultūrinės ir kūrybiškumo kompetencijų ugdymas“ (40 val.).
Lektorė – dailės vadovėlių autorė, dailės mokyt. eksp. I. Staknienė.
Dalyviai – bendrojo ugdymo mokyklų dailės mokytojai.
1 prioritetas.
„Projektinis, probleminis, patirtinis mokymas(is). Taikymo nuotoliniame ugdyme scenarijai“ (10 val.).
Programa „Link mokyklos be sienų: XXI amžiaus pamoka“ (40 val.).
Lektorė – E. Vaivadienė (NŠA).
Dalyviai – ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
1 prioritetas.
„Mokymasis komandoje: partnerystės tinklų kūrimas tarptautiniame eTwinning projekte „Tarpkultūrinės komunikacijos
įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“ (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).
Dalyviai – priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo mokytojai, vadovai.
1 prioritetas.
„Kaip geriausiai Microsoft 365 aplikacijas panaudoti per Teams“ (10 val.).
Programa „Virtualių mokymo(si) aplinkų panaudojimo galimybės“ (40 val.).
Lektorius – E. Stalioraitis („Microsoft“).
Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.
1 prioritetas.
„XXI amžiaus ugdytojai – SUP vaiko kryptingo ugdymo(si) proceso kūrėjai?“ (8 val.).
Programa „SUP turinčių vaikų ugdymas: priemonės, poveikis, pokytis“ (40 val.).
Lektorė – psichol., dokt. O. Mačėnaitė.
Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
2 prioritetas.
„Kūrybiškumas ir muzikinio ugdymo inovacijos“ (10 val.).
Programa „Mokinių kūrybiškumą skatinančių metodų taikymo galimybės muzikinėje veikloje“ (40 val.).
Lektorė – prof. dr. R. Girdzijauskienė (Klaipėdos universitetas).
Dalyviai – bendrojo ugdymo mokyklų muzikos, pradinio ugdymo mokytojai.
1 prioritetas.
„Bendravimo iššūkiai – kaip juos įveikti? 7 charakterio savybės, padedančios sukurti geresnius santykius su mokiniais ir
kolegomis“ (6 val.).
Programa „Šiuolaikinis pedagogas – autoriteto stiprinimas ir santykis su mokiniu“ (40 val.).
Lektorė – A. Dilienė, gydytoja psichoterapeutė.
Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, mokytojai, pagalbos
mokiniui specialistai.
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Vieta

E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

Laikas
Data
Val.
26

13

26

13

27

9

27

14

28

10

29

13

Renginio pavadinimas
1 prioritetas.
„Iššūkiai fiziniam ugdymui, kylantys dirbant su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais nuotoliniu būdu“ (8 val.).
Programa „Inovatyvios fizinio aktyvumo skatinimo veiklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams“ (40 val.). Lektoriai
– S. Urvikytė, trenerė-kineziterapeutė, M. Pocius, VšĮ judesio studijos „Strakaliukas“ vadovas.
Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai.
1 prioritetas.
„Logopedo, auklėtojo ir tėvų prevencinis ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos ugdymo projektas „Žaidžiame
kalbą“ (6 val.).
Programa „Kompleksinė logopedo pagalba ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ (40 val.).
Lektorė – log. eksp. E. Žičkuvienė.
Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
2 prioritetas.
„Jaunųjų muzikantų ugdymo metodų įvairovė“ (8 val.). Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Dalyviai – muzikos, meno mokyklų mokytojai.
1 prioritetas.
„Rudenio lygiadienio, Simajudo turgaus ir Žiemos saulėgrįžos švenčių apeiginė tautosaka ir šiuolaikinės aktualijos
pradiniame ugdyme“ (6 val.).
Lektoriai – „Šilo“ pradinės mokyklos mokytojų komanda.
Dalyviai – pradinių klasių mokytojai.
1 prioritetas.
„Pasakos vaikams – sekti, išveikti, įtraukti“ (12 val.).
Programa „Idėjos ir laisvė vaikų kūrybai“ (40 val.).
Lektorė – K. Savickytė, aktorė, studijos „Šilkaus pupa“ įkūrėja bei programų vadovė, knygos vaikams ir tėvams „Kuriame pasaką“
autorė.
Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai.
1 prioritetas.
„Diferencijuotų nuotolinio mokymo(si) užduočių rengimas atsižvelgiant į vaiko mokymosi stilių bei naudojant Google apps ir
Microsoft Office įrankius ikimokyklinėje/priešmokyklinėje įstaigoje“ (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).
Dalyviai – priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo mokytojai, vadovai.
1 prioritetas.

Atsakingas

Vieta

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

KURSAI
5, 7, 12,
14, 19,
21, 26,
28
7, 11,
20, 27

17.30 „Užsienio kalbų (anglų) kompetencijų tobulinimo programa (A1/A2 ir B1/B2 lygio grupės“ (48 val.).
Lektorė – K. Grigaitė-Bliūmienė (SMK).
Dalyviai – mokyklų vadovai, pavaduotojai, įvairių dalykų mokytojai.
1 prioritetas.
14
„Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programa“ (80 val.).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Dalyviai – mokyklų vadovai, pavaduotojai, įvairių dalykų mokytojai.
1 prioritetas.

3

Laikas
Data
Val.

Renginio pavadinimas

Atsakingas

Vieta

PASKAITOS
20

15

27

14

„Skaitmeninis marketingas“ (3 val.).
Programa „Verslumo ir finansinio raštingumo kompetencijų ugdymas mokykloje“ (40 val.).
Lektorė – dr. E. Vaičiukynaitė (KTU).
Dalyviai – ekonomikos ir kitų dalykų mokytojai, 9–12 klasių mokiniai.
Registracija el. p. jurate.radaviciute@lsmugimnazija.lt
1 prioritetas.
„EDUKA klasė: bibliotekos galimybės“.
Veda – R. Žemaitienė, leidykla „Šviesa“.
Dalyviai – mokyklų bibliotekininkai.
1 prioritetas.

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

I. Valentukonienė
biblioteka@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

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

Virtuali
aplinka

V. Barzdžiuvienė
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

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

Virtuali
aplinka

METODINIAI RENGINIAI
5

12

14

14

20

20

20

27

LMNŠC organizuojamas renginys 59-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados antrojo (miesto) etapo organizatoriams ir
stebėtojams.
Dalyviai – chemijos mokytojai.
1 prioritetas.
15
LMNŠC organizuojamas renginys 53-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados antrojo (miesto) etapo organizatoriams ir
stebėtojams.
Dalyviai – biologijos mokytojai.
1 prioritetas.
14
„Mokomės. Atrandame. Dalinamės“.
Veda – mok. eksp. J. Vengalienė, VDU studentų komanda.
Dalyviai – pradinių klasių mokytojai.
1 prioritetas.
14.30 Metodinė valanda „etest.lt naudojimas lietuvių kalbos pamokose“.
Veda – mokyt. met. S. Žydaitienė.
Dalyviai – lietuvių kalbos mokytojai.
1 prioritetas.
10
Metodinė valanda-gerosios patirties sklaida „Projektas „Tautosakos medis“.
Veda – mokyt. eksp. A. Žalimienė.
Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo mokytojai, projekto dalyviai.
1 prioritetas.
13
Metodinių renginių ciklas „Vaikų ugdymo lauke patirtys“, I dalis.
Veda – dir. pav. ugd. L. Vadopalienė, mok. eksp. D. Statkevičienė.
Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo mokytojai.
1 prioritetas.
15
Vertingos patirties sklaida „Mokymo priemonių ir būdų taikymas nuotoliniame mokyme“.
Veda – „Varpo“ gimnazijos mokytojų komanda.
Dalyviai – bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, mokytojai.
1 prioritetas.
13
Metodinių renginių ciklas „Vaikų ugdymo lauke patirtys“, II dalis.
Veda – direkt. R. Beinorienė, dir. pav. ugd. J. Tatolytė.
Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo mokytojai.
4
15

Laikas
Data
Val.
27

14

27

15

28

15

29

15

Renginio pavadinimas
1 prioritetas.
Paskaita-praktikumas „Muzika ir knyga virtualiai“.
Veda – VšĮ „Vaikas ir muzika“ direkt. S. Latvėnaitė-Kričenienė (Vilnius).
Dalyviai – muzikos mokytojų draugijos nariai.
1 prioritetas.
Metodinė valanda „Inovatyvi Kauno J. Jablonskio gimnazijos patirtis“.
Veda – Kauno J. Jablonskio gimnazijos direktorė D. Miškinienė.
3 prioritetas.
„Idėjų turgus“.
Dalyviai – šokio mokytojai.
1 prioritetas.
„Chemijos valstybinio brandos egzamino užduočių vertinimo aptarimas“.
Veda – mokyt. met. R. Janavičienė.
Dalyviai – chemijos mokytojai.
1 prioritetas.

Atsakingas

Vieta

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt,
A. Ambrazevičienė

Virtuali
aplinka

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt
L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt
A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt
Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt
Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt
A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt
A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt
L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt
A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt
Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt
I. Valentukonienė
biblioteka@kpkc.lt
L. Vaitkevičienė

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

METODINIŲ BŪRELIŲ POSĖDŽIAI
6

13

Kauno miesto ugdymo įstaigų psichologų metodinio būrelio posėdis.

6

15

Kauno miesto geografijos mokytojų metodinio būrelio posėdis.

6

16

Kauno miesto dailės mokytojų metodinio būrelio posėdis.

7

15

Kauno miesto šokių mokytojų metodinio būrelio posėdis.

7

16

Kauno miesto tikybos mokytojų metodinio būrelio posėdis.

12

16

Kauno miesto vokiečių kalbos metodinio būrelio posėdis.

13

15

Kauno miesto technologijų mokytojų metodinio būrelio posėdis.

14

13

Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio posėdis.

14

15.30 Kauno miesto istorijos mokytojų metodinio būrelio posėdis.

14

16

Kauno miesto rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio posėdis.

18

14

Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio posėdis.

20

15

Kauno miesto lietuvių kalbos metodinio būrelio posėdis.

21

14

Kauno miesto mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio posėdis.

21

16

Kauno miesto fizinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio posėdis.
5

Laikas
Data
Val.
26

15

Renginio pavadinimas

Atsakingas

Kauno miesto ugdymo mokyklų Antikorupcinio mokinių ugdymo darbo grupės posėdis.

Vieta

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

aplinka
Virtuali
aplinka

V. Barzdžiuvienė
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

V. Barzdžiuvienė
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

V. Barzdžiuvienė
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

V. Barzdžiuvienė
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

R. Bortkevičienė,

Virtuali

KONSULTACIJOS
10

13

15

15

19

14

21

16

21

16

29

13

12

14

„Dėl kokybės vadybos stiprinimo bendrojo ugdymo mokykloje“.
Konsultuoja – N. Mažeikienė, mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo švietimo konsultantė.
Dalyviai – mokyklų vadovai, pavaduotojai, įvairių dalykų mokytojai, mokyklų komandos.
Registracija el. p. nemunas.nijole@gmail.com
3 prioritetas.
„Mokytojo veiklos kokybės įsivertinimas“.
Konsultuoja – D. Karalė, NŠA parengta konsultantė.
Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.
Registracija el. p. santarosgimnazijadeima@gmail.com
1 prioritetas.
„Dėl bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo“.
Konsultuoja – D. Talijūnas, NŠA išorės vertintojas.
Dalyviai – mokyklų vadovai, pavaduotojai, įvairių dalykų mokytojai, mokyklų komandos.
Registracija el. p. dtalijunas@gmail.com
3 prioritetas.
„Praktinės veiklos konsultacija pradedantiesiems istorijos mokytojams, mokykloje dirbantiems 1–3 metus“.
Konsultuoja – mokyt. eksp. D. Boguševičius.
Dalyviai – istorijos mokytojai.
Registracija el. p. dbogusevicius@gmail.com
1 prioritetas.
„Prof. J. Matulionio jaunųjų matematikų konkursui artėjant“.
Konsultuoja – mokyt. eksp. B. Narijauskaitė.
Dalyviai – matematikos mokytojai.
1 prioritetas.
Individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems pagal pradinio ugdymo programas vadovams.
Konsultuoja – mentorė dr. V. Rupainienė.
Dalyviai – naujai paskirti ar 1–3 metus dirbantys pagal pradinio ugdymo programas vadovai.
Registracija el. p. panemun@panemune.kaunas.lm.lt
3 prioritetas.

ATVIROS VEIKLOS
Atvira anglų k. (literatūros) pamoka J. Jablonskio gimnazijos 11 kl. „Lėjos Goldberg poetiniais pėdsakais: nuo Kauno iki
Jeruzalės“ (Following in the Poetic Footsteps of Leah Goldberg: from Kaunas to Jerusalem).
Veda – mokyt. met. S. Skučas.
Registracija – nuoroda

PROJEKTINĖ VEIKLA
4–29

Projekto „Vidinės darnos tobulinimas – būdas gerinti psichoemocinį klimatą darbo kolektyve“ paruošiamieji įgyvendinimo
6

Laikas
Data
Val.

Renginio pavadinimas

Atsakingas

darbai.
1 prioritetas.

4–29

Dotacijos Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo suaugusiųjų švietimo mobilumo projekto „Patyčios neformaliajame suaugusiųjų
švietime: prevencijos didinimas gerinant kvalifikacijos tobulinimo programas“ paruošiamieji įgyvendinimo darbai.
1 prioritetas.

4–29

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

28

10

Erasmus + projekto „Kova prieš patyčias mokykloje“ tarptautinis susitikimas.
Projekto veikla finansuojama iš Europos Komisijos programos „Erasmus+“.
1 prioritetas.

A. Valinevičienė
agne.valineviciene@kpkc.lt,
E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt
R. Bortkevičienė,
A. Valinevičienė
agne.valineviciene@kpkc.lt,
E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt
R. Bortkevičienė,
A. Valinevičienė
agne.valineviciene@kpkc.lt,
E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt
R. Bortkevičienė,
A. Valinevičienė
agne.valineviciene@kpkc.lt,
E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

Vieta
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

RENGINIAI MOKINIAMS (Renginių nuostatai, spauskite ČIA)
Papildomi užsiėmimai pagal programą „Iššūkis matematikai“.
Veda – jungtinė lektorių komanda.
Priemonių plano mokinių matematikos pasiekimų gerinimui 2020–2021 m. įgyvendinimas.
Dalyviai – tikslinė grupė.
6
15
LMNŠC organizuojamas renginys 59-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados antrojo etapo dalyviams, atsakant į klausimus,
susijusius su platformos MOODLE naudojimu.
Dalyviai – I–II gimn. klasių mokiniai, chemijos olimpiados dalyviai.
6
16
LMNŠC organizuojamas renginys 59-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados antrojo etapo dalyviams, atsakant į klausimus,
susijusius su platformos MOODLE naudojimu.
Dalyviai – III–IV gimn. klasių mokiniai, chemijos olimpiados dalyviai.
6
17
Techninė treniruotė 59-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados antrojo (miesto) etapo dalyviams.
Dalyviai – olimpiados dalyviai.
7
10
59-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada. Antrasis (miesto) etapas.
Dalyviai – registruoti I–IV gimn. klasių mokiniai.
7, 14, 21, 15.30 Papildomi matematikos užsiėmimai Kauno bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams.
28
Veda – mokyt. met. I. Bakutienė.
Priemonių plano mokinių matematikos pasiekimų gerinimui 2020-2021 m. įgyvendinimas.
Dalyviai – tikslinė grupė.
8
10
Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada. Antrasis (miesto) etapas.
Dalyviai – užregistruoti III gimn. klasių mokiniai.
Registracija iki gruodžio 29 d. – nuoroda
13–20 13–15 Dailaus rašto konkursas „Kol žodis gyvas – bus gyva jį dovanojus Lietuva“ (Ramutė Skučaitė). Mokyklos etapas.
Dalyviai – Kauno miesto mokyklų 2–4 klasių mokiniai.
6–29

7

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

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

Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt,

Virtuali
aplinka

Laikas
Data
Val.

13

15

13

16

13

17

14

10

15
20

20

21
26
26
27

27–28

15

Renginio pavadinimas

Atsakingas

Informacija el. p. dalia.sutkaitiene@rytopm.lt
Registracija į antrąjį etapą iki sausio 29 d.
LMNŠC organizuojamas renginys 53-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados antrojo etapo dalyviams, atsakant į klausimus,
susijusius su platformos MOODLE naudojimu.
Dalyviai – I–II gimn. klasių mokiniai, biologijos olimpiados dalyviai.
LMNŠC organizuojamas renginys 53-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados antrojo etapo dalyviams, atsakant į klausimus,
susijusius su platformos MOODLE naudojimu.
Dalyviai – III–IV gimn. klasių mokiniai, biologijos olimpiados dalyviai.
Techninė treniruotė 53-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados antrojo etapo dalyviams.
Dalyviai – olimpiados dalyviai.
53-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada. Antrasis (miesto) etapas.
Dalyviai – registruoti I–IV gimn. klasių mokiniai.
69-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada. Antrasis (miesto) etapas.
Dalyviai – registruoti I–IV gimn. klasių mokiniai.
Lietuvos mokinių prancūzų kalbos olimpiada. Antrasis (miesto) etapas.
Dalyviai – III–IV gimn. klasių mokiniai.
Registracija – nuoroda
Lietuvos mokinių prancūzų kalbos konkursas „Je parle français et toi?“. Antrasis (miesto) etapas.
Dalyviai – 7 klasių mokiniai.
Registracija – nuoroda
68-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada. Antrasis (miesto) etapas.
Dalyviai – registruoti I–IV gimn. klasių mokiniai.
32-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada. Trečiojo etapo I dalis.
Dalyviai – pakviesti mokiniai.
53-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas. Antrasis (miesto) etapas.
Dalyviai – Kauno miesto mokyklų mokiniai.
Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada. Antrasis (miesto) etapas.
Dalyviai – I–IV gimn. klasių mokiniai.
Registracija iki sausio 20 d.– nuoroda
Respublikinis lietuvių kalbos konkursas-viktorina „Kalba yra mūsų tauta… kalba esame mes“ (aktorė A. Šataitė).
Dalyviai – 3–4 klasių mokiniai.
Informacija el. p. daiva.jankauskiene@erudito.lt
Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiada. Antrasis (miesto) etapas.
Dalyviai – III gimn. klasių mokiniai.
Lietuvos mokinių vokiečių kalbos konkursas. Antrasis (miesto) etapas.
Dalyviai – 8 klasių mokiniai.

Vasario 3
Vasario 3

Vieta

I. Žemantauskienė,
D. Sutkaitienė
I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt
I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt
I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt
Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt
I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt
Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt
Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt,
D. Jankauskienė,
L. Raižienė
Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt
Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.l
I. Valentukonienė
biblioteka@kpkc.lt
V. Segalovičienė

Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali

Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka

RENGINIAI TĖVAMS
19
4–29
21

17.30 Paskaita tėvams „Kaip kurti ryšį su paaugliu?“.
Lektorė – PPT direktorė, psichologė R. Žiulytė.
Virtuali meno kūrėjos Ritos Mockeliūnienės tekstilės darbų paroda „Trapus gyvenimo ažūras“.
14

L. Lavastės knygos „Kunigas Ričardas“ pristatymas. Dalyvauja kunigas R. Doveika, knygos autorė žurnalistė L. Lavastė.
8

Laikas
Data
Val.

Renginio pavadinimas

Atsakingas

Vieta

valerija.segaloviciene@kpkc.lt

aplinka

I. Valentukonienė
biblioteka@kpkc.lt
V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka

KULTŪRINIAI RENGINIAI
Virtuali meno kūrėjos Ritos Mockeliūnienės tekstilės darbų paroda „Trapus gyvenimo ažūras“.

4–29
21

14

L. Lavastės knygos „Kunigas Ričardas“ pristatymas. Dalyvauja kunigas R. Doveika, knygos autorė žurnalistė L. Lavastė.

REGISTRUOJAME
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.

V. Barzdžiuvienė
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

„Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas“ (180 val.).
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Dalyviai – asmenys, neturintys pedagogo kvalifikacijos, bet norintys įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir
neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas.
1 prioritetas.
„Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Dalyviai – 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.
2 prioritetas.
„Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa“ (22
val.). Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.
Lektorė – mokyt. eksp. B. Kuklierienė.
Dalyviai – mokyklų vadovai, pavaduotojai, įvairių dalykų mokytojai
1 prioritetas.

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

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

9
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