PATVIRTINTA
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2021 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-31

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

2021 M. VASARIO 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.
1
SEMINARAI
Laikas
Renginio pavadinimas
Data Val.
9, 19
14 „Susitelkusi mokyklos bendruomenė – SUP vaiko ugdymo(si) proceso sėkmingumas“ (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.
10, 11 10 „Profesionalaus viešo pasisakymo įgūdžių lavinimas“
(8 val.).
Programa „Švietimo įstaigų vadovų bendrųjų kompetencijų ugdymas(is) (40 val.).
Dalyviai – švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai.
Kauno m. savivaldybės švietimo įstaigų vadovams, pavaduotojams seminaras nemokamas.
3 prioritetas.
10
13 „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 – logop. eksp. E. Žičkuvienė.
Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
2 prioritetas.
1

Atsakingas
L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

V. Barzdžiuvienė
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

Vieta
Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AB sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278.
Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą. Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl apmokėjimo el. p.
buhalterija@kpkc.lt.

Laikas
Renginio pavadinimas
Data Val.
10
13 „Kūrybiškumas organizuojant gamtamokslinį ugdymą“ (6 val.).
Programa „Vaikų ir mokinių tiriamoji veikla – praktinių seminarų ciklas“ (40 val.).
Lektorė – neformaliojo ugdymo pedagogė M. Mažintienė.
Dalyviai – ikimokyklinio, pradinio ugdymo mokytojai.
1 prioritetas.
11
15 „Kaip kokybiškai fotografuoti mobiliuoju telefonu“ (8 val.).
Programa „Medijų taikymas ugdymo procese“ (40 val.).
Lektoriai – mokyt. eksp. I. Kuzminas, fotografas R. Meilutis.
Dalyviai – dailės ir kitų dalykų mokytojai.
1 prioritetas.
15
13 „Paauglystės iššūkiai. Kaip suprasti paauglį ir rasti bendrą kalbą?“ (6 val.).
Programa „Šiuolaikinis pedagogas – autoriteto stiprinimas ir santykis su mokiniu“ (40 val.).
Lektorė – gyd. psichoterapeutė A. Dilienė.
Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
1 prioritetas.
17
10 „Darbo santykių įforminimo aktualijos 2021 metais: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo“ (8 val.).
Programa „Dalykinės informacijos valdymas švietimo įstaigoje“ (40 val.).
Lektorė – doc. dr. V. Chreptavičienė.
Dalyviai – ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, raštvedžiai.
3 prioritetas.
17
10 „Sumanus darbas: kaip dirbti tikslingiau, produktyviau ir kūrybingiau?“ (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.
17
11 ,,Krašto pažinimo lobiai archyvų dokumentuose“ (6 val.).
Programa ,,Inovatyvių metodų, mokymo(si) patrauklios ir efektyvios ugdymo(si) aplinkos panaudojimas neformaliojo vaikų švietimo
pažintinėje veikloje“ (40 val.).
Lektorės – mokyt. met. L. Nakutienė, mokyt. met. D. Galskienė, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos dokumentų skyriaus vedėja D.
Kasiulaitienė.
Dalyviai – neformaliojo ugdymo, įvairių dalykų mokytojai.
1 prioritetas.
17,
15 „Microsoft Teams“ (20 val.).
23,
Programa „Virtualių mokymo(si) aplinkų panaudojimo galimybės“ (40 val.).
kovo
Lektorius – E. Stalioraitis („Microsoft“).
2, 9
Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.
1 prioritetas.
18
10 „DigCompEdu“ sistema. Pedagogų skaitmeninė kompetencija ir profesinis aktyvumas“.
Programa „Skaitmeninės kompetencijos tobulinimas“ (40 val.).
Lektorė – E. Vaivadienė (NŠA).
Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.
1 prioritetas.
2

Atsakingas
E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

Vieta
Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Laikas
Renginio pavadinimas
Data Val.
18
10 „Pažintis su geoinformacinėmis sistemomis (GIS)“ (8 val.).
Programa „Geoinformacinės sistemos (GIS) mokymui(si) ir tyrimams“ (40 val.).
Lektorė – dr. J. Rimkuvienė (VU).
Dalyviai – geografijos mokytojai.
1 prioritetas.
18
11 „Muzikos mokykla šiandien: laikmečio aktualijos, tendencijos ir kryptys“ (6 val.).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Dalyviai – muzikos mokyklų mokytojai.
1 prioritetas.
19
9
„Ekologiškas grįžtamasis ryšys“ (8 val.).
Programa „Švietimo įstaigų vadovų bendrųjų kompetencijų ugdymas(is) (40 val.).
Lektorius – psichoterap. L. Narbutas.
Dalyviai – švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai.
Kauno m. savivaldybės švietimo įstaigų vadovams, pavaduotojams ugdymui seminaras nemokamas.
3 prioritetas.
22
13 „Fonetinė grafika kalbos ugdymo procese“ (6 val.).
Programa „Logopedinė pagalba ugdymo įstaigoje“ (40 val.).
Lektorė – ergoterapeutė, logop. E. Šliauterienė.
Dalyviai – logopedai, specialieji pedagogai.
1 prioritetas.
23
13 „Kaip pelnyti suaugusio ir vaiko pasitikėjimą atsižvelgiant į asmenybės tipologiją“ (6 val.).
Programa „Emociškai saugios ugdymo(si) aplinkos kūrimas ir Z kartos ugdymo(si) poreikiai“ (40 val.).
Lektorius – T. Černiauskas.
Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
1 prioritetas.
23, 26 15 „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.
24
13 „Įdomieji bandymai ir eksperimentai“ (6 val.).
Programa „Vaikų ir mokinių tiriamoji veikla – praktinių seminarų ciklas“ (40 val.).
Lektorė – neformaliojo ugdymo pedagogė M. Mažintienė.
Dalyviai – ikimokyklinio, pradinio ugdymo mokytojai.
1 prioritetas.
25
10 „Vadovavimas ugdymui: grįžtamojo ryšio galia“ (8 val.).
Programa „Švietimo įstaigų vadovų bendrųjų kompetencijų ugdymas(is) (40 val.).
Lektorė – S. Drazdavičienė, Kauno „Saulės“ gimnazijos direktorė.
Dalyviai – bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, pavaduotojai.
Kauno m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vadovams, pavaduotojams seminaras nemokamas.
3 prioritetas.
25
13 „Patyriminio ugdymo(si) taikymo ypatumai ugdymo procese“ (8 val.).
3

Atsakingas
L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

V. Barzdžiuvienė

Vieta
Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

Z. Verbickienė

Virtuali

Laikas
Data Val.

25

25

26

Kovo

13

13

13

13

4

Renginio pavadinimas

Atsakingas

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.
„Gabūs vaikai (ikimokyklinukai ir pradinukai). Gabių vaikų ugdymo problemos, iššūkiai ir galimybės“ (6 val.). Programa
„Emociškai saugios ir akademiškai inovatyvios mokymo(si) ir ugdymo(si) aplinkos kūrimas“ (40 val.).
Lektorė – psichol., psichoter. J. Karvelienė.
Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo, pradinių klasių mokytojai.
1 prioritetas.
„Į veiksmą orientuotos streso valdymo technikos“ (8 val.).
Programa „Psichikos sveikatos stiprinimo programa“ (40 val.).
Lektorė – psichol. N. Gruodienė.
Dalyviai – ikimokyklinio, bendrojo ugdymo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
1 prioritetas.
„Sinchroninių ir asinchroninių nuotolinio mokymo(si) užduočių rengimas bei pateikimas ikimokyklinėje/priešmokyklinėje
įstaigoje naudojant Google Apps ir Microsoft Office įrankius“ (8 val.). Programa „Mokytojų bei specialistų įgalinimas nuotoliniam
darbui ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje įstaigoje: galimybės bei perspektyvos“ (40 val.).
Lektorės – dr. A. Tamušauskaitė, K. Grigaitė-Bliūmienė (SMK).
Dalyviai – priešmokyklinio, pagrindinio ugdymo mokytojai, vadovai.
1 prioritetas.
„STEAM pasakose. Nuo idėjos iki įgyvendinimo“ (40 val.), I sesija.
Lektorės – soc. ped. eksp. L. Bajoriūnė, vyr. mokyt. M. Visockienė.
Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo mokytojai.
1 prioritetas.

Vieta

zita.verbickiene@kpkc.lt

aplinka

A. Antanavičienė

Virtuali
aplinka

audrone.antanaviciene@kpkc.lt

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

KURSAI
2, 4, 17.30 „Užsienio kalbų (anglų) kompetencijų tobulinimo programa (A1/A2 ir B1/B2 lygio grupės“ (48 val.). Lektorė – K. Grigaitė9, 11,
Bliūmienė (SMK).
18,
Dalyviai – mokyklų vadovai, pavaduotojai, įvairių dalykų mokytojai.
23, 25
1 prioritetas.

4, 10,
22,
kovo 3

14

8, 9,
10

14

11,
12,

14

„Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programa“ (80 val.
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
Dalyviai – mokyklų vadovai, pavaduotojai, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
1 prioritetas.
„Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa“ (22 val.).
Lektorė – mokyt. eksp. B. Kuklierienė.
Dalyviai – mokyklų vadovai, pavaduotojai, įvairių dalykų mokytojai
1 prioritetas.
„Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“ (60 val.).
Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
4

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Laikas
Renginio pavadinimas
Data Val.
15,
10 Dalyviai – mokytojai, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuoti mokytojai, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.
17,
Pasikeitus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašui, šiuos kursus privalo išklausyti: mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio,
18, 19
priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas.
2 prioritetas.

Atsakingas

Vieta

PASKAITOS
15.30 Paskaita-praktikumas „Muzika – menas, padedantis tapti laisvu“.
Lektorė – mokyt. met. S. Radžiūnaitė.
Dalyviai – bendrojo ugdymo mokyklų muzikos mokytojai.
1 prioritetas.
8, 9,
15 Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Bendruomenės pareigūnų veiklos skyriaus paskaita
10, 11
„Bendravimo internete kultūra“.
12,
14 Lektoriai – jungtinė lektorių komanda.
15
15 Dalyviai – tikslinės grupės.
1 prioritetas.
11,
15 „Asmeniniai finansai“ (2 val.).
18
15 „Mokėjimų (r)evoliucija: svarbūs saugumo patarimai“ (2 val.).
Programa „Verslumo ir finansinio raštingumo kompetencijų ugdymas mokykloje“ (40 val.).
Lektorė – I. Pache, Lietuvos banko Komunikacijos departamento Viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė.
Dalyviai – ekonomikos ir kitų dalykų mokytojai, 9–12 klasių mokiniai.
1 prioritetas.
2

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

I. Valentukonienė

Virtuali
aplinka

biblioteka@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

V. Segalovičienė

Virtuali
aplinka

KONFERENCIJOS
18

24

10

12

Respublikinė konferencija „Įtraukusis ugdymas. Žinojimas, veikimas, tikėjimas – vartai į vaiko sėkmę“.
Dalyviai – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, vadovai.
1 prioritetas.
Respublikinė skaitymo skatinimo konferencija „Knyga mano pasaulyje“.
Dalyviai – Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekininkai, lietuvių kalbos, dailės, technologijų mokytojai, 7 klasių mokiniai.
Registracija iki vasario 5 d. el. p. auksas2@gmail.com
Nuostatai
1 prioritetas.

valerija.segaloviciene@kpkc.lt,

A. Bancevičienė
I. Valentukonienė
biblioteka@kpkc.lt,

A. Pukinskienė

Virtuali
aplinka

METODINIAI RENGINIAI
3

8

16

15

Gerosios patirties sklaida „Praktiniai patarimai mokytojams ruošiant mokinius valstybiniam anglų kalbos egzaminui
(kalbėjimui)“.
Veda – Kauno m. anglų k. mokytojų MB nariai.
1 prioritetas.
„Valstybės šventė kitaip“.
Veda – mokyt. met. D. Geištoraitė.
Dalyviai – neformaliojo ugdymo mokytojai.
1 prioritetas.
5

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Laikas
Renginio pavadinimas
Data Val.
10
10 Praktikumas „Idėjų keitykla – dovanoju, keičiu, skolinu, dalinuosi“.
Veda – mokyt. met. A. Ambrazevičienė.
Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo įstaigų muzikos mokytojų draugijos nariai.
1 prioritetas.
10
13 Metodinių renginių ciklas „Vaikų ugdymo lauke patirtys“, III dalis.
Veda – dir. L. Kanienė, dir. R. Šniaukienė.
Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo mokytojai.
1 prioritetas.
11
14 Metodinis renginys-susitikimas „Lietuvos valstybės pamatiniai konstituciniai aktai“ su Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo
pirmininku prof. dr. Dainiumi Žalimu.
Veda – A. Bučnys, LSMU gimnazijos direktorius.
Dalyviai – Kauno miesto ir rajono bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, mokytojai.
1 prioritetas.
11
16 „Renginiai gabiems. Iššūkiai ir galimybės“.
Veda – mokyt. met. D. Sutkaitienė.
Dalyviai – gabių mokinių ugdymo iniciatyvinės grupės nariai – pradinių klasių mokytojai.
1 prioritetas.
18
10 „Mes – Baltijos vaikai“.
Veda – l.-d. „Liepaitė“ komanda.
Dalyviai – priešmokyklinio amžiaus vaikai ir mokytojai.
1 prioritetas.
18
10 „Mokinių pažangos ir pasiekimų fiksavimas ir analizavimas“.
Veda – mokyt. eksp. J. Vengalienė, mokyt. met. D. Sutkaitienė.
Dalyviai – pradinių klasių mokytojai.
1 prioritetas.
18
10 Praktinis metodinis renginys „Informacinių technologijų VBE uždavinių sprendimas“.
Veda – mokyt. met. K. Serapinaitė.
Dalyviai – informacinių technologijų mokytojai.
1 prioritetas.
18
15 Gerosios patirties sklaidos renginys „Ugdymo inovacijos ir integracijos galimybės nuotoliniame mokyme“.
Veda – Kauno Juozo Urbšio progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui dr. M. Norkevičius ir mokytojų komanda.
Dalyviai – bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, mokytojai.
1 prioritetas.
23
15 Gerosios patirties sklaidos renginys ,,Projektinė veikla, įgyvendinant Steam integruotą ugdymą“.
Veda – mokyt. met. S. Kentrienė, vyr. mokyt. I. Šlajūtė.
Dalyviai – biologijos mokytojai.
1 prioritetas.
24
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 – bendrojo ugdymo mokyklų VGK nariai.
2 prioritetas.
6

Atsakingas
A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

V. Barzdžiuvienė
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

Vieta
Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Laikas
Renginio pavadinimas
Data Val.
24
15 „Geografijos turinio aktualijos“.
Veda – mokyt. eksp., dr. S. Šabanovas.
Dalyviai – geografijos mokytojai.
1 prioritetas.
25
13 Socialinių mokslų kolegijos inicijuotas forumas „EduAction 2021: menas mokytis prasmingai!“.
Lektoriai – psichol. V. Arvasevičius, švietimo konsultantė J. Ladygienė, akt. S. Uždavinys ir kt.
Dalyviai – švietimo lyderiai, edukologai, bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, mokytojai.
1 prioritetas.
25
14 Metodinė valanda „Sėkmės garantai logopedo ir specialiojo pedagogo darbe, dirbant su SUP vaikais“. Veda – logop. eksp. M.
Akambakienė, logop. met. I. Masteikienė.
Dalyviai – logopedai, specialieji pedagogai.
1 prioritetas.
25
15 Programavimo pradmenų praktikumas „Žaisk-kurk-programuok“.
Veda – mokyt. met. R. Kasiulynaitė-Timukienė.
Dalyviai – ikimokyklinio, pradinio ugdymo, neformaliojo švietimo mokytojai.
1 prioritetas.
25
15 Gerosios patirties sklaidos renginys „Sėkmės link: darbo metodai ir grįžtamasis ryšys nuotolinio ugdymo lietuvių kalbos
pamokose“.
Veda – mokyt. eksp. V. Vilkienė.
Dalyviai – lietuvių kalbos mokytojai.
1 prioritetas.
Kovo
13 Metodinė valanda-diskusija „VGK vaidmuo ir bendradarbiavimas pagalbos vaikui ir šeimai procese“.
3
Veda – E. Ablačinskienė, Kauno m. Socialinių paslaugų centro vyriausioji socialinė darbuotoja.
Dalyviai – ikimokyklinio ugdymo įstaigų VGK nariai.
2 prioritetas.

Atsakingas
L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

Vieta
Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka

METODINIŲ BŪRELIŲ POSĖDŽIAI
1

2

16

13

„2021 m. I pusmečio planuojamų rusų kalbos renginių pristatymas ir aptarimas“.
Veda – mokyt. met. I. Jermoškina.
Dalyviai – rusų kalbos mokytojai.
Kauno miesto mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio posėdis.

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

2

15

Kauno miesto technologijų mokytojų metodinio būrelio posėdis.

2

15

Kauno miesto ugdymo mokyklų Antikorupcinio mokinių ugdymo darbo grupės posėdis.

3

14

Kauno miesto ugdymo įstaigų psichologų metodinio būrelio posėdis.

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt
V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

4

15.30 Kauno miesto istorijos mokytojų metodinio būrelio posėdis.

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

10

14

Kauno miesto ugdymo įstaigų socialinių pedagogų metodinio būrelio posėdis.

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

7

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

Laikas
Data Val.
10
15 Kauno miesto mokyklų metodinės tarybos posėdis.

Renginio pavadinimas

Atsakingas
V. Barzdžiuvienė
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

11

13

Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio posėdis.

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

12

15

Kauno miesto matematikos mokytojų metodinio būrelio posėdis.

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

17

14

Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų metodinio būrelio posėdis.

18

11

Kauno miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų sveikatos metodinės grupės posėdis.

18

13

Kauno miesto informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio posėdis.

18

14

Kauno miesto ekonomikos mokytojų metodinio būrelio posėdis.

18

15

Kauno miesto lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio posėdis.

22

16

Kauno miesto rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio posėdis.

23

16

Kauno miesto biologijos mokytojų metodinio būrelio posėdis.

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

24

16

Kauno miesto anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio posėdis.

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

24

16.30 Kauno miesto geografijos mokytojų metodinio būrelio posėdis.

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Vieta
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Virtuali
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Virtuali
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Virtuali
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Virtuali
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Virtuali
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Virtuali
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Virtuali
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Virtuali
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Virtuali
aplinka
Virtuali
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KONSULTACIJOS
4, 11,
18, 25

4

„Socialinio pedagogo atestacija“.
Konsultuoja – D. Šabūnienė, Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos socialinė pedagogė ekspertė, tel. 8 618 84289 ir A. Adašiūnienė,
Kauno „Saulės“ gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė, tel. 8 683 08175.
Dalyviai – socialiniai pedagogai.
17.30 „Emocinės vaikų sveikatos stiprinimo būdai“. Konsultuoja – psichol. R. Valaitienė.
14

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

V. Segalovičienė
valerija.segaloviciene@kpkc.lt

9

14

„Interaktyvūs individualios mokinio pažangos į(si)vertinimo įrankiai“.
Konsultuoja – mokyt. eksp. E. Kubilienė, mokyt. met. M. Garnionis.
Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.
Būtina išankstinė registracija tel. 8 612 72207.
1 prioritetas.

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

8

Virtuali
aplinka

Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka

Laikas
Renginio pavadinimas
Data Val.
15
14 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo“.
Konsultuoja – N. Šimkevičienė, NŠA išorės vertintoja.
Dalyviai – mokyklų vadovai, pavaduotojai, įvairių dalykų mokytojai, mokyklų komandos.
Registracija el. p. nijole.simkeviciene@gmail.com
3 prioritetas.
17
10 „Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas“.
Konsultuoja – mokyt. eksp. E. Junevičienė, mokyt. eksp. R. Kojelavičienė.
Dalyviai – matematikos mokytojai.
1 prioritetas.
18
14 „Dėl kokybės vadybos stiprinimo bendrojo ugdymo mokykloje“.
Konsultuoja – D. Deobald, mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo švietimo konsultantė.
Dalyviai – mokyklų vadovai, pavaduotojai, įvairių dalykų mokytojai, mokyklų komandos.
Registracija el. p. d.deobald@gmail.com
3 prioritetas.
22
14 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.
23
15 „Informatinis ugdymas pradinėje mokykloje“.
Konsultuoja – mokyt. met. N. Bankauskaitė.
Registracija el. p. bankauskaitenatalija@gmail.com
1 prioritetas.
24
15 „Mokytojo veiklos kokybės įsivertinimas“.
Konsultuoja – D. Karalė, NŠA parengta konsultantė.
Dalyviai – įvairių dalykų mokytojai.
Registracija el. p. santarosgimnazijadeima@gmail.com
1 prioritetas.

Atsakingas
V. Barzdžiuvienė
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

V. Barzdžiuvienė
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

V. Barzdžiuvienė
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

V. Barzdžiuvienė
vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

V. Barzdžiuvienė

Vieta
Virtuali
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Virtuali
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Virtuali
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Virtuali
aplinka

vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

R. Bortkevičienė,
A. Valinevičienė

Virtuali
aplinka

PROJEKTINĖ VEIKLA
1–26

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

agne.valineviciene@kpkc.lt,

E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

1–26

„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
agne.valineviciene@kpkc.lt,

E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

9

Virtuali
aplinka

Laikas
Renginio pavadinimas
Data Val.
1–26
Projekto „Vidinės darnos tobulinimas – būdas gerinti psichoemocinį klimatą darbo kolektyve“ paruošiamieji įgyvendinimo darbai.
1 prioritetas.

Atsakingas
R. Bortkevičienė,
A. Valinevičienė

Vieta
Virtuali
aplinka

agne.valineviciene@kpkc.lt,

E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

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

1–26

R. Bortkevičienė,
A. Valinevičienė

Virtuali
aplinka

agne.valineviciene@kpkc.lt,

E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

RENGINIAI MOKINIAMS (Renginių nuostatai, spauskite ČIA)
Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–8 klasių mokinių matematikos olimpiados pirmasis (mokyklos) etapas.

1–5

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

1–19

2020–2021 mokslo metų Lietuvos miestų ir rajonų 5–8 klasių mokinių biologijos olimpiados pirmasis (mokyklos) etapas.

1–19

Respublikinio bendrojo ugdymo mokyklų 5–8 klasių mokinių kūrybinių darbų projektas „Laisvės poezija“, skirtas 114-osioms Bernardo
Brazdžionio gimimo metinėms.
Darbai siunčiami iki vasario 19 d. el. p. renginiaibrazdzionis@gmail.com
Informacija tel. 8 614 17078.
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasių mokinių kūrybinių darbų konkursas „Olimpinis tiltas tarp Lietuvos ir Japonijos“, skirtas
2021 m. Tokijo olimpinėms žaidynėms.
Respublikinis 4 (pradinių) klasių mokinių pateikčių anglų kalba čempionatas ,,English Speech Championship 2021“ I turas.
Dalyviai – bendrojo ugdymo mokyklų 4 (pradinių) klasių mokiniai.
Informacija el. p. ksvagzdiene@gmail.com
Papildomi užsiėmimai pagal programą „Iššūkis matematikai“.
Veda – jungtinė lektorių komanda.
Priemonių plano mokinių matematikos pasiekimų gerinimui 2020–2021 m. įgyvendinimas.
Dalyviai – tikslinė grupė.
Sporto sveikatingumo renginiai mokyklose „VASARIS – mano sveikatos mėnuo“.

