PATVIRTINTA
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2021 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V-99

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

2021 M. KOVO 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
2, 9

4

9

9

1

Renginio pavadinimas

Val.

„Microsoft Teams“ (20 val.) (tęsinys).
Programa „Virtualių mokymo(si) aplinkų panaudojimo galimybės“ (40 val.).
Lektorius – E. Stalioraitis („Microsoft“).
Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.
1 prioritetas.
„STEAM pasakose. Nuo idėjos iki įgyvendinimo“ (40 val.), I sesija.
Lektorės – soc. ped. eksp. L. Bajoriūnė, vyresn. mokyt. M. Visockienė.
Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo mokytojai.
1 prioritetas.
„Ramiojo vandenyno regiono geografiniai ypatumai“ (8 val.).
Programa „Pažinimo kompetencijos ugdymas geografijos pamokoje“ (40 val.).
Lektorius – R. Šalna, Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos prezidentas.
Dalyviai – Kauno regiono geografijos mokytojai.
1 prioritetas.
„Logopedo, auklėtojo ir tėvų prevencinis ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos ugdymo projektas „Žaidžiame

15

13

13

13
1

Atsakingas
A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

L. Vaitkevičienė

Vieta
Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

V. Segalovičienė

Virtuali

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.

Laikas
Data

9, 16

10

10

12

15

16, 23, 30

17

18

Val.

14

13

14

10

10

9

13

9

Renginio pavadinimas

Atsakingas

kalbą“(6 val.).
Programa „Kompleksinė logopedo pagalba ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ (40 val.).
Lektorė – logop. eksp. E. Žičkuvienė.
Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
2 prioritetas.
„Socialiai novatoriškas ir patrauklus šių dienų pedagogas: „nuo – iki“ sprendimai“ (8 val.).
Programa „Mokinių ugdymo(si) organizavimas: savalaikiai sprendimai, sklandus ir sėkmingas veiklų įgyvendinimas“ (40 val.).
Lektorė – psichol., dokt. O. Mačėnaitė.
Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
1 prioritetas.
„Ramiojo vandenyno regiono geografiniai ypatumai“ (8 val.).
Programa „Pažinimo kompetencijos ugdymas geografijos pamokoje“ (40 val.).
Lektorius – R. Šalna, Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos prezidentas.
Dalyviai – Kauno regiono geografijos mokytojai.
1 prioritetas.
„11–18 metų mokinių fizinio pajėgumo situacija Lietuvoje ir užsienyje, testavimo ir lavinimo galimybės esant nuotoliniam
mokymui“ (14 val.).
Programa „Nuotolinės fizinio ugdymo pamokos: fizinis pajėgumas ir fizinis aktyvumas“ (40 val.).
Lektorius – prof. dr. A. Emeljanovas (LSU).
Dalyviai – fizinio ugdymo mokytojai.
1 prioritetas.
„Neformalus ir specializuotas ugdymas muzikos ir meno mokyklose: pokyčiai ir perspektyvos nuotolinio mokymo procese“
(6 val.).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Dalyviai – muzikos, meno mokyklų pučiamųjų instrumentų ir dainavimo mokytojai.
1 prioritetas.
„Kūryba ir augimas kaip vienas kitą įtakojantys procesai“ (6 val.).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Dalyviai – muzikos, meno mokyklų mokytojai.
1 prioritetas.
„Mokinio padėjėjo kompetencijų tobulinimo programa“. (40 val.).
Lektorė – psichol. A. Lingienė.
Dalyviai – mokinio padėjėjai.
1 prioritetas.
„Sumanus darbas: kaip dirbti tikslingiau, produktyviau ir kūrybingiau?“ (6 val.).
Programa „Pedagogų motyvacijos ir produktyvumo stiprinimas švietimo sistemos pokyčių sąlygomis“ (40 val.).
Lektorė – psichol. I. Čekauskienė.
Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
1 prioritetas.
„Emocinė kompetencija ir konfliktų valdymas“ (8 val.).
Programa „Šiuolaikinės psichologijos pasiekimai ugdant bendrąsias kompetencijas“ (40 val.).
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Vieta

valerija.segaloviciene@kpkc.lt

aplinka

I. Teresienė

Virtuali
aplinka

ilona.teresiene@kpkc.lt

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Laikas
Data

18

18

18

18

18

18

19

Val.

