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PATVIRTINTA 
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus  

2020 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-184 

 
 

 

 

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS 

2020 M. GEGUŽĖS MĖNESIO NUOTOLINIU BŪDU VYKDOMŲ RENGINIŲ PLANAS 
 

RENGINIAI PAGAL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ 

VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2020-2022 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIORITETUS 
 

1 prioritetas. Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo / mokymo turinį. 

2 prioritetas. Kompetencijų, reikalingų veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, tobulinimas. 

3 prioritetas. Vadovavimo ir lyderystės ugdymo / mokymo procesui ir švietimo įstaigai kompetencijų tobulinimas. 

SEMINARAI
1
 

 

Laikas 
Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingas Vieta 

Data Val. 

4–

birželio 5 

15 „Microsoft Office 365 praktiniai mokymai“ (40 val.).  

Lektorė – mokyt. met. E. Rabizaitė. 

1 prioritetas.                                                                                                              

Ugdymo įstaigų vadovai, 

pavaduotojai, įvairių dalykų 

mokytojai 

A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

5 14 „Kaip įtraukti mokinių tėvus į mokymo procesą karantino metu?“ (6 akad. val.).   

Mokymų programa „Efektyvaus ugdymo teikimas, atsižvelgiant į mokinių ir tėvų 

psichologinius ypatumus ir skirtumus“ (40 akad. val.).  

Lektoriai – psichol. V. Mikutaitienė ir G. Jurkevičienė, VšĮ „Mokymų ir psichologinio 

konsultavimo centras“.    

2 prioritetas.                                                                                                                

Ugdymo įstaigų vadovai, įvairių 

dalykų mokytojai 

L. Vaitkevičienė  

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt   

  

Virtuali 

aplinka 

5, 12 14 „Psichoemocinis, socialinis ir akademinis sėkmingumas = darni ugdymo 

bendruomenė“ (8 akad. val.).  

Mokymų programa „Mokyklų bendruomenės bendradarbiavimo raiška kuriant palankią 

vaiko ugdymo(si) aplinką“ (40 akad. val.). Lektorė – psichol. O. Mačėnaitė (LSU).  

1 prioritetas.                                                                                                             

Ugdymo įstaigų vadovai, 

pavaduotojai, įvairių dalykų 

mokytojai, pagalbos mokiniui  

specialistai 

Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

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

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

buhalterija@kpkc.lt. 

file:///C:/Users/Alvita/Documents/KPKC/informacinis@kpkc.lt
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Laikas 
Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingas Vieta 

Data Val. 

6, 7, 8 14 „Efektyvaus vadovavimo šiuolaikinei švietimo įstaigai kompetencijų tobulinimas“. 

Lektorius – S. Jovaišas (projekto „Boso valanda“ autorius). 

Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovams seminaras nemokamas. 

3 prioritetas.                                                                                                              

Ugdymo įstaigų vadovai, 

pavaduotojai 

V. Barzdžiuvienė 
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt  

Virtuali 

aplinka 

6–

birželio 8 

15 „Office 365 intraneto sukūrimas, darbuotojų parengimas naudotis aplinka 

komunikacijai, dokumentų rengimui ir nuotolinio mokymo paslaugoms teikti“  

(40 val.). Lektoriai – IT specialistas Š. Končius, mokyt. met. E. Rabizaitė. 

1 prioritetas.                                                                                                              

Švietimo įstaigų, ketinančių 

įsidiegti Office 365, darbuotojai 

A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

11 14.30 „Asmenybės, pažįstančios ir puoselėjančios savo gimtąjį kraštą, ugdymas 

neformaliojo švietimo aktyviose veiklose“ (6 akad. val.).  

Mokymų programa „Neformaliojo švietimo mokytojų bendrųjų ir specialiųjų 

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

saviraiškos poreikių tenkinimą“ (40 akad. val.). Lektorė – mokyt. met. L. Nakutienė.  

3 prioritetas.                                                                                                                

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

Virtuali 

aplinka 

12, 13 10 „Vadovo EQ asmeniniam ir organizacijos efektyvumui didėjančio neapibrėžtumo 

laikotarpiu“. Lektorė – N. Marazienė („Lyderystės ekspertų grupė“). 

Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovams seminaras nemokamas. 

3 prioritetas.                                                                                                               

Ugdymo įstaigų vadovai, 

pavaduotojai 

V. Barzdžiuvienė 
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt  

Virtuali 

aplinka 

12 14 „Mokykloje taikytinos motyvacijos priemonės“ (6 akad. val.).   

Mokymų programa „Moksleivių ugdymo proceso psichologiniai aspektai“ (40 akad. val.). 

Lektorius – psichol. J. Belte (VGTU).    

2 prioritetas.                                                                                                               

Ugdymo įstaigų vadovai, įvairių 

dalykų mokytojai 

L. Vaitkevičienė  

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt   

  

Virtuali 

aplinka 

13, 15 14 „Ugdymas(is) nuotoliniu būdu: problemos ir jų sprendimai“ (8 akad. val.).  

Programa „Mokinių ugdymo(si) organizavimas: savalaikiai sprendimai, sklandus ir 

sėkmingas veiklų įgyvendinimas“ (40 akad. val.). Lektorė – psichol. O. Mačėnaitė.  

1 prioritetas.                                                                                                              

Ugdymo įstaigų vadovai, įvairių 

dalykų mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai 

I. Teresienė 
ilona.teresiene@kpkc.lt  

 

Virtuali 

aplinka 

14, 15, 

18 

 Nuotolinis seminaras „Nuotolinių pamokų planavimas ir organizavimas“ (16 val.). 

Mokymų programa „IT įrankiai šiuolaikiniam mokytojui: dirbant klasėje ir nuotoliniu 

būdu“ (40 val.). Lektorė – mokyt. met. E. Rabizaitė. 

1 prioritetas.                                                                                                              

Ugdymo įstaigų vadovai, 

pavaduotojai, įvairių dalykų 

mokytojai 

A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

14, 19 11 „Streso valdymas ir kūrybingumas darbe“.  

Lektorė – kūrybinio mąstymo instruktorė R. Bartninkaitė. 

Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovams seminaras nemokamas. 

3 prioritetas.                                                                                                              

Ugdymo įstaigų vadovai, 

pavaduotojai 

V. Barzdžiuvienė 
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt  

Virtuali 

aplinka 

14 14 „Įvadas į kursą. Įsitraukęs mokymas“ (6 akad. val.).   

Mokymų programa „Pagalba mokytojui, siekiant jo profesinės gerovės“ (40 akad. val.).  

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

2 prioritetas.                                                                                                                

Ugdymo įstaigų vadovai, įvairių 

dalykų mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai 

 

L. Vaitkevičienė  

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt   

  

Virtuali 

aplinka 

15 14 „Sudėtingų situacijų valdymas mokymo metu“.  

Lektorė – A. Mažeikienė, K. Simonavičiaus universiteto lektorė, organizacijų psichologė, 

Ugdymo įstaigų vadovai, įvairių 

dalykų mokytojai 

L. Vaitkevičienė  

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt   

Virtuali 

aplinka 

file://///serveris/Bendras/Planai/2020/2020%2005/vilija.barzdziuviene@kpkc.lt%20
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Laikas 
Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingas Vieta 

Data Val. 

konsultantė. 

1 prioritetas.                                                                                                              

  

17 9 Vaikų turizmo vadovų mokymo programa „Vaikų turizmo renginių organizavimas“. 

Lektorius – mokyt. met. L. Jankauskas.                                                                                

3 prioritetas.                                                                                                             

Ikimokyklinio, pradinio, 

neformaliojo ugdymo, įvairių 

dalykų mokytojai 

A. Bakutis 
alvydas.bakutis@kpkc.lt   

Virtuali 

aplinka 

19 14.30 „Atsparumo stresui įpročių ugdymas. Praktinės rekomendacijos“.  

Lektoriai – psichoterap., mindfulness mokyt. E. Talalienė, psichol. N. Gruodienė. 

2 prioritetas.                                                                                                              

Švietimo pagalbos specialistai, 

mokytojai, vadovai 

V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt 
 

Virtuali 

aplinka 

20, 27 10 „Iššūkis vadovams – kaip motyvuoti dirbti ir organizuoti nuotolinį mokymą(si)“. 

Lektorius – G. Vaidelis, švietimo konsultantas. 

Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovams seminaras nemokamas. 

3 prioritetas.                                                                                                               

Ugdymo įstaigų vadovai, 

pavaduotojai 

V. Barzdžiuvienė 
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt  

Virtuali 

aplinka 

21 11 Praktinis seminaras „Kibernetinis saugumas“ (6 akad. val.).  

Mokymų programa „Kibernetinio saugumo grėsmės. Asmeninės ir organizacijos 

informacijos apsauga“ (40 akad. val.). Lektorius – doc. dr. K. Driaunys. 

1 prioritetas.                                                                                                              

Ugdymo įstaigų vadovai, 

pavaduotojai, raštvedžiai, įvairių 

dalykų mokytojai  

M. Gedminienė 
migle.gedminiene@kpkc.lt 

 

Virtuali 

aplinka 

21 14.30 „Kaip įtampą paversti naujomis galimybėmis naudojant dailės terapijos metodus“. 

Lektorė – I. Bulotienė, sertifikuota meno terapijos metodų, skirtų psichologiniam 

konsultavimui socialiniame-pedagoginiame darbe ir sveikatos apsaugos srityje, 

specialistė. 

2 prioritetas.                                                                                                              

Ikimokyklinio, bendrojo, 

neformaliojo ugdymo, mokytojai, 

spec. ugdymo pedagogai, 

psichologai, socialiniai 

darbuotojai 

A. Bakutis 
alvydas.bakutis@kpkc.lt   

Virtuali 

aplinka 

22 13 „Diferencijuotų nuotolinio mokymo(si) užduočių rengimas atsižvelgiant į vaiko 

mokymosi stilių bei naudojant Google apps ir Microsoft Office įrankius 

ikimokyklinėje/priešmokyklinėje įstaigoje“ (12 akad. val.).  

Mokymų programa „Mokytojų bei specialistų įgalinimas nuotoliniam darbui 

ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje įstaigoje: galimybės bei perspektyvos“ (40 val.). 

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

1 prioritetas.                                                                                                              

Ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai, vadovai 

M. Gedminienė 
migle.gedminiene@kpkc.lt 

 

Virtuali 

aplinka 

26 13 „Streso ir emocijų valdymo pagrindai pedagoginiame procese“.  

Lektorius – dr. J. Neverauskas, Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto (LSMU) Elgesio 

medicinos klinikos docentas.  

Kauno m. savivaldybės švietimo įstaigų vadovams, mokytojams seminaras nemokamas. 

3 prioritetas.                                                                                                              

Ugdymo įstaigų vadovai, 

pavaduotojai, įvairių dalykų 

mokytojai 

A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

27 10 Praktinis seminaras „Mokymasis eksperimentuojant“ (8 akad. val.).  

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

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

2 prioritetas.                                                                                                              

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, 

pradinio ugdymo mokytojai 

M. Gedminienė 
migle.gedminiene@kpkc.lt 

 

Virtuali 

aplinka 

27 14 „IKT taikymas dirbant su SUP vaikais“.  

Lektoriai – Kauno specialiosios mokyklos komanda. 

2 prioritetas.                                                                                                             

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

 

Virtuali 

aplinka 
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Laikas 
Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingas Vieta 

Data Val. 

29 13 „Mokymosi partnerystėje IKT  tinklų kūrimas ir rezultatų pristatymas eTwinning 

tarptautiniame  projekte „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimo ir jų 

integravimo užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“ (16 akad. val.).  

Mokymų programa „Tarptautinio eTwinning projekto „Tarpkultūrinės komunikacijos 

įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas“ pristatymas, įgyvendinimas ir perspektyvos“ (40 

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

1 prioritetas.                                                                                                              

Ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo, bendrojo ugdymo 

mokyklų mokytojai, vadovai 

M. Gedminienė 
migle.gedminiene@kpkc.lt 

 

Virtuali 

aplinka 

 

KURSAI 

4, 6, 11, 

13, 18, 

20, 25, 

27 

17.30 „Užsienio kalbų (anglų) kompetencijų tobulinimo programa (A1/A2 ir B1/B2 lygio 

grupės)“ (48 val.) 

1 prioritetas.                                                                                                            

Mokyklų vadovai, pavaduotojai, 

įvairių dalykų mokytojai 

Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt 

 

Virtuali 

aplinka 

4, 7, 11, 

14, 18, 

21 

17.30 „Gyvenamosios erdvės interjero dizainas“ (baigiamoji sesija).  

Lektorės – G. Šutienė (KK), D. Bernotavičiūtė. 

1 prioritetas. 

Informacinių technologijų, dailės 

ir kitų dalykų mokytojai, kitų 

specialybių atstovai 

I. Teresienė 
ilona.teresiene@kpkc.lt  

Virtuali 

aplinka 

6, 21 14 „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos 

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

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.  

3 prioritetas.                                                                                                              

Mokytojai, pagalbos mokiniui 

specialistai 

A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

18, 19, 

20, 25, 

26, 27 

14 „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo 

kursų programa“ (60 val.).  

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda. 

2 prioritetas.                                                                                                              

 

Mokytojai, kurie atestuosis pirmą 

kartą, ir atestuoti mokytojai, kurie 

pretenduos įgyti aukštesnę 

kvalifikacinę kategoriją. 

Pasikeitus Reikalavimų mokytojų 

kvalifikacijai aprašui, šiuos 

kursus privalo išklausyti: 

mokytojai, dirbantys pagal 

ikimokyklinio, priešmokyklinio, 

bendrojo ugdymo, profesinio 

mokymo ir formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programas 

L. Vaitkevičienė  

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt   

  

Virtuali 

aplinka 

 

PASKAITOS 

5 13 „Nusikaltimai viešojoje erdvėje ir jų apsisaugojimo būdai“.  

Lektorė – Kauno apskrities VPK Viešosios tvarkos valdybos Bendruomenės pareigūnų 

veiklos skyriaus vyr. tyrėja J. Juršytė. 

2 prioritetas. 

Bibliotekininkai, mokytojai, 

senjorai 

I. Valentukonienė 
biblioteka@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

8 15 „Viešasis kalbėjimas“. 

Mokymų programa „Verslumo kompetencijų ugdymas mokykloje“ (40 val.). 

Įvairių dalykų mokytojai, 9–12 

klasių mokiniai   

A. Veličkaitė 

informacinis@kpkc.lt, 

Virtuali 

aplinka 
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Laikas 
Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingas Vieta 

Data Val. 

Lektorė – J. Daubaraitė (Kauno kolegija).  

Registracija iki gegužės 8 d. el. p. jurate.radaviciute@lsmugimnazija.lt 

1 prioritetas.                                                                                                                 

J. Radavičiūtė 

20 15 „Nuotolinio chemijos mokymo(si) pamokos: ką sėkmingai galėtume taikyti ateityje“. 

Lektorė – mokyt. met. R. Janavičienė. 

1 prioritetas. 

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

 

Virtuali 

aplinka 

21 14 „Finansai“.  

Mokymų programa „Verslumo kompetencijų ugdymas mokykloje“ (40 val.). 

Lektorė – doc. dr. R. Gelgotė (VU KnF). 

Registracija iki gegužės 21 d. el. p. jurate.radaviciute@lsmugimnazija.lt 

1 prioritetas.                                                                                                                 

Įvairių dalykų mokytojai, 9–12 

klasių mokiniai   

A. Veličkaitė 

informacinis@kpkc.lt, 

J. Radavičiūtė 

Virtuali 

aplinka 

26 11 „Emocinio intelekto įtaka per meninę terapiją ir jogą, įtraukiant vaikus nuotoliniu ir 

tiesioginiu būdu“. Lektorės – I. Sosnovska, ISEI (International Sociaty for Emotional 

Intelligence) mokslinės bendruomenės akredituota instruktorė, koordinatorė Lietuvoje,  

D. Gerdzevičienė, privataus darželio „Vaikystės takas“ ugdymo vadovė, sertifikuota vaikų 

jogos mokytoja bei edukacinių seminarų lektorė. 

1 prioritetas.                                                                                                             

Ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo, bendrojo ugdymo 

mokyklų mokytojai, vadovai 

M. Gedminienė 
migle.gedminiene@kpkc.lt 

 

Virtuali 

aplinka 

 

KONFERENCIJOS 

8 12 Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos inicijuota  konferencija „Šiuolaikinių fizikos 

mokymo metodų įvairovė: patirtis, problemos ir ateities perspektyva“.  

Registracija iki gegužės 6 d.  

1 prioritetas. 

Bendrojo ugdymo mokyklų 

fizikos mokytojai 

I. Teresienė 

ilona.teresiene@kpkc.lt  

 

Virtuali 

aplinka 

13, 14 14 Respublikinė mokslinė-praktinė filosofijos konferencija „Gyvybė ir technologijos“, 

skirta gyvybės, aplinkos išsaugojimo, žmogaus kūno, dirbtinio kūno ir dirbtinio intelekto 

temoms. 

Prisijungimas https://ac.vdu.lt/vdu2/ 

1 prioritetas. 

Bendrojo ugdymo mokyklų 

etikos, filosofijos mokytojai,  

10–12 klasių mokiniai, VDU 

Humanitarinių mokslų fakulteto 

Filosofijos katedros dėstytojai ir 

studentai 

Z. Verbickienė 

zita.verbickiene@kpkc.lt, 

P. Žemaitienė 
pitija43@gmail.com 

 

Virtuali 

aplinka 

15 13.30 Tarptautinė konferencija „Eko menas ir kultūra pasaulyje tarpdisciplininiu aspektu“. 

Registracija iki gegužės 12 d., studentams registracija 

1 prioritetas. 

Ikimokyklinių, priešmokyklinių, 

pradinių, bendrojo ir neformaliojo 

ugdymo įvairių dalykų mokytojai, 

VDU tarptautinių studijų 

studentai 

Z. Verbickienė 

zita.verbickiene@kpkc.lt, 

K. Grigaitė-Bliūmienė 
platinakg@gmail.com 

Virtuali 

aplinka 

 

METODINIAI RENGINIAI  
4 13 Metodinė valanda-diskusija „Muzikos pamoka pradinėse klasėse“.  

Veda – J. Vengalienė, Kauno Dainavos progimnazijos direktorė, Kauno m. pradinių klasių 

mokytojų metodinio būrelio pirmininkė. 

1 prioritetas. 

Pradinių klasių mokytojai L. Vaitkevičienė  
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt   

  

Virtuali 

aplinka 
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5 13 Edukacinio virtualaus projekto „Mylimiausias mano perskaitytos knygos herojus“, 

skirto tarptautinei vaikiškos knygos dienai, aptarimas. Nuoroda  

Informacija el. p. dilbaite@gmail.com 

1 prioritetas. 

Mokyklų logopedai ir specialieji 

pedagogai 

V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt, 
R. Petrauskienė, 

S. Gudunskienė 

Virtuali 

aplinka 

5 15 Gerosios patirties sklaida, virtuali konsultacija „Švietimo pagalbos specialistų darbo 

modelis „Mes šalia“. Veda – KTU inžinerijos licėjaus direktoriaus pavad. ugdymui  

D. Zalepūgienė, soc. pedag. D. Mikaliūnas, soc. pedag. V. Banytė, psichol. E. Mockaitytė, 

spec. pedag., logop. E. Rasimienė. 

1 prioritetas. 

Bendrojo ugdymo mokyklų 

vadovai, pavaduotojai, įvairių 

dalykų mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai 

A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

5 16.30 Metodinė valanda-patirties sklaida „Nuotolinis mokymas(is) rusų kalbos pamokose – 

nauja patirtis“.  

Veda – Kauno m. rusų k. mokytojų MB nariai. 

1 prioritetas. 

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

 

Virtuali 

aplinka 

6 10 Gerosios patirties sklaida, virtuali konsultacija „Google for Education įrankiai 

nuotoliniam mokymui“.  

Veda – KTU inžinerijos licėjaus direktoriaus pavad. ugdymui T. Urbonas. 

1 prioritetas. 

Bendrojo ugdymo mokyklų 

vadovai, pavaduotojai, įvairių 

dalykų mokytojai 

A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

6 13 Metodinė valanda-diskusija „Fizinio ugdymo pamoka pradinėse klasėse“.  

Veda – J. Vengalienė, Kauno Dainavos progimnazijos direktorė, Kauno m. pradinių klasių 

mokytojų metodinio būrelio pirmininkė. 

1 prioritetas. 

Pradinių klasių mokytojai L. Vaitkevičienė  
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt   

  

Virtuali 

aplinka 

6 14 Vertingos patirties sklaida „Nuotolinis mokymas teatro pamokose ir dramos būrelių 

užsiėmimuose“. Veda – D. Škelevaitė, Kauno „Santaros“ gimnazijos teatro mokytoja.  

1 prioritetas.      

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

Virtuali 

aplinka 

6 14.50 „Matematikos mokymo nuotoliniu būdu patirtis“ (2 akad. val.).  

Mokymų programa „Matematikos mokymo teoriniai ir praktiniai aspektai“ (40 akad. val.). 

Veda – mokyt. eksp. Z. Nėnienė. 

1 prioritetas.               

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

 

Virtuali 

aplinka 

6 16 Vertingos patirties sklaida „Fizinio ugdymo mokymo nuotoliniu būdu patirtis“. 

Veda – fizinio ugdymo mokytojų komanda. 

1 prioritetas. 

Fizinio ugdymo mokytojai L. Vaitkevičienė  

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt   

  

Virtuali 

aplinka 

7 10 Metodinė valanda „Karantinas netrukdo mokytis“.  

Veda – E. Valantinienė, Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokyt. eksp. 

1 prioritetas.   

Muzikos mokyklų mokytojai A. Bakutis 
alvydas.bakutis@kpkc.lt   

Virtuali 

aplinka 

7 13 Metodinė valanda-diskusija „Informatikos programos integracija pradinėse klasėse“. 

Veda – J. Vengalienė, Kauno Dainavos progimnazijos direktorė, Kauno m. pradinių klasių 

mokytojų metodinio būrelio pirmininkė. 

1 prioritetas. 

Pradinių klasių mokytojai L. Vaitkevičienė  

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt   

  

Virtuali 

aplinka 
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7 15 Vertingos patirties sklaida „Istorijos mokymo nuotoliniu būdu patirtis“. 

Veda – E. Mačiulaitienė ir V. Mikutavičiūtė, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo 

gimnazijos mokytojos metodininkės. 

1 prioritetas. 

Istorijos mokytojai L. Vaitkevičienė  

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt   

  

Virtuali 

aplinka 

7 15 Gerosios patirties sklaida „Naudingi įrankiai užimtiems mokytojams“ (Helpful tools 

for busy Teachers). Veda – Kauno m. anglų k. mokytojų MB nariai. 

1 prioritetas. 

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

Virtuali 

aplinka 

8 10 Metodinė valanda „Nuotolinis mokymas socialinio  pedagogo darbe“.  

Veda – Kauno miesto socialinių pedagogų MB nariai. 

1 prioritetas.  

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

Virtuali 

aplinka 

8 13 Metodinė valanda-diskusija „Dailės-technologijų pamoka pradinėse klasėse“.  

Veda – J. Vengalienė, Kauno Dainavos progimnazijos direktorė, Kauno m. pradinių klasių 

mokytojų metodinio būrelio pirmininkė. 

1 prioritetas. 

Pradinių klasių mokytojai L. Vaitkevičienė  

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt   

  

Virtuali 

aplinka 

11 14 Nuotolinis renginys „Nuotolinis mokymas(is): gerųjų praktikų pavyzdžiai etikos 

pamokose“. Veda – mokyt. met. R. Bylienė. 

1 prioritetas. 

Etikos mokytojai Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt 

 

Virtuali 

aplinka 

11 15 Metodinis renginys-diskusija „Nuotolinis biologijos mokymas: iššūkiai ir galimybės“. 

Veda – mokyt. met. D. Petrauskienė. 

1 prioritetas.  

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

Virtuali 

aplinka 

12 13 Gerosios patirties virtuali konsultacija „Kūrybiškos STEAM veiklos ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose“. Veda – G. Vaidelis, švietimo konsultantas.  

1 prioritetas. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

12 14 Gerosios patirties sklaida „Nuotolinio mokymo organizavimo patirtis naudojant 

Office 365 programą Teams“ (3 dalis). 

Veda – jungtinė Kauno J. ir P. Vileišių mokyklos komanda. 

1 prioritetas. 

Pedagoginiai darbuotojai, 

pagalbos mokiniui specialistai 

V. Barzdžiuvienė 
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

  

Virtuali 

aplinka 

13 13.30 Vertingos patirties sklaida „Nuotolinė tikybos pamoka pradinukams ir ne tik“.  

Veda – vyr. mokyt. D. Venčkauskas. 

1 prioritetas. 

Tikybos mokytojai Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt 

 

Virtuali 

aplinka 

20 15 „Žmogaus saugos ugdymo sėkmės istorijos“.  

Veda – R. Svigarienė, Kauno „Šilo“ pradinės mokyklos dir. pavad. ugdymui, žmogaus 

saugos mokytoja metodininkė.  

1 prioritetas. 

Žmogaus saugos mokytojai A. Bakutis 
alvydas.bakutis@kpkc.lt   

Virtuali 

aplinka 

26 15 Gerosios patirties sklaida „IT mokymas nuotoliniu būdu: ko išmokome patys“. 

Veda – mokyt. met. K. Serapinaitė. 

1 prioritetas. 

Informacinių technologijų 

mokytojai 

I. Teresienė 
ilona.teresiene@kpkc.lt  

Virtuali 

aplinka 

 

METODINIŲ BŪRELIŲ POSĖDŽIAI 

5 16.30 Kauno miesto rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio posėdis. MB nariai Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 
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6 16.30 Kauno miesto fizinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio posėdis. MB nariai L. Vaitkevičienė  

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt    

Virtuali 

aplinka 

7 14 Kauno miesto ugdymo įstaigų psichologų metodinio būrelio posėdis. 

 

MB nariai V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

8 10 Kauno miesto ugdymo įstaigų socialinių pedagogų metodinio būrelio posėdis. 

 

MB nariai V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

11 16 Kauno miesto biologijos mokytojų metodinio būrelio posėdis. MB nariai I. Teresienė 
ilona.teresiene@kpkc.lt  

Virtuali 

aplinka 

26 16 Kauno miesto informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio posėdis. MB nariai I. Teresienė 
ilona.teresiene@kpkc.lt  

Virtuali 

aplinka 

27 14 Kauno miesto mokyklų logopedų ir  specialiųjų pedagogų metodinio būrelio posėdis. 

 

MB nariai V. Segalovičienė 
valerija.segaloviciene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 
 

KONSULTACIJOS 

2–29  „Ugdymas lopšelyje – iššūkis mokytojui“. Gerosios patirties sklaida – nuoroda 

Konsultuoja – Kauno l.-d. „Vaivorykštė“ auklėtoja met. D. Dambrauskienė,  

el. p. daliasulc@yahoo.com 

1 prioritetas. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

4–29 9–16 Nuotolinės konsultacijos socialiniams pedagogams.  

Konsultuoja – soc. pedagogų MB nariai. Informacija tel. 8 618 84289. 

2 prioritetas. 

Socialiniai pedagogai V. Segalovičienė 

valerija.segaloviciene@kpkc.lt,  

D. Šabūnienė 

Virtuali 

aplinka 

4 15 Virtuali konsultacija-diskusija „Pasirengimas 2020 m. brandos egzaminų sesijai“.  

Veda – A. Ranonytė, Nacionalinės švietimo agentūros l. e. direktoriaus pavaduotojo 

pareigas. 

1 prioritetas. 

 

Pavaduotojai, mokytojai, kurie 

ugdo 12 klasės mokinius, ir 

mokytojai, kurie dalyvauja 

valstybinių brandos egzaminų 

kandidatų darbų vertinimo 

procese 

L. Vaitkevičienė  

laura.vaitkeviciene@kpkc.lt   

  

Virtuali 

aplinka 

5, 12, 19, 

26 

12–13 „Metodikos ,,Gera pradžia“ taikymas ikimokyklinio amžiaus vaikams“.  

Konsultuoja – Kauno l.-d. „Daigelis“ ikimokyklinio ugdymo mokyt. met. A. Smilgienė, 

el. p. smilgieneausra@gmail.com 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

6, 13, 20, 

27 

12–14 „ClassDojo programa – įrankis pozityvaus vaikų elgesio skatinimui, vertinimui ir 

įsivertinimui“. Gerosios patirties sklaida – I dalis nuoroda, II dalis nuoroda. 

Konsultuoja – Kauno l.-d. „Spindulėlis“ priešmokyklinio ugdymo mokyt. eksp. 

E. Norbutienė, el. p. edita.norbutiene@gmail.com 

2 prioritetas. 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

6, 13, 20, 

27 

16–17 Zoom, Kahoot, Quizizz naudojimas nuotoliniam mokymui(si). 

Konsultuoja – Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos biologijos mokyt. 

eksp. L. Lapinskaitė, el. p. laima327@gmail.com 

1 prioritetas. 

Biologijos ir kitų dalykų 

mokytojai 

A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

7, 14, 21, 15–17 „Folkloro raiškos formų pateikimas nuotoliniu būdu“. Neformaliojo ugdymo mokytojai A. Veličkaitė Virtuali 
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28 Konsultuoja – Kauno „Šilo“ pradinės mokyklos neformalaus ugdymo mokyt. eksp. 

G. Kepežinskienė, el. p. grazina.kepezinskiene@gmail.com 

1 prioritetas. 

informacinis@kpkc.lt aplinka 

7 15 Nuotolinė konsultacija pradinio ugdymo mokytojams dėl nuotolinio mokymo. 

Konsultuoja – mokyt. met. N. Bankauskaitė. 

Būtina išankstinė registracija el. p. bankauskaitenatalija@gmail.com 

1 prioritetas. 

Pradinio ugdymo mokytojai V. Barzdžiuvienė 
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

8 10–14 „YouTube kanalo sukūrimas ir video įkėlimas mini pamokėlėms“.  

Konsultuoja – Kauno l.-d. „Vaivorykštė“ meninio ugdymo mokyt. eksp. J. Tėvelytė, 

el. p. joanatevelyte@gmail.com 

1 prioritetas. 

Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai, meninio ugdymo 

mokytojai 

A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

8, 15, 22, 

29 

14–15 „Pamoka virtualioje erdvėje: ugdymo ir vertinimo įrankiai“.  

Konsultuoja – Kauno „Saulės“ gimnazijos anglų k. mokyt. eksp. R. Sadlauskienė,  

el. p. rasasad@gmail.com 

1 prioritetas. 

Įvairių dalykų mokytojai A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

12 13–15 Nuotolinė individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems 

vadovams, dirbantiems pagal pradinio ugdymo programas.  

Konsultuoja – mentorė dr. V. Rupainienė. Būtina išankstinė registracija tel. 8 687 24532 

arba el. p. panemun@panemune.kaunas.lm.lt  

3 prioritetas. 

Naujai paskirti ar 1–3 metus 

dirbantys vadovai 

V. Barzdžiuvienė 
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

12 14 „Praktiniai nuotolinio mokymo pavyzdžiai. Dalinamės gerąja darbo patirtimi“. 

Konsultuoja – mokyt. met. J. Stravinskienė.  

1 prioritetas. 

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

Virtuali 

aplinka 

19 13 Nuotolinė individuali konsultacija naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems 

vadovams. Konsultuoja – mentorė dr. D. Garnienė.  

Būtina išankstinė registracija tel. 8 686 47390 arba el. p. daiva.garniene@kmug.lt 

3 prioritetas. 

Naujai paskirti ar 1–3 metus 

dirbantys vadovai 

V. Barzdžiuvienė 
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

19 14 „Dėl etatinio darbo apmokėjimo pakeitimų nuo rugsėjo 1 d.“. 

Konsultuoja – ŠMSM parengta etatinio mokytojų darbo apmokėjimo konsultantė, Kauno 

„Saulės“ gimnazijos direktorė S. Drazdavičienė. 

3 prioritetas. 

Švietimo įstaigų vadovai, 

pavaduotojai 

V. Barzdžiuvienė 
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

26 13 „Smart Notebook registruota versija ugdymo proceso aktyvinimui, į(si)vertinimui“. 

Konsultuoja – mokyt. eksp. E. Kubilienė, mokyt. met. M. Garnionis. 

Būtina išankstinė registracija tel. 8 612 72207. 

1 prioritetas. 

Įvairių dalykų mokytojai A. Veličkaitė 
informacinis@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

 

PROJEKTINĖ VEIKLA 

4–29   „Nordplus“ projekto „Suaugusiųjų skaitmeninių kompetencijų stiprinimas: 

tarptautinė partnerystė“ įgyvendinimas. 
Projekto veikla finansuojama iš „Nordplus“ – Šiaurės ir Baltijos šalių tarptautinio 

Projekto koordinatoriai, partneriai R. Bortkevičienė, 
A. Valinevičienė 
agne.valineviciene@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

file://///serveris/Bendras/Planai/2020/2020%2005/grazina.kepezinskiene@gmail.com
file://///serveris/Bendras/Planai/2020/2020%2005/informacinis@kpkc.lt
mailto:bankauskaitenatalija@gmail.com
mailto:vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
file:///C:/Users/Alvita/AppData/Roaming/Microsoft/Word/joanatevelyte@gmail.com
file://///serveris/Bendras/Planai/2020/2020%2005/informacinis@kpkc.lt
file://///serveris/Bendras/Planai/2020/2020%2005/rasasad@gmail.com
file://///serveris/Bendras/Planai/2020/2020%2005/informacinis@kpkc.lt
mailto:panemun@panemune.kaunas.lm.lt
mailto:vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
file://///serveris/Bendras/Planai/2020/2020%2005/alvydas.bakutis@kpkc.lt%20%20
mailto:daiva.garniene@kmug.lt
mailto:vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
mailto:vilija.barzdziuviene@kpkc.lt
file://///serveris/Bendras/Planai/2020/2020%2005/informacinis@kpkc.lt
file://///serveris/Bendras/Planai/2020/2020%2005/agne.valineviciene@kpkc.lt
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Laikas 
Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingas Vieta 

Data Val. 

bendradarbiavimo programos lėšų. 
1 prioritetas. 

 

RENGINIAI MOKINIAMS  (Renginių nuostatai, spauskite ČIA) 

4–14  Kauno miesto ugdymo įstaigų 5–12 kl. mokinių tapybos ir fotografijos projektas-pleneras 

„Sustabdyta pavasario akimirka. Žvilgsnis pro langą“. 

Registracija el. p. vida.gigiene@gmail.com 

Kauno miesto ugdymo įstaigų  

5–12 klasių mokiniai 

A. Bakutis 
alvydas.bakutis@kpkc.lt  

 

Virtuali 

aplinka 

4–  

birželio 10 

 Lietuvos mokinių virtualus kūrybinių darbų konkursas „Saugus kelias į mokyklą“. 

Registracija 

Priešmokyklinio ugdymo ir 

bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 

klasių mokiniai 

A. Bakutis 
alvydas.bakutis@kpkc.lt   

Virtuali 

aplinka 

4–  

spalio 5 

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

augintinis“. Registracija el. p. dialogaisugamta@gmail.com  

Bendrojo ir neformaliojo meninio 

ugdymo įstaigų 6–19 metų 

mokiniai ir pageidaujantys 

mokytojai 

A. Bakutis 
alvydas.bakutis@kpkc.lt   

Virtuali 

aplinka 

7–18  Tarptautinio programavimo konkurso „Spring Challenge 2020“ turas Kauno miesto 

bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams.  

Registracija iki gegužės 10 d. el. p. sauleinformatika@gmail.com  

Kauno miesto mokiniai,  I. Teresienė 
ilona.teresiene@kpkc.lt  

Virtuali 

aplinka 

8 14 Lietuvos 9–12 klasių mokinių lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada. Šalies 

etapas. 

Registracija iki balandžio 29 d.  

Pageidaujantys 9–12 klasių 

mokiniai  

Z. Verbickienė 
zita.verbickiene@kpkc.lt 

 

Virtuali 

aplinka 

12 15 Nuotolinės kūrybinės eko dirbtuvės „Lietuviškas sodas“. 

Registracija iki gegužės 4 d. 

 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, 

bendrojo ir neformaliojo ugdymo 

įstaigų pageidaujantys mokytojai 

ir mokiniai 

Z. Verbickienė 

zita.verbickiene@kpkc.lt, 

K. Grigaitė-Bliūmienė 
platinakg@gmail.com  

Virtuali 

aplinka 

14 12 Respublikinis 4 (pradinių) klasių mokinių pateikčių anglų kalba čempionatas ,,English 

Speech Championship 2020“. III turas. 

Informacija el. p. ksvagzdiene@gmail.com 

Bendrojo ugdymo mokyklų  

4 klasių mokiniai 

A. Veličkaitė 

informacinis@kpkc.lt, 

V. Rupainienė, 

K. Švagždienė 

Virtuali 

aplinka 

 

RENGINIAI TĖVAMS 

5 17.30 „Aktyvių tėvų akademijos“ nemokamų paskaitų ciklo tėvams paskaita „Vaikų brandumo 

ugdymas - pagalba vaikui užaugti“. Lektorius – E. Karmaza, ugdymo psichologas 

(www.educarion.media). 

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

Virtuali 

aplinka 

 

KULTŪRINIAI RENGINIAI 

1–22  Kauno l.-d. „Obelėlė“ inicijuoto respublikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus 

vaikų, pedagogų, tėvelių kūrybinio projekto fotonuotraukų paroda „Desertas Mamai“, 

skirta Motinos dienai paminėti. 

Ugdymo įstaigų, miesto 

bendruomenės 

Z. Verbickienė 

zita.verbickiene@kpkc.lt, 

V. Kepežinskienė 

Virtuali 

aplinka 

1–29  Pedagogės poetės LNRS ir KRA „Kauno branduma“ narės Danutės Blėkienės fotografijų 

paroda „Žydėjimas“.  

Miesto bendruomenė I. Valentukonienė 
biblioteka@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

https://www.kpkc.lt/index.php/veiklos-sritys/200-metodiniu-bureliu-veikla/1092-renginiai-mokiniams
file://///serveris/Bendras/Planai/2020/2020%2005/vida.gigiene@gmail.com
mailto:alvydas.bakutis@kpkc.lt
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoWYt7RZp4VtQT5b19--k1VXjT8OOZ5FCuF4lhCsYo4XHUJw/viewform
file://///serveris/Bendras/Planai/2020/2020%2005/alvydas.bakutis@kpkc.lt%20%20
file://///serveris/Bendras/Planai/2020/2020%2005/dialogaisugamta@gmail.com%20
file://///serveris/Bendras/Planai/2020/2020%2005/alvydas.bakutis@kpkc.lt%20%20
file://///serveris/Bendras/Planai/2020/2020%2005/sauleinformatika@gmail.com%20
file://///serveris/Bendras/Planai/2020/2020%2005/ilona.teresiene@kpkc.lt%20
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6IeW3DY-FeuWxnjVYCVn78mV6iGaL2ITTKxSBnLA5NOfFVA/viewform
file://///serveris/Bendras/Planai/2020/2020%2005/zita.verbickiene@kpkc.lt
http://forms.gle/dFBbD6tEo9u2aRqa7
file:///F:/zita.verbickiene@kpkc.lt
file://///serveris/Bendras/Planai/2020/2020%2005/platinakg@gmail.com%20
file:///C:/Users/Violeta/Desktop/Kovas/ksvagzdiene@gmail.com
informacinis@kpkc.lt
mailto:laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
file:///F:/zita.verbickiene@kpkc.lt
file://///serveris/Bendras/Planai/2020/2020%2005/biblioteka@kpkc.lt
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Laikas 
Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingas Vieta 

Data Val. 

1–30  Literatūrinė popietė „Motinos – šventos madonos“. Miesto bendruomenė I. Valentukonienė 
biblioteka@kpkc.lt 

Virtuali 

aplinka 

4–31  Lietuvos mokinių dailės olimpiados „Lietuvos raudonoji knyga“ Kauno miesto etapo 

virtuali kūrybinių darbų paroda.  

Nuoroda 

Ugdymo įstaigų, miesto 

bendruomenės 

A. Bakutis 
alvydas.bakutis@kpkc.lt  

Virtuali 

aplinka 

 

REGISTRUOJAME 

Birželis  Registruojame į kursus ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams 

„Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, 

ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą“ (40 val.). 

Lektoriai – jungtinė lektorių komanda. 

Kursai vyks birželio mėn.                                                                                          

Ikimokyklinio, pradinio ugdymo 

mokytojai 

A. Antanavičienė 
audrone.antanaviciene@kpkc.lt 

 

Virtuali 

aplinka 

  Registruojame į nuotolinius mokymus pagal programą  „Mokytojų padėjėjų profesinės 

veiklos ypatumai vykdant įtraukųjį ugdymą bendrojo ugdymo mokykloje” (40 val.). 

Mokymų datos bus paskelbtos susidarius dalyvių grupei. 

1 prioritetas.                                                                                                              

Asmenys, ketinantys dirbti ar 

dirbantys bendrojo ugdymo 

mokykloje mokytojo padėjėju 

I. Teresienė 
ilona.teresiene@kpkc.lt  

Virtuali 

aplinka 

  Registruojame į kursų programą „Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus 

kompetencijų ugdymasis“ (40 val.).  
Lektorės – R. Mašurinienė, A. Plytninkaitė, NMVA fasilitatorės.  

Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.                                                                        

Pretendentai į švietimo įstaigų 

vadovus 
V. Barzdžiuvienė  
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt  

 

Virtuali 

aplinka 

 

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

● Nemokamo seminaro pažymėjimas – 0,87 Eur. 

 

 

file://///serveris/Bendras/Planai/2020/2020%2005/biblioteka@kpkc.lt
https://kpkc.lt/index.php/216-virtualios-parodos/1494-lietuvos-mokiniu-dailes-olimpiados-lietuvos-raudonoji-knyga-kauno-miesto-etapo-virtuali-kurybiniu-darbu-paroda
file://///serveris/Bendras/Planai/2020/2020%2005/alvydas.bakutis@kpkc.lt%20
file://///serveris/Bendras/Planai/2020/2020%2005/audrone.antanaviciene@kpkc.lt
file://///serveris/Bendras/Planai/2020/2020%2005/ilona.teresiene@kpkc.lt%20
mailto:vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