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

1–25
1–26

1–26

1–28

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt,

K. Mickevičienė
E. Ragauskaitė
egle.ragauskaite@kpkc.lt

A. Veličkaitė
informacinis@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiada. Antrasis (miesto) etapas.
Dalyviai – III gimn. klasių mokiniai.
3
10 Lietuvos mokinių vokiečių kalbos konkursas. Antrasis (miesto) etapas.
Dalyviai – 8 klasių mokiniai.
4, 11, 15.30 Papildomi matematikos užsiėmimai Kauno bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams.
25
Priemonių plano mokinių matematikos pasiekimų gerinimui 2020-2021 m. įgyvendinimas.
Veda – mokyt. met. I. Bakutienė.
Dalyviai – tikslinė grupė.
9
Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada. Šalies etapas.
Dalyviai –11 klasių mokiniai, laimėję antrajame (miesto) etape.
3

10

10

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt
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Laikas
Renginio pavadinimas
Data Val.
10
13 Lietuvos mokinių muzikos olimpiada. II (miesto) etapas.

Atsakingas
A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

11
11

12

12
15
15–
balandžio

5
24

24

25

28-oji Lietuvos 10-11 klasių mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada. Antrasis (miesto) etapas. Dalyviai – 10–11
klasių mokiniai.
14 Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 9 klasių mokinių protų mūšis-viktorina „Tauta apgynusi laisvę. XX a. 9–10 dešimtmetis“.
Registracija iki vasario 5 d. 17.00 val. nuoroda
Informacija tel. 8 679 50485.
12 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiados antrasis (miesto) etapas.
Dalyviai – 5–8 klasių mokiniai, laimėję mokyklos etapą.
Registracija iki vasario 8 d. 15.00 val. nuoroda
12 Lietuvių kalbos olimpiada tautinių mažumų mokyklų mokiniams. Antrasis (miesto) etapas.
Dalyviai – 9–10 klasių mokiniai.
50-asis tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas. Antrasis (miesto) etapas.
Dalyviai – mokiniai iki 15 metų.
Kauno miesto 9–12 klasių mokinių biologijos kūrybinių darbų konkursas „Gyvybės spindesys“.
Dalyviai – 9–12 klasių mokiniai.
Darbai siunčiami iki balandžio 15 d. 12.00 val. el. p. rita.beneseviciene@inzinerijoslicejus.ktu.edu
13 Bendrojo ugdymo mokyklų 9–10 klasių mokinių virtualus chemijos konkursas „Koks nuostabus medžiagų pasaulis“.
Dalyviai – 9–10
klasių mokiniai.
13.30 Kauno m. 3–4 pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkurso I turas.
Paraiškas siųsti iki vasario 19 d. el. p. j.vengaliene@yahoo.com
9

14

25–27
26

26

9

10

Kovo 2
Kovo 3

14

Kovo 9

14

Kauno bendrojo ugdymo mokyklų rusų (užsienio) kalbos meninio skaitymo konkursas „Mažųjų eilės rusų kalba“.
Dalyviai – 5–6 klasių mokiniai.
59-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada. Šalies etapas.
Dalyviai – pakviesti 9–12 klasių mokiniai.
30-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada. II (miesto) etapas.
Dalyviai – Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 10–12 klasių mokiniai.
Registracija iki vasario 15 d. nuoroda
Lietuvos mokinių dailės olimpiada. II (miesto) etapas.
Registracija nuoroda
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.
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

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt,

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

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt,

J. Vengalienė
Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt,

J. Žulpienė,
A. Budrienė
Ausra.Budriene@lsmugimnazija.lt

11
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Virtuali
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Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka

Laikas
Data Val.

Renginio pavadinimas

Atsakingas

Vieta

RENGINIAI TĖVAMS
25

17.30 Paskaita būsimų pirmokų tėvams „Patarimai būsimų pirmokų tėveliams, globėjams“.
Veda – mokyt. met. L. Bukinienė, L. Jurevičienė.

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

KULTŪRINIAI RENGINIAI
1–28

Dailės mokytojos ekspertės Redos Stulpinienės sukurtų plakatų paroda „Metų renginius prisiminus“.

A. Bakutis
alvydas.bakutis@kpkc.lt

1–28

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bei pradinių mokyklų vaikų -tėvų-mokytojų virtuali dailės akcija-paroda
„Žiemos mozaika 2021. Šaltis ir muilo burbulai“.

A. Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kpkc.lt,

E. Valeikienė

3–

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos bibliotekininkės Redos Janušauskienės kolekcija „Kelionė po knygų skirtukų pasaulį“.

kovo

31
15–
kovo

15
17–27

I. Valentukonienė
biblioteka@kpkc.lt

Respublikinė švietimo įstaigų pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokinių virtualių nuotraukų paroda ,,Žiema džiaugiuosi – gerai
jaučiuosi ir viruso aš nebijau“. Informacija el. p. ramunezickiene@gmail.com

A. Antanavičienė

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų tėvų, mokytojų virtualios (fotografijų) kūrybinių darbų paroda ,,Šalčio
išdaigos ore“.

A. Antanavičienė

audrone.antanaviciene@kpkc.lt

audrone.antanaviciene@kpkc.lt,

Virtuali
aplinka
http://w
ww.kau
novarpe
lis.lt
ir
faceboo
k soc.
tinkl.
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka
Virtuali
aplinka

R. Ambrozevičienė

REGISTRUOJAME
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 kursų pradžia – kovo mėn.
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.
Registruojame į kontaktinius mokymus „Interjero projektavimo pagrindai, taikant AutoCad ir Corel Draw programas“ (160 val.: iš
jų 100 val. – auditorinio darbo ir 60 val. savar. darbo).
Planuojama kursų pradžia – kovo mėn. (atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją).
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.
Registruojame į kursus užsienio kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą „Kvalifikacijos tobulinimo
programa užsienio kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą“ (40 val.).
Kursai vyks surinkus dalyvių grupę.
1 prioritetas.
Registruojame į kvalifikacijos tobulinimo programos mokymus „Vadybinių kompetencijų tobulinimas. Pasirengimas kompetencijų
vertinimui“ (40 val.).
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I. Teresienė
ilona.teresiene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

I. Teresienė

KPKC

ilona.teresiene@kpkc.lt

Z. Verbickienė
zita.verbickiene@kpkc.lt

V. Barzdžiuvienė

KPKC,

vilija.barzdziuviene@kpkc.lt

atsižvel

Laikas
Data Val.

Renginio pavadinimas

Atsakingas

Lektorės – R. Mašurinienė, A. Plytninkaitė, NMVA fasilitatorės.
Dalyviai –pretendentai į švietimo įstaigų vadovus, švietimo įstaigų vadovai, pedagoginiai darbuotojai, ketinantys pasitikrinti vadybines
kompetencijas NŠA.
Renginys vyks surinkus dalyvių grupę.
3 prioritetas.
„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.

PASTABOS
● Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos.
● Nemokamo seminaro pažymėjimas – 0,87 Eur.
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Vieta
giant į
epidemi
ologinę
situaciją

L. Vaitkevičienė
laura.vaitkeviciene@kpkc.lt

Virtuali
aplinka