13

13

13

13

14

14

13

Renginio pavadinimas

Atsakingas

Lektorius – psichoter. L. Narbutas.
Dalyviai – švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
3 prioritetas.
„Nuotolinio šokio mokymas: principai ir praktika“ (6 val.).
Lektorės – mokyt. metod. S. Navardauskaitė, A. Kavolienė.
Dalyviai – šokio, pradinio ugdymo mokytojai.
Reikalinga sportinė apranga.
1 prioritetas.
„Emocinio intelekto žinių integravimas mokykloje, kuriant emociškai palankią ugdymo aplinką“ (6 val.).
Programa „Emociškai saugios ugdymo(si) aplinkos kūrimas ir Z kartos ugdymo(si) poreikiai“ (40 val.).
Lektorė – ISEI (International Sociaty for Emotional Intelligence) mokslinės bendruomenės akredituota instruktorė ir koordinatorė
Lietuvoje I. Sosnovska.
Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
1 prioritetas.
„Patyriminio ugdymo(si) taikymo ypatumai ugdymo procese“ (8 val.).
Programa „Patyriminis ugdymas mokymo(si) procese“ (40 val.).
Lektorė – dr. I. Iždonaitė-Medžiūnienė (SMK).
Dalyviai – ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
1 prioritetas.
„Pasipuoškime namus Velykoms“ (10 val.).
Programa „Etninės kultūros raiška ir taikymas formaliajame ir neformaliajame ugdyme“ (40 val.).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Dalyviai – etninės kultūros, dailės, technologijų, ikimokyklinio, pradinio, neformaliojo ugdymo mokytojai.
1 prioritetas.
„4–10 metų mokinių fizinio pajėgumo situacija Lietuvoje ir užsienyje, testavimo ir lavinimo galimybės esant nuotoliniam
mokymui“ (14 val.).
Programa „Nuotolinės fizinio ugdymo pamokos: fizinis pajėgumas ir fizinis aktyvumas“ (40 val.).
Lektorius – prof. dr. A. Emeljanovas (LSU).
Dalyviai – ikimokyklinio ir pradinio ugdymo fizinio ugdymo mokytojai.
1 prioritetas.
„Mokinių aukštesniųjų gebėjimų ugdymas fizikos pamokose ir jį sąlygojantys didaktiniai veiksniai“ (6 val.).
Programa „Fizikos mokytojų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų plėtojimas atnaujinamų Bendrųjų programų kontekste“ (40 val.).
Lektorė – prof. P. Pečiuliauskienė.
Dalyviai – fizikos mokytojai.
Kauno m. savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų mokytojams seminaras nemokamas.
1 prioritetas.
„Jaunimas ir pašaukimas: kaip palydėti link atsiliepimo į Dievo kvietimą?“ (6 val.).
Lektorius – soc. komunik. dr. kun. R. Dluhỳ.
Dalyviai – dorinio ugdymo (tikybos ir etikos) mokytojai, soc. pedagogai, katechetai, jaunimo lyderiai, pašaukimų animatoriai
I.
parapijose, bei visi besidomintys pašaukimų sielovada.
1 prioritetas.
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A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt,

I. Rakauskienė
Tel. 8 615 72032

Vieta

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Laikas
Data
22

23

Val.
13

10

23
24

10
12

23, 30

14

23, 25

24

25

25

14

14

13

10

Renginio pavadinimas

Atsakingas

„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 – gyd. psichoter. A. Dilienė.
Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
1 prioritetas.
„Kūrybiškumas – ne kas, o kaip?“ (12 val.). Programa „Kūrybiškumo ugdymas teatrinio veiksmo metodais“ (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.
„Emocinių kompetencijų stiprinimo dirbtuvės: konfliktinės situacijos ir jų sprendimo būdai“ (8 val.).
I.
I dalis (4 val.).
II dalis (4 val.).
Programa „Bibliotekininko emocinių, komunikacinių, kūrybiškumo kompetencijų stiprinimas: teorija ir praktika“ (40 val.).
Lektorės – sveikatos psichol. N. Gruodienė, A. Benikė.
Dalyviai – bibliotekininkai, pagalbos mokiniui specialistai.
1 prioritetas.
„Mokinio padėjėjai – įtraukiojo ugdymo(si) proceso kūrėjai“ (8 val.).
Programa „Mokinio padėjėjų kvalifikacijos tobulinimas SUP vaikų ugdymo(si) galimybių užtikrinimui“ (40 val.).
Lektorė – dokt., med. psichol. O. Mačėnaitė.
Dalyviai – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų padėjėjai, įgiję pradines mokytojų padėjėjų kompetencijas.
Kauno m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų padėjėjams seminaras nemokamas.
2 prioritetas.
„Skaitmeninių mokymo(si) priemonių ir uždavinių sprendimo metodų taikymas matematikos pamokose“ (6 val.).
Programa „Matematikos mokymo teoriniai ir praktiniai aspektai“ (40 val.).
Lektorius – dokt. mokyt. A. Berniukevičius.
Dalyviai – gimnazijų matematikos mokytojai.
Kauno m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų matematikos mokytojams seminaras nemokamas.
1 prioritetas.
„Kultūrinės ir kūrybiškumo kompetencijų ugdymas per dailės pamokas. Ugdymo turinio planavimo ir mokinių pasiekimų
vertinimo ypatumai“ (2 dalis).
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.
„Žaidžiame meną“ (6 val.).
Programa „Ikimokyklinio amžiaus vaikų motyvavimas veiklai. Šešios pamokos mokytojui“ (40 val.).
Lektoriai – mokyt. eksp. J. Tėvelytė ir l.-d. „Vaivorykštė“ mokytojų komanda.
Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai.
1 prioritetas.
„Asmens duomenų apsaugos užtikrinimas ir duomenų valdymas“ (8 val.).
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E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

I. Valentukonienė
biblioteka@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

A. Antanavičienė

Vieta
Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

L. Vaitkevičienė

Virtuali

Laikas
Data

25

25

25

26

26

30

31

Val.

13

13

14

10

10

13

13

Renginio pavadinimas

Atsakingas

Programa „Dalykinės informacijos valdymas švietimo įstaigoje“ (40 val.).
Lektorė – doc. dr. V. Chreptavičienė.
Dalyviai – ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, raštvedžiai.
3 prioritetas.
„Vaikų, turinčių SUP, nuotolinio mokymo(si) psichologiniai aspektai“ (8 val.).
Programa „Nuotolinio mokymo(si) psichologiniai aspektai“ (40 val.).
Lektorė – psichol., psichoter. E. Gudelienė.
Dalyviai – mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
2 prioritetas.
„Smulkiųjų amatų mokymai“ (10 val.).
Programa „Etninės kultūros raiška ir taikymas formaliajame ir neformaliajame ugdyme“ (40 val.).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Dalyviai – etninės kultūros, dailės, technologijų, ikimokyklinio, pradinio, neformaliojo ugdymo mokytojai.
1 prioritetas.
„Skaitmeniniai ištekliai: pasirinkimas, kūrimas ir keitimasis“ (10 val.).
Programa „Skaitmeninės kompetencijos tobulinimas“ (40 val.).
Lektorė – E. Vaivadienė (NŠA).
Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.
1 prioritetas.
„Netipinė aplinka – vaikų kūrybiškumui plėtoti. Siekis ir rezultatas“ (12 val.).
Programa „Tarptautinio eTwinning projekto „Netipinė aplinka – vaikų kūrybiškumo plėtotė“ pristatymas, įgyvendinimas ir
perspektyvos“ (40 val.).
Lektorė – dr. A. Tamušauskaitė.
Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai.
1 prioritetas.
,,Žvilgsnis į mokymą(si): praeitis, dabartis, ateitis“ (6 val.).
Lektoriai – švietimo ir verslo konsultantė, nepriklausoma žurnalistė L. Laurinčiukienė, mokyt. metod. E. Balachovičienė, mokyt.
metod. M. Laurynaitis.
Dalyviai – muzikos, meno mokyklų akordeono mokytojai.
1 prioritetas.
„Gilaus supratimo, matematinio komunikavimo bei problemų sprendimo galimybės per matematikos pamokas“ (8 val.).
Programa „Pasiruošimas dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas pradinėse klasėse: galimybės, aktualijos, kaitos tendencijos“
(40 val.).
Lektorė – mokyt. eksp. R. Rimšelienė.
Dalyviai – pradinių klasių mokytojai.
1 prioritetas.
„Mokymasis eksperimentuojant. STEAM veikla“ (6 val.).
Programa „Vaikų ir mokinių tiriamoji veikla – praktinių seminarų ciklas“ (40 val.).
Lektorė – neformaliojo ugd. ped. M. Mažintienė.
Dalyviai – ikimokyklinio, pradinio ugdymo mokytojai.
1 prioritetas.
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Vieta

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

aplinka

V. Segalovičienė

Virtuali
aplinka

valerija.segaloviciene@kpkc.lt

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Laikas
Data
31

Balandžio

Val.
14

10

7–9

Balandžio

14

8, 15

2, 4, 9,
12, 15

3

22–
balandžio

27

5

21

Renginio pavadinimas

Atsakingas

„Palankaus mikroklimato kūrimas. Pykti negalima suprasti?“ (10 val.).
Programa „Pozityvioji komunikacija mokykloje“ (40 val.).
Lektorė – doc. dr. V. Stanišauskienė.
Dalyviai – vadovai, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
1 prioritetas.
„Chemijos mokymo pažanga, inovacijos ir transformacija“ (40 val.). I dalis. (21 val.).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Dalyviai – chemijos mokytojai.
1 prioritetas.
„Vaizdo pamokos kūrimas, į(si)vertinimo duomenų surinkimas ir žaidybinimas“ (20 val.).
Programa „Skaitmeniniai įrankiai vaizdo pamokos kūrimui, mokinio į(si)vertinimui bei pasiekimų stebėsenai“ (40 val.)
Lektorius – T. Urbonas.
Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.
1 prioritetas.

KURSAI
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.) (tęsinys).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Dalyviai – mokyklų vadovai, pavaduotojai, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
1 prioritetas.
14 „Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas“ (180 val.). Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
15 Dalyviai – asmenys, neturintys pedagogo kvalifikacijos, bet norintys įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir
neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas.
Pedagogika – kovo 22, balandžio 6, 12, 19, 26 d. 15 val.;
Psichologija – kovo 23, 29, 30, balandžio 8, 9 d. 14 val.;
Didaktika – balandžio 13, 15, 20, 22, 27 d. 15 val.. Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
1 prioritetas.

15

16

PASKAITOS
„Apskaitos pagrindai“ (2 val.).
Programa „Verslumo ir finansinio raštingumo kompetencijų ugdymas mokykloje“ (40 val.).
Lektorė – doc. dr. R. Klimavičienė (VUKnF).
Dalyviai – ekonomikos ir kitų dalykų mokytojai, 9–12 klasių mokiniai.
Registracija el. p. jurate.radaviciute@lsmugimnazija.lt
1 prioritetas.
Paskaita „Belgija, Valonija – gyvenimas ir mokykla“. Lektorė – mokyt. metod. V. Šaulytė-Bukauskaitė.
Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai, miesto bendruomenė.
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A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt,

Vieta
Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

J. Radavičiūtė

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

Laikas
Data
24, 31

Val.
16

Renginio pavadinimas

Atsakingas

Paskaitų ciklas „Pažintis su Burgundija“, I ir II dalys. Lektorė – L. Dulksnienė (LSMU).
Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai, miesto bendruomenė.

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

Vieta
Virtuali
aplinka

KONFERENCIJOS
17

13
12
13

30

1–31

3

4

5

8

9

14

Respublikinė mokinių ir mokytojų mokslinė-praktinė konferencija-dirbtuvės „Ingenious Engineering 2021“ („Geniali inžinerija
2021“).
1–4 klasių mokinių dirbtuvės;
5–12 klasių mokinių dirbtuvės.
Informacija tel. 8 682 42394.
1 prioritetas.
Kokybiško frankofoninio ugdymo mokyklų tinklo nuotolinė konferencija „Frakofoninis ugdymas virtualioje realybėje“.
Konferenciją organizuoja – Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija ir QF mokyklos.
Dalyviai – prancūzų kalbos mokytojai ir Frankofoninio ugdymo kokybės ženklo mokyklų komandos.
Konferencijos kalba – lietuvių-prancūzų k. (su vertimu).
Registracija iki kovo 25 d. e. p. renginiai@dobkevicius.lt

METODINIAI RENGINIAI
Kalbos ugdymo projektas „Kuriame pasakų knygą“.
Dalyviai – Kauno bendrojo ugdymo mokyklų logopedai, specialieji pedagogai.
2 prioritetas.
13 Metodinė valanda-diskusija „VGK vaidmuo ir bendradarbiavimas pagalbos vaikui ir šeimai procese“.
Veda – E. Ablačinskienė, Kauno m. Socialinių paslaugų centro vyriausioji socialinė darbuotoja.
Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo įstaigų VGK nariai.
2 prioritetas.
15.30 „Darbas su SUP mokiniais istorijos pamokose. Geroji patirtis“.
Veda – mokyt. eksp. L. Kostiukovienė, vyresn. mokyt. I. Juškevičius.
Dalyviai – istorijos mokytojai.
2 prioritetas.
13 „Vaikų ugdymo lauke patirtys“, II etapo I dalis.
Veda – dir. K. Gadliauskienė, mokyt. eksp. R. Jankauskienė.
Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo mokytojai.
1 prioritetas.
15 Virtuali pamoka „Praeitis – istorija – atmintis: nuo V16 iki K11“.
Veda – Istorinės Prezidentūros Kaune edukatorius, istorijos mokslų krypties doktorantas G. Kasparavičius.
Dalyviai – istorijos mokytojai.
1 prioritetas.
14 Metodinė valanda „Vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimo naujovės“.
Veda – Kauno m. savivaldybės TBK S. Šimkienė.
Dalyviai – socialiniai pedagogai.
2 prioritetas.
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A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt,

Virtuali
aplinka

D. Žvirdauskas,
A. Plungienė
Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt,

L. Viršilienė

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Laikas
Data
9, 10

9

10

10

16

17

17

23

23

24

Val.

Renginio pavadinimas

Atsakingas

Kūrybinės dirbtuvės „Interaktyvaus mokymosi turinio kūrimas“.
Veda – Simono Daukanto progimnazijos komanda.
Dalyviai – tikslinė mokytojų grupė.
1 prioritetas.
15 Metodinė valanda „KTU Vaižganto progimnazijos projektinės veiklos patirtis“.
Veda – jungtinė lektorių komanda.
Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
1 prioritetas.
14 „Judėk ir tobulėk“.
Veda – mokyt. metod. L. Bukinienė.
Dalyviai – pradinių klasių mokytojų sveikos gyvensenos iniciatyvinės grupės nariai.
1 prioritetas.
14.30 „Besimokančių mokyklų tinklo partnerės – Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro – IKT naudojimo ir
Erasmus+projekto „Įtraukiojo ugdymo link“ patirtis“.
Veda – jungtinė lektorių komanda.
Dalyviai – mokyklų, susivienijusių į Kauno miesto BMT, ir kitų bendrojo ugdymo įstaigų vadovai, įvairių dalykų mokytojai,
pagalbos mokiniui specialistai.
1 prioritetas.
9.30 „Ugdome rišliąją kalbą“.
Veda – G. Celiešienė, Kauno l.-d. „Šnekutis“ direktorė.
Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo mokytojai.
1 prioritetas.
13 „Vaikų ugdymo lauke patirtys“, II etapo II dalis.
Veda – mokyt. metod. L. Alšauskienė, mokyt. metod. R. Tumosienė.
Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo mokytojai.
1 prioritetas.
15 „Kaip mokyti apie Holokaustą? Praktiniai pavyzdžiai“.
Veda – E. Rabizaitė, Kauno Kazio Griniaus progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, D. Murauskienė, Kauno Veršvų
gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, TUC vadovė.
Dalyviai – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.
1 prioritetas.
10 Pasaulio pažinimo pamoka „Panemuniukų kelionė po Frankofonijos šalis“ (4 a kl.).
Veda – vyresn. pradinių kl. mokyt. D. Kairiūkštienė.
Dalyviai – pradinio ugdymo mokytojai.
1 prioritetas.
13 Integruota pamoka „Prancūziškai kalbančios šalys“ (I gimnazijos F ir K kl.).
Veda – geografijos mokyt. metod. I. Valasevičienė ir prancūzų kalbos mokyt. metod. V. Čepulkauskienė.
Dalyviai – bendrojo ugdymo mokytojai.
1 prioritetas.
14 Priemonių planas dėl įtraukties švietime įgyvendinimo Kauno m. 2021 m.
Metodinė valanda „Ugdymo įstaigos rengimasis įtraukiajam ugdymui“.
15
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A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@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

24

25

25

25

Renginio pavadinimas

Val.

13

13

15

15

Atsakingas

Veda – PPT dir. R. Žiulytė.
Dalyviai – Kauno m. metodinių būrelių nariai.
1 prioritetas.
„Vaikų ugdymo lauke patirtys“, II etapo III dalis. Veda – mokyt. eksp. S. Virbašienė, mokyt. eksp. D. Statkevičienė.
Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo mokytojai.
1 prioritetas.
Metodinė valanda „Sėkmės atvejų analizė teikiant pagalbą SUP vaikams“.
Veda – logop. metod. A. Celešienė, R. Petrauskienė.
Dalyviai – III mikrorajono mokyklų logopedai, specialieji. pedagogai.
2 prioritetas.
Metodinė valanda „Įdomiosios fizikos pamokos“.
Veda – mokyt. eksp. A. Surblienė.
Dalyviai – fizikos mokytojai.
1 prioritetas.
Gerosios patirties sklaidos renginys „Ugdymo turinio įgyvendinimas nuotoliniu būdu“.
Veda – Kauno Juozo Grušo gimnazijos mokytojų komanda.
Dalyviai – bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, mokytojai.
1 prioritetas.

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

V. Barzdžiuvienė
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

Vieta

Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

METODINIŲ BŪRELIŲ POSĖDŽIAI
2

15

Kauno miesto mokyklų metodinės tarybos posėdis.

V. Barzdžiuvienė
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

3

14

Kauno miesto mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio posėdis.

4

16

Kauno miesto istorijos mokytojų metodinio būrelio posėdis.

9

14

Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio posėdis.

10

15

Kauno miesto žmogaus saugos mokytojų metodinio būrelio posėdis.

12

13

Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio posėdis.

16

16

Kauno miesto ugdymo mokyklų Antikorupcinio mokinių ugdymo darbo grupės posėdis.

18

16

Kauno miesto rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio posėdis.

I. Valentukonienė
biblioteka@kpkc.lt

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@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

2–31

SĄMONINGUMO DIDINIMO MĖNESIO „BE PATYČIŲ 2021“ RENGINIAI
Virtuali knygų parodėlė „Be patyčių 2021“.

I. Valentukonienė
biblioteka@kpkc.lt

9

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

Virtuali
aplinka

Laikas
Data

Val.

Renginio pavadinimas

Atsakingas

Konsultacijos „Ką daryti, jei vaikas tyčiojasi ar patiria patyčias?“.
Konsultuoja – soc. ped. eksp. D. Šabūnienė.
Dalyviai – tėvai, globėjai, mokytojai.
Registracija el. p. daisabster@gmail.com
Veiklų katalogas „Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 2021“.

3–31

3–31

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt,

10

17

24

31

9

15

16

13

14

14

15

15

15

15

15

Virtuali
aplinka

D. Šabūnienė
V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

3

Vieta

Paskaita „Tokio bendravimo neturėjo būti... Patyčių prevencijos ir intervencijos įžvalgos“.
Lektorius – psichol. E. Karmaza.
Dalyviai – Kauno m. socialiniai pedagogai.
1 prioritetas.
Pokalbiai psichologiniam atsparumui ugdyti. Filmo peržiūra ir diskusija.
Veda – A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos psichologai.
Dalyviai – 5–6 klasių mokiniai.
Registracija el. p. asta.stasioniene@ktuprogimnazija.lt
Pokalbiai psichologiniam atsparumui ugdyti.
Pokalbis-diskusija „Sąmoningumas ir patyčios“.
Veda – A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos psichologai.
Dalyviai – 7–8 klasių mokiniai.
Registracija el. p. aurelija.reinikoviene@gmail.com
Pokalbiai psichologiniam atsparumui ugdyti.
Pokalbis-diskusija „Savižudybė – ne išeitis. Raskime sprendimą kartu“.
Veda – A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos psichologai.
Dalyviai – 9–10 klasių mokiniai.
Registracija el. p. ritadama@gmail.com
Pokalbiai psichologiniam atsparumui ugdyti.
Pokalbis-diskusija „Patyčios.Kaip tapti stipriu?“.
Veda – A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos psichologai.
Dalyviai – 11–12 klasių mokiniai.
Registracija el. p. andradom@gmail.com
KONSULTACIJOS
„Abiturientų rašiniuose daromos klaidos“.
Konsultuoja – mokyt. eksp., VBE vertintoja D. Stukienė.
Dalyviai – lietuvių kalbos mokytojai.
1 prioritetas.
„Atnaujintų IQES įsivertinimo instrumentų panaudojimo galimybės mokyklos veiklos kokybei gerinti“.
Konsultuoja – B. Krapauskienė, N. Mažeikienė, NŠVA parengtos konsultantės.
Dalyviai – vadovai, mokytojai, mokyklų komandos.
1 prioritetas.
„Informatinis ugdymas pradinėje mokykloje“.
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D. Šabūnienė
V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

V. Segalovičienė
valerija.segaloviiciene@kpkc.lt,

A. Stasionienė
V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpokc.lt,

Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

A. Reinikovienė
V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt,

R. Damaševičienė

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt,

A. Adašiūnienė

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

V. Barzdžiuvienė

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

V. Barzdžiuvienė

Virtuali

Laikas
Data

24

24

26

12

1–31

Val.

15

15

12

8

Renginio pavadinimas

Atsakingas

Konsultuoja – mokyt. met. N. Bankauskaitė.
Registracija el. p. bankauskaitenatalija@gmail.com
1 prioritetas.
„Užduočių 5–8 klasių mokinių matematikos olimpiadoms rengimo principai“.
Konsultuoja – mokyt. metod. G. Augulis.
Dalyviai – matematikos mokytojai.
1 prioritetas.
„Mokytojo veiklos kokybės įsivertinimas“.
Konsultuoja – D. Karalė, NŠA parengta konsultantė.
Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.
Registracija el. p. santarosgimnazijadeima@gmail.com
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.

Vieta

vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

aplinka

I. Teresienė

Virtuali
aplinka

ilona.teresiene@kpkc.lt

V. Barzdžiuvienė
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

V. Barzdžiuvienė
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

ATVIROS VEIKLOS
Atvira biologijos pamoka 7 klasėje „Žuvys prisitaikiusios gyventi vandenyje“.
Veda – Kauno S. Daukanto progimnazijos biologijos vyresn. mokyt. A. Gliebė.

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

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

R. Bortkevičienė,
A. Valinevičienė

Virtuali
aplinka

agne.valineviciene@kpkc.lt,

E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

1–31

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

R. Bortkevičienė,
A. Valinevičienė

Virtuali
aplinka

agne.valineviciene@kpkc.lt,

E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

1–31

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

R. Bortkevičienė,
A. Valinevičienė

Virtuali
aplinka

agne.valineviciene@kpkc.lt,

E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

1–31

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

R. Bortkevičienė,
A. Valinevičienė
agne.valineviciene@kpkc.lt,
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Virtuali
aplinka

Laikas
Data

Val.

Renginio pavadinimas

Atsakingas

Vieta

E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

RENGINIAI MOKINIAMS (Renginių nuostatai, spauskite ČIA)
1–5
1–19

1–31

1–31
1–31

1–
balandžio 9

1–
balandžio 16
1–
balandžio

2
3

31

9
14

3
3

4–5

15

2020–2021 m. m. Lietuvos miestų ir rajonų mokyklų 5–8 klasių mokinių biologijos olimpiados mokyklos etapas.
Registracija į miesto etapą iki kovo 8 d. 14 val. Nuoroda
Tarptautinis 5–12 klasių mokinių literatūrinių miniatiūrų, piešinių ir tautodailės dirbinių konkursas „Laisvės ženklai aplink mus“.
Dalyviai – 5–12 klasių mokiniai.
Informacija tel. 8 686 64968.
Konkurso baigiamasis renginys vyks kovo 31 d.
Papildomi užsiėmimai pagal programą „Iššūkis matematikai“.
Veda – jungtinė lektorių komanda.
Dalyviai – tikslinė grupė.
Priemonių plano mokinių matematikos pasiekimų gerinimui 2020–2021 m. įgyvendinimas.
Kauno ikimokyklinio ugdymo įstaigų 3–6 m. vaikų kūrybinių darbų konkursas „Troliai Mumiai“, skirtas Skandinavijos dienoms
2021 m. paminėti.
Kauno m. integruoto kalbinių ir muzikinių gebėjimų ugdymo projektas „Muzikinė logoritmika“.
Dalyviai – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai.
Informacija http://www.kaunovarpelis.lt/
Respublikinis informacinių technologijų konkursas „Velykų belaukiant“.
Dalyviai – 5–7 klasių mokiniai.
Registracija ir sukurtų darbų įkėlimas iki kovo 26 d. Nuoroda
Projektas „Pasakėle pasakėle, aplankyki mus ir vėlei!“, skirtas tarptautinei vaikiškos knygos dienai.
Dalyviai – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikai.
Informacija tel. 8 698 43414.
Respublikinis kūrybinis projektas „Mano amuletas –Laimos palytėtas“, skirtas archeologės Marijos Gimbutienės 100-mečiui
paminėti.
Dalyviai – 1–4 klasių mokiniai.
Informacija tel. 8 688 1 24 71, el. p. manoamuletas@gmail.com
Respublikinis anglų kalbos konkursas. Antrasis (miesto) etapas.
Dalyviai – 9–10 klasių mokiniai.
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų rusų (užsienio) kalbos meninio skaitymo konkursas „Mažųjų eilės rusų kalba“.
Dalyviai – 7–8 klasių mokiniai.
Lietuvos mokinių prancūzų kalbos konkurso “Je parle français et toi?“ šalies etapas.
Dalyviai – pakviestieji 7 klasių mokiniai.
Akademiko Jono Janickio chemijos konkurso I etapas.
Dalyviai – iki vasario 25 d. užsiregistravę 8–12 klasių mokiniai.
https://chemijoskonkursas.ktu.edu/
Lietuvos mokinių prancūzų kalbos olimpiados šalies etapas
Dalyviai – pakviestieji 11–12 klasių mokiniai.
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I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt
A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt,

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

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

R. Raudonienė
Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

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

Laikas
Data
4–-25

5–12

Val.

Renginio pavadinimas

Atsakingas

15.30 Papildomi matematikos užsiėmimai Kauno bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams.
Veda – mokyt. metod. I. Bakutienė.
Dalyviai – tikslinė grupė.
Priemonių plano mokinių matematikos pasiekimų gerinimui 2020–-2021 m. įgyvendinimas.
Respublikinis ikimokyklinių įstaigų Trikrepšio festivalis, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.
Dalyviai – RIUKKPA nariai.
Registracija – nuoroda

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt,

D. Statkevičienė

Vieta
Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

statkeviciene@hotmail.com

5
9

10
14

26-oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada (perkelta iš 2020 m.).
Dalyviai – 11–12 (III–IV gimn.) kl. mokiniai.
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų integruotas istorijos-anglų kalbos protų mūšis „Išgirsk Lietuvos balsą iš praeities“ („Listen to
Lithuania's whispers from the past“).
Dalyviai – 5 klasių mokiniai.
Registracija iki kovo 5 d. nuoroda

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt,

J. Žulpienė,
A. Budrienė

Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka

Ausra.Budriene@lsmugimnazija.lt

9

16

10
12–13
12

14

12–22
15–26

Matematikos konsultacija mokymosi nuostolių patyrusiems mokiniams. Tema „Lygtys ir nelygybės“.
Konsultuoja – mokyt. eksp. I. Knyzelienė.
Dalyviai – Kauno miesto gimnazijų abiturientai.
Priemonių plano mokinių matematikos pasiekimų gerinimui 2020–2021 m. įgyvendinimas.
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams šalies etapas.
Dalyviai – pakviestieji 9–12 klasių mokiniai.
24-oji Lietuvos mokinių filosofijos olimpiados šalies etapas.
Dalyviai – 9–12 klasių mokiniai.
Paskaita „Kaip be streso išlaikyti egzaminus?“.
Lektorius – doc. dr. V. Legkauskas.
Dalyviai – Kauno miesto gimnazijų abiturientai.
Respublikinis nuotraukų koliažų ir piešinių, naudojant IKT, konkursas „Kovo 11-oji mano šeimoje“.
Dalyviai – 1–4 klasių mokiniai ir jų šeimų nariai Informacija el. p. jurgita.stankaitiene@ktuprogimnazija.lt
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokinių konkursas ,,Būk saugus“.

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.l

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

15

15

16

17

16
17
17

16

Chemijos konsultacija mokymosi praradimų patyrusiems mokiniams. Tema „Oksidacija ir redukcija. Elektrolizė“.
Konsultuoja – mokyt. eksp. V. Jaruševičius.
Dalyviai – Kauno miesto gimnazijų abiturientai.
Fizikos konsultacija mokymosi praradimų patyrusiems mokiniams. Tema „Fizika grafikuose, schemose ir diagramose“.
Konsultuoja – mokyt. eksp. L. Gražienė.
Dalyviai – Kauno miesto gimnazijų abiturientai.
Lietuvos Junior Achievement jaunųjų bendrovių regioninės eXpo 2021. Kauno regiono eXpo (mugė).
Dalyviai – jaunosios bendrovės.
33-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada. Miesto etapas.
Dalyviai – užregistruoti 9–12 klasių mokiniai.
Biologijos konsultacija mokymosi praradimų patyrusiems mokiniams. Tema ,,Fotosintezė kaip ląstelėse vykstantis procesas
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I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

I. Teresienė

Virtuali
aplinka

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

Laikas
Data

Val.

18
18–20

18

12

20–21
22–26

23

10

23–24
23

23

24

24

13

16

10

13

25–27
25
25

14

Renginio pavadinimas

Atsakingas

Vieta

(fotosintezės reakcijos, fotosintezės tyrimai). Viduląstelinio kvėpavimo apžvalga (aerobinio ir anaerobinio kvėpavimų
palyginimas, fermentacijos tyrimas)“.
Konsultuoja – mokyt. eksp. P. Stankevičienė.
Dalyviai – Kauno miesto gimnazijų abiturientai.
Tarptautinis matematikos konkursas KENGŪRA.
Dalyviai – 1–12 klasių mokiniai, iki kovo 5 d. užsiregistravę registracija.kengura.lt ir sumokėję mokestį.
53-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados šalies etapas.
Dalyviai – pakviesti 9–12 klasių mokiniai.

ilona.teresiene@kpkc.lt

aplinka

I. Teresienė

Virtuali
aplinka

Respublikinis 4 (pradinių) klasių mokinių pateikčių anglų kalba čempionatas ,,English Speech Championship 2021“ III
turas.
Dalyviai – bendrojo ugdymo mokyklų 4 (pradinių) klasių mokiniai.
Informacija el. p. ksvagzdiene@gmail.com
32-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados finalinė dalis.
Dalyviai – pakviesti 9–12 klasių mokiniai.
Respublikinė virtuali kūrybinė kelionė-konkursas „Pažink Lietuvą“.
Dalyviai – ketvirtų klasių mokiniai.
Informacija el. p. jolanta.balandiene@gmail.com
Lietuvos mokinių technologijų olimpiada „Kūrybos virusas 2021 m.“ II (miesto) etapas.
Registracija – nuoroda
28-osios Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiados šalies etapas.
Dalyviai – pakviestieji 10–11 klasių mokiniai.
Matematikos popietė ,,Mąstau ir skaičiuoju 2021“. Dalyviai – antrų klasių mokiniai.
Registracija nuoroda
Informacija tel. 8 682 47095.
Matematikos konsultacija mokymosi nuostolių patyrusiems mokiniams. Tema „Skaičių sekos. Aritmetinė ir geometrinė
progresijos“.
Konsultuoja – mokyt. eksp. I. Knyzelienė.
Dalyviai – Kauno miesto gimnazijų abiturientai.
Priemonių plano mokinių matematikos pasiekimų gerinimui 2020–2021 m. įgyvendinimas.
2020–2021 m. m. Lietuvos miestų ir rajonų mokyklų 5–8 klasių mokinių biologijos olimpiados antrasis (miesto) etapas.
Dalyviai – užregistruoti 5–8 klasių mokiniai, laimėję mokyklos etapą.
Registracija į miesto etapą iki kovo 8 d. 14 val. nuoroda
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių mokinių matematikos konkursas „Matematinis PA DE DE“.
Dalyviai – 8 klasių mokiniai.
Registracija iki kovo 18 d. nuoroda
68-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados šalies etapas.
Dalyviai – pakviesti 9–12 klasių mokiniai.
Lietuvių kalbos olimpiados tautinių mažumų mokyklų mokiniams šalies etapas.
Dalyviai – pakviestieji 9–10 klasių mokiniai.
Integruotas tarptautinis 9–11 klasių mokinių anglų kalbos konkursas S.M.A.R.T.

A. Veličkaitė
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ilona.teresiene@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

informacinis@kpkc.lt,

V. Rupainienė,
K. Švagždienė
I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt,

J. Balandienė
A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt,

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

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Mokyklos ir

virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka

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

Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

Z. Verbickienė

Virtuali
aplinka
Virtuali

Laikas
Data

Val.

Renginio pavadinimas

Atsakingas

Dalyviai – 9–11 klasių mokiniai.
Registracija iki kovo 5 d. el. p. konferencija.varpas@gmail.com
25
14 Kauno miesto rusų (užsienio) kalbos 9– 12 (I–IV) klasių mokinių meninio skaitymo konkursas „Meilė... kiek daug tame
žodyje...“ («Любовь.... Как много в этом слове ....»).
Dalyviai – 9–12 klasių mokiniai (ne daugiau nei 2 mokiniai iš mokyklos).
Registracija iki kovo 18 d. el. p. d.eigeliene@gmail.com
25
15.15 Lietuvių kalbos konsultacija mokymosi praradimų patyrusiems mokiniams. Tema „Gilieji kontekstai rašiniuose“.
Konsultuoja – mokyt. eksp. J. Slavinienė.
Dalyviai – Kauno gimnazijų IV klasių mokiniai.
29
14 Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 7–8 klasių mokinių viktorina „Vienuolika klausimų apie Kovo 11-ąją“.
Informacija tel. 8 686 87750, el. p. lina.kostiukoviene@kgm.lt
30
Respublikinio anglų kalbos konkurso šalies etapas.
Dalyviai – pakviestieji 9–10 klasių mokiniai.
31
12 Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 6 klasių mokinių biologijos konkursas „Gamtos pasaulis“, skirtas prof. E. Šimkūnaitei atminti.
Dalyviai – 6 klasių mokiniai.
Registracija iki kovo 26 d. 18 val. nuoroda
Balandžio
69-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados šalies etapas.
1–2
Dalyviai – pakviesti 9–12 klasių mokiniai.
Balandžio
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 5–8 ir 9–10 klasių mokinių ekonomikos ir informacinių technologijų komiksų konkursas „Aš
1–30
Taupau“.
Registracija – nuoroda
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RENGINIAI TĖVAMS
17.30 Paskaita „Įtraukusis ugdymas - ką reikia žinoti“. Lektorė – psichol., psichoter. E. Gudelienė.

zita.verbickiene@kpkc.lt

aplinka

Z. Verbickienė

Virtuali
aplinka

zita.verbickiene@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

1–15

17.30 Paskaita „Broliai ir seserys: kaip padėti su(si)tarti?“.
Lektorė – psichol., STEP programos koordinatorė dr. J. Jonynienė.

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt,

V. Valiuvienė

V. Segalovičienė

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Paroda „Pasaulis vaiko akimis. Žiema – 2021“ https://vaivorykste.kaunas.lm.lt/
Virtuali knyga – nuoroda
Lietuvos švietimo istorijos muziejaus paruošta kilnojamoji paroda „Jie kūrė Lietuvą“.

A. Antanavičienė

30
9–31

Kauno muzikos mokyklų mokinių tradicinis koncertas „Pavasarinis žaismas“.

A. Bakutis

9–31

Lietuvos mokinių dailės olimpiados II (miesto) etapo kūrybinių darbų paroda „Pasakos, patarlės, priežodžiai ir minklės“.

1–16
8–

audrone.antanaviciene@kpkc.lt

I. Valentukonienė
biblioteka@kpkc.lt

balandžio

alvydas.bakutis@kpkc.lt

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

15

Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka

ilona.teresiene@kpkc.lt

E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

KULTŪRINIAI RENGINIAI
Respublikinė pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokinių paroda ,,Žiema džiaugiuosi – gerai jaučiuosi ir viruso aš nebijau“.

Virtuali
aplinka

I. Teresienė

valerija.segaloviciene@kpkc.lt

24

Vieta

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
KPKC,
virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka

Laikas
Data
11–31

Val.

Renginio pavadinimas

Atsakingas

Respublikinė ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų paroda ,,Lietuva mano širdyje“ virtuali paroda.

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

15 –
balandžio

15
26–31

Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Olimpinis tiltas tarp Lietuvos ir Japonijos“,
skirta 2021 m. Tokijo olimpinėms žaidynėms.

E. Ragauskaitė

Kauno m. ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių dailės darbelių iš antrinių žaliavų paroda „Mano jausmų barzdukas 2021“.
Paroda http://www.rkepuraite.lt

A. Antanavičienė

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.
Registruojame į nuotolinius mokymus „Interjero projektavimo pagrindai, taikant AutoCad ir Corel Draw programas“ (160
val.: iš jų 100 val. auditorinio darbo ir 60 val. savar. darbo).
Planuojama mokymų pradžia – balandžio mėn. Mokymai vyks surinkus dalyvių grupę.
Turėti licencijuotas kompiuterines programas.
Registruojame į nuotolinius kursus „Lietuvių kalbos mokymas ankstyvajame amžiuje (programa skirta pradinio ugdymo ir
lietuvių kalbos mokytojams)“ (40 val.).
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.
Registruojame į nuotolinius kursus „Lietuvių kalbos mokymas priešmokykliniame amžiuje tautinių mažumų mokyklose“ (40
val.).
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.
Registruojame į nuotolinius kursus „Lietuvių kalbos mokymas ikimokykliniame amžiuje tautinių mažumų mokyklose“ (40
val.).
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.
PASTABOS
● Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos.
● Nemokamo seminaro pažymėjimas – 0,87 Eur.
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egle.ragauskaite@kpkc.lt

audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Vieta
Virtuali
aplinka
KPKC,
virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka

