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Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai:  

● Skaitmeninių kompetencijų stiprinimas 

● Įtraukties principo įgyvendinimas švietimo įstaigose  

● Ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijų tobulinimas 

● Lyderystės ugdymui ir mokymuisi stiprinimas 

 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 

SEMINARAI, PASKAITOS 

Renginio pavadinimas Data ir vieta Atsakingas 

Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojams „Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo 

organizavimas ir  vaiko pasiekimų ir pažangos 

vertinimas” pagal kvalifikacijos tobulinimo programą 

„Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo 

organizavimo, planavimo ir  vaiko pasiekimų bei 

pažangos vertinimo sistema” 

Lektorė: Doc. dr. Birutė Autukevičienė, VDU švietimo 

akademija, Vilniaus l/d „Viltenė” direktorė 

Registracija: https://forms.gle/82cYUQq2maHpDtoq6  

 Kovo 2 d. 

 13 val. 

Švietimo centras 

R. Sasnauskienė 
 

Paskaita Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo 

gimnazijos mokytojams ir mokinių tėvams 

,,Įtraukusis ugdymas. SUP vaikų įtrauktis” 

Lektorė - Oksana Mačėnaitė, psichologė 

Kovo 2 d. 

18 val.  

Karmėlavos Balio Buračo 

gimnazija 

V. Stipinienė 

Seminaras-praktikumas muzikos mokytojams „Dailės 

ir muzikos mokyklų raida ir įtaka menui nuo Renesanso 

iki šių dienų”. VIII-asis respublikinis mokinių styginių 

instrumentų festivalis „Nuo Renesanso iki džiazo”  

Kovo 4 d. 

10.30 val. 

Kauno rajono meno 

mokykla 

Ž. Kemeklienė 

Seminaras matematikos mokytojams „Tipinės 

klaidos ir dažniausiai pasitaikančios mokinių žinių 

spragos matematikos VBE“ 

Lektorė - Danguolė Jonaitienė, Vilniaus licėjaus 

matematikos mokytoja  

Registracija: https://forms.gle/dBnrtWRRgQshqtHa7  

Kovo 6 d.  

15.30 val. 

Virtuali aplinka 

D. Klimantavičienė 

https://www.kaunorajonosvietimocentras.lt/
https://forms.gle/82cYUQq2maHpDtoq6
https://forms.gle/dBnrtWRRgQshqtHa7


Seminaras fizinio ugdymo mokytojams  „Atnaujintas 

fizinio ugdymo turinys: kas naujo?” pagal 

kvalifikacijos tobulinimo programą „Fizinis 

raštingumas: teorija ir praktika mokykliniame 

fiziniame ugdyme” 

Lektoriai: doc. dr. Laima Trinkūnienė, LSU; jungtinė 

lektorių grupė 

Registracija: https://forms.gle/hzfqD1YBVRtrHFWo7 

Kovo 6 d. 

13 val. 

Virtuali aplinka 

L. Montrimaitė 
 

Seminaras fizinio ugdymo mokytojams  „Atnaujintas 

fizinio ugdymo turinys: kas naujo?” pagal 

kvalifikacijos tobulinimo programą „Fizinis 

raštingumas: teorija ir praktika mokykliniame 

fiziniame ugdyme” 

Lektoriai: doc. dr. Laima Trinkūnienė, LSU; jungtinė 

lektorių grupė 

Registracija: https://forms.gle/4b1w1yBkqCHLmkhx9 

Kovo 7 d. 

13 val. 

Virtuali aplinka 

L. Montrimaitė 
 

Seminaras lietuvių kalbos mokytojams 

„Sudėtingesnieji skyrybos atvejai ir būdingosios 

klaidos” pagal kvalifikacijos tobulinimo programą 

„Lietuvių kalbos mokymo(si) praktinės realijos” 

Lektorė - doc. dr. Laimutė Bučienė, VDU 

Registracija: https://forms.gle/fwfVhuAdUEMmnSX76     

Kovo 7 d.  

15 val. 

Virtuali aplinka 

A. Čibirienė 

Seminaras bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų 

padėjėjams „Mokytojo padėjėjo veiklos ypatumai 

(funkcijos, atsakomybės, bendrosios pedagogikos 

pagrindai, bendravimo ir santykių kūrimas) dirbant su 

specialiųjų poreikių vaikais” pagal kvalifikacijos 

tobulinimo programą „Mokytojų padėjėjai - ugdymo 

proceso dalyviai” 

Lektorė - Jolanta Karvelienė, psichologė 

Registracija: https://forms.gle/bA6dZ28oPzeyLWmf6  

Kovo 9 d. 

14 val. 

Virtuali aplinka 

R. Sasnauskienė 

Seminaras ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

mokytojams, mokytojų padėjėjams, pagalbos 

mokiniui specialistams „Mokytojų, mokytojų padėjėjų 

ir švietimo pagalbos specialistų tarpusavio partnerystės 

samprata, veiksniai ir metodikos integruojant ypatingus 

vaikus į bendrojo ugdymo grupę/klasę”, pagal 

kvalifikacijos tobulinimo programą „Ypatingų vaikų 

pažinimas ir integravimas į bendrojo ugdymo 

grupę/klasę” 

Lektorė - Sigita Burvytė  

Registracija: https://forms.gle/NKbVMCFuTbtthkcU9  

Kovo 13 d.  

13 val. 

Virtuali aplinka 

R. Sasnauskienė 

Paskaita lietuvių kalbos mokytojams „Atidusis 

skaitymas. Kaip skaityti eilėraštį ir prozos kūrinį 

penktoje klasėje? Metodiniai patarimai ir pratybos. 

Bendravimo tipai: kalbėjimas, rašymas, skaitmeninis 

bendravimas. Bendravimas socialiniuose tinkluose. 

Medijų vaidmuo. Kritinė refleksija“ 

Lektorius - dr. Saulius Žukas 

Registracija: https://forms.gle/VmVzNo9vE7Ea2Pu69  

Kovo 16 d.  

15 val. 

Virtuali aplinka 

A. Čibirienė 

https://forms.gle/hzfqD1YBVRtrHFWo7
https://forms.gle/4b1w1yBkqCHLmkhx9
https://forms.gle/fwfVhuAdUEMmnSX76
https://forms.gle/bA6dZ28oPzeyLWmf6
https://forms.gle/NKbVMCFuTbtthkcU9
https://forms.gle/VmVzNo9vE7Ea2Pu69


Seminaras Kauno rajono savivaldybės socialiniams 

darbuotojams „Įtemptų situacijų su klientais valdymas 

ir tvarkymasis su asmeniniu stresu” 

Lektorė - Eglė Masalskienė, psichologė  

Kovo 17 d. 

9.30 val. 

Kauno rajono 

savivaldybės viešoji 

biblioteka 

L. Montrimaitė 

Seminaras Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo 

gimnazijos mokytojams „Įtraukusis ugdymas: 

problemų atpažinimas, sprendimų modeliavimas” pagal 

kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Įtraukiojo ugdymo 

organizavimas  - pagalba mokyklai ir mokytojui”  

Lektorė - Oksana Mačėnaitė, psichologė 

Kovo 17, 31 d. 

13 val. 

Virtuali aplinka 

V. Stipinienė 

Praktinis seminaras fizinio ugdymo mokytojams  

„Atnaujintas fizinio ugdymo turinys: praktiniai 

aspektai” pagal kvalifikacijos tobulinimo programą 

„Fizinis raštingumas: teorija ir praktika mokykliniame 

fiziniame ugdyme” 

Lektoriai: jungtinė lektorių grupė 

Registracija: 

https://forms.gle/wxHoawrEVmUNQ44q9  

Kovo 22 d. 

13 val. 

Kėdainių r. Josvainių 

gimnazija 

L. Montrimaitė 

 

Seminaras bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų 

padėjėjams „Darbas su vaikais, turinčiais elgesio ir 

emocinių sunkumų bei sutrikimų” pagal kvalifikacijos 

tobulinimo programą „Mokytojų padėjėjai - ugdymo 

proceso dalyviai” 

Lektorė - Jolanta Karvelienė, psichologė 

Registracija: https://forms.gle/KzT2Hjx8SarR95Zc7  

Kovo 22 d. 

14 val. 

Virtuali aplinka 

R. Sasnauskienė 

Paskaita lietuvių kalbos mokytojams „Atidusis 

skaitymas. Kaip skaityti nežinomą kūrinį? K. 

Donelaičio „Metų“ skaitymas. Šiuolaikinė poemos 

refleksija. Suprantame ir kuriame medijas. Medijų 

dirbtuvių idėja mokykloje“ 

Lektorius - dr. Saulius Žukas 

Registracija: https://forms.gle/QfWPfhbigxehBjz38  

Kovo 23 d.  

15 val. 

Virtuali aplinka 

A. Čibirienė 

Nemokamas seminaras Kauno rajono mokytojams ir 

pagalbos mokiniui specialistams apie „RAPID“ testo 

naudojimą (Rapid - skaitmenizuotas testas, kuris 

padeda nustatyti specifinių skaitymo sutrikimų 

(disleksijos) riziką) 

Lektorė - Jurgita Bertulytė-Skominienė, MB 

„Mokymosi ypatumų centras Labirintas“ 

Registracija: 

https://forms.gle/XhwKPwh3GV3TL2WAA  

Kovo 24 d.  

13-15 val. 

Vieta derinama 

L. Montrimaitė 

Seminaras lietuvių kalbos mokytojams „Praktinio 

kirčiavimo mokymo aspektai” pagal kvalifikacijos 

tobulinimo programą „Lietuvių kalbos mokymo(si) 

praktinės realijos” 

Lektorė - doc. dr. Laimutė Bučienė, VDU 

Registracija: https://forms.gle/nurLW4mWA3cT8bNb9   

Kovo 28 d.  

15 val. 

Virtuali aplinka 

A. Čibirienė 

Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio 

ugdymo mokytojams, pagalbos mokiniui 

Kovo 29 d.  

13 val.  

R. Sasnauskienė 

https://forms.gle/wxHoawrEVmUNQ44q9
https://forms.gle/KzT2Hjx8SarR95Zc7
https://forms.gle/QfWPfhbigxehBjz38
https://forms.gle/XhwKPwh3GV3TL2WAA
https://forms.gle/nurLW4mWA3cT8bNb9


specialistams „Vaiko raida ir socializacijos ypatumai“ 

pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Pedagoginio 

darbo kompetencijų psichosocialiniame kontekste 

ugdymas dirbant su ikimokyklinio bei mokyklinio 

amžiaus vaikais ir paaugliais“ 

Lektorė: Laura Jazbutienė, psichologė, psichoterapeutė 

Registracija: 

https://forms.gle/R8mgzHVW97XAwEtCA  

Virtuali aplinka 

METODINĖ VEIKLA 

Gerosios patirties sklaidos renginys Kauno rajono 

bendrojo ugdymo mokyklų vadovams „Efektyvios 

ugdymo priemonės mokinių pasiekimų gerinimui”. 

Patirtimi dalijasi Babtų, Čekiškės Prano Dovydaičio, 

Domeikavos, Vilkijos ir VšĮ Ugnės Karvelis gimnazijų 

vadovai.  

Data ir laikas derinama 
Virtuali aplinka 

J. Petkevičius 
L. Ruzgienė 

Socialinių pedagogų ir psichologų metodinis 

susirinkimas.  Pasirengimas tradiciniam  

bendradarbiavimo tarp ugdymo įstaigų renginių ciklui 

,,AŠ +TU = MES“, skirtam vaikų saugumui. 

Atsakingos specialistės už renginį: Renata Stonienė ir 

Asta Markauskienė, Kauno r. pedagoginė psichologinė 

tarnyba 

Registracija: https://forms.gle/VX3ngoF2JR38SLEg8  

Kovo 1 d. 

11 val. 
Virtuali aplinka 

L. Montrimaitė 

52-asis tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio 

konkursas 

Kovo 1 d.  
Nuotoliniu būdu 

A. Čibirienė 

Gerosios patirties sklaidos renginys-metodinė diena  

„Kodas žaidime” Kauno r. Neveronių lopšelio-

darželio pedagogams.  

Pranešėja Kauno lopšelio-darželio „Klausutis” judesio 

mokytoja metodininkė Sonata Jonauskienė 

Kovo 1 d. 
Neveronių lopšelis-darželis 

R. Sasnauskienė 

Kauno r. Vilkijos zonos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių meninio 

skaitymo konkursas „Mano Tėvynė Lietuva“ 

Kovo 1 d.  
10 val. 

R. Sasnauskienė 

Kauno rajono 10-12 klasių mokinių „Matematikos 

komandinio uždavinių sprendimo“ konkursas 

Kovo 2 d. 

11 val. 

KTU 
(Studentų g. 50, Kaunas) 

D. Klimantavičienė 

Respublikinis mokinių žinių konkursas „Kas? Kur? 

Kada?“ 

Registracija: https://forms.gle/Cnitbt479iwzesLN8  

Registracija vyksta iki vasario 23 d.  

Kovo 2 d. 

12 val. 
Garliavos Juozo Lukšos 

gimnazija 

Ž. Kemeklienė 

13-oji geografijos olimpiada „Mano gaublys 2023“ 

Registracija: https://forms.gle/eEYNowi9JecfauRR7  

Registracija vyksta iki kovo 2 d.  

Kovo 7-9 d. 

10 val. 
VDU Žemės ūkio akademija 

Ž. Kemeklienė 

Metodinė diena „Pozityviai įtraukusis ir skaitmeninis 

ugdymas“ (pagal ERASMUS+ projektą  Nr.: 2021-2-

LT01-KA122-SCH-000042087 „Įtraukiojo ir 

pozityvaus ugdymo(si) gairės“) 

Registracija: https://forms.gle/aYJJzRQzdaPCbhpNA 

Kovo 7 d. 

13 val. 
Karmėlavos Balio Buračo 

gimnazija 

V. Stipinienė 

https://forms.gle/R8mgzHVW97XAwEtCA
https://forms.gle/VX3ngoF2JR38SLEg8
https://forms.gle/Cnitbt479iwzesLN8
https://forms.gle/eEYNowi9JecfauRR7
https://forms.gle/aYJJzRQzdaPCbhpNA


Respublikinis muzikos ir meno mokyklų seminaras - 

praktikumas „Interpretavimo galimybės įvairių 

žanrų kūriniuose“ 

Kovo 8 d. 

10 val. 
Kauno 1-ji muzikos mokykla 

Giedriaus Kuprevičiaus 
vardo koncertų salė 

Ž. Kemeklienė 

Kauno r. 3-4 klasių mokinių konferencija ,,Kauno 

rajono dvarų paslaptys“ 

Registracija vykdoma iki 2023 m. kovo 7 d. el. p. 

adresu: vlastapacev@gmail.com 

Kovo 9 d. 

13 val. 
Lapių pagrindinė mokykla 

V. Stipinienė 

Kauno r. 2 klasių mokinių dailiojo rašymo ir 

iliustracijos konkursas, skirtas Vilniaus miesto 700-

osioms metinėms paminėti 

Laureatų paskelbimas: https://www.babtai.lm.lt/ 

Kovo 10 d. 

virtuali aplinka 
 

V. Stipinienė 

Kauno rajono ir Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų 

jaunųjų skaitovų konkursas „Mano gimtinė - Lietuva 

2023“ 

Kovo 10 d. 

10 val. 
Lapių pagrindinėje 

mokykloje 

R. Sasnauskienė 

Respublikinis ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo įstaigų mokinių ir skautiškų vienetų 

narių kūrybinių darbų STEAM konkursas „Einu 

kloniais ir kalneliais Lietuvos“  

Iki kovo 11 d.  R. Sasnauskienė 

Lietuvos 5–8 kl. mokinių STEAM (gamtos mokslų – 

biologijos) olimpiada 

 

Kovo 14 d.  

9.30 val.  
VDU Žemės ūkio akademija 

D. Klimantavičienė 

Lietuvos mokinių technologijų olimpiada 

Registracija: https://forms.gle/ECnuLNuvSKwbJibbA 

Kovo 15 d.  

10 val. 
Lapių pagrindinė mokykla 

V. Stipinienė 

Metodinė diena Kauno rajono mokyklų direktorių 

pavaduotojams ugdymui „CLIL. Integruotos užsienio 

kalbos, matematikos ir gamtos pamokos“.  

Anglų kalbos-gamtos, vokiečių kalbos-gamtos ir anglų 

kalbos-matematikos pamokų stebėjimas  1-4 ir 5-8 

klasėse; jų aptarimas ir diskusija  

Kovo 15 d.  

10-13 val.  
Garliavos Jonučių 

progimnazija 

E. Žaromskienė 
L. Ruzgienė 

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ Kovo 16 d. rajono mokyklose D. Klimantavičienė 

Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos konkurso 

Kauno regiono etapas 

Kovo 16 d. 

13 val. 
Garliavos Juozo Lukšos 

gimnazija 

A. Čibirienė 

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų STEAM projektas „Sveikatos takeliu“ 

Iki kovo 17 d. R. Sasnauskienė 

Kauno rajono 8-11 klasių mokinių fizikos čempionatas 

„Makaronų tiltai 2023“ 

Registracija: 

https://forms.gle/7juBWDAScAvPu4QUA  

Registracija vyksta iki kovo 14 d. 

Kovo 17 d.  

10 val. 
Vandžiogalos gimnazija 

Ž. Kemeklienė 

Etikos mokytojų  metodinis pasitarimas - apvaliojo 

stalo diskusija. „Įsimintinos pamokos mokiniams“ - 

gerosios patirties sklaida. 

Registracija: https://forms.gle/MAMRdQbnikQEprdg9  

Kovo 20 d.  

15.30 val. 
Virtuali aplinka 

A. Čibirienė 

mailto:vlastapacev@gmail.com
https://www.babtai.lm.lt/
https://forms.gle/ECnuLNuvSKwbJibbA
https://forms.gle/7juBWDAScAvPu4QUA
https://forms.gle/MAMRdQbnikQEprdg9


Respublikinis virtualus ikimokyklinio, priešmokyklinio 

amžiaus vaikų festivalis „Skambantis darželis: šoku, 

groju, dainuoju“  

Kovo 20 - 31 d. 
 

R. Sasnauskienė 

35-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada (9-12 

kl.) 

Registracija: https://forms.gle/EZJrgb4uJFcmqvoe7  

Registracija vyksta iki kovo 16 d.  

Kovo 21 d. 

10 val. 
VDU Žemės ūkio akademija 

Ž. Kemeklienė 

Konsultacija matematikos mokytojams dėl UTA. 

Konsultuoja Lina Bagužienė, Karmėlavos Balio Buračo 

gimnazijos direktoriaus pavaduotoja 

Registracija: https://forms.gle/eVbrhBRvM4LSn3kE7  

Kovo 21 d.  

15.30 val.  
Virtuali aplinka 

D. Klimantavičienė 

Kauno r. 9-10 kl. mokinių gamtamokslinė konferencija 

„Gyvenkime kaip galima švariau“ 

Registracija: https://forms.gle/8iiiYsN1zmNmVgd56 

Kovo 22 d. 

10.30 val. 
Čekiškės Prano Dovydaičio 

gimnazija 

V. Stipinienė 

Kauno rajono 3 klasių mokinių lietuvių kalbos 

konkursas „Skaitau, rašau, pagalbos neprašau“ 

Registracija: https://forms.gle/2kekotf4PFRXBtxD9  

Kovo 23 d. 

12 val. 
Garliavos A. Mitkaus 
pagrindinė mokykla 

V. Stipinienė 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų 

veiklos grupės pasitarimas - diskusija dėl įtraukiojo 

ugdymo organizavimo ir įgyvendinimo strategijos   

Kovo 23 d. 

13 val.  
vieta tikslinama 

R. Sasnauskienė  

Respublikinė mokinių konferencija ,,Mūsų STEAM 

projektai“ 

Registracija vyksta iki 2023 m. kovo 10 d.:  

Pranešėjai: https://forms.office.com/r/j4U50y96rD 

Klausytojai: https://forms.office.com/r/qVYVcB7NEi 

Kovo 24 d.  

9 val. 
Piliuonos gimnazija 

V. Stipinienė 

Lietuvos 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiada  Kovo 24 d.  
Virtuali aplinka 

D. Klimantavičienė 

Kauno rajono ir miesto bendrojo ugdymo mokyklų 

mokinių lietuvių kalbos konferencija „Įspėjęs ateities 

dvasią“, skirta S. Daukanto 230-osioms gimimo 

metinėms paminėti. Apie dalyvavimą pranešti iki kovo 

20 d. el.p. neveronys@gmail.com  

Kovo 29 d.  

11 val.  
Neveronių gimnazija  

R. Sasnauskienė 

Kauno rajono 9-12 klasių mokinių anglų/ rusų/ 

vokiečių Eduardo Pundzevičiaus vertimų konkursas 

Registracija: https://forms.gle/b5Gmfg9DZHfZS6Gc8  

Registracija vyksta iki kovo 24 d.  

Kovo 30 d. 

9 val. 
nuotoliniu būdu 

Ž. Kemeklienė 
 

Kauno rajono pradinių klasių mokinių konkursas 

„Mažieji talentai“ 

Registracija: https://forms.gle/7UxeCTBbT7w9AaLj9 

Kovo 31 d. 

12 val. 
Šlienavos pagrindinė 

mokykla 

V. Stipinienė 

Vokiečių kalbos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas 

Vieta ir laikas derinami L. Montrimaitė 

Fizinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas 

Vieta ir laikas derinami L. Montrimaitė 

Respublikinis ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo įstaigų etnokultūrinis projektas „Iš 

kartos į kartą. Amatų dienos“ 

Vasario 6 d. -  
kovo 15 d. 

R. Sasnauskienė 

https://forms.gle/EZJrgb4uJFcmqvoe7
https://forms.gle/eVbrhBRvM4LSn3kE7
https://forms.gle/8iiiYsN1zmNmVgd56
https://forms.gle/2kekotf4PFRXBtxD9
https://forms.office.com/r/j4U50y96rD
https://forms.office.com/r/j4U50y96rD
https://forms.office.com/r/qVYVcB7NEi
https://forms.office.com/r/qVYVcB7NEi
mailto:el.p.neveronys@gmail.com
mailto:el.p.neveronys@gmail.com
mailto:el.p.neveronys@gmail.com
https://forms.gle/b5Gmfg9DZHfZS6Gc8
https://forms.gle/7UxeCTBbT7w9AaLj9


Respublikinė priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 

įstaigų vaikų kūrybinių darbų ir piešinių (fotografijų) 

paroda ,,Čir vir vir pavasaris“ 

Kovo mėn. R. Sasnauskienė 

Respublikinė logopedų įgarsintų skaitmeninių 

priemonių paroda „Matau, girdžiu, tariu“ 

Parodos nuostatai: https://bit.ly/3IFz9G5  

Kovo mėn. L. Montrimaitė 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų vaikų, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų 

STEAM darbų paroda „Mažasis „Lituanica“ skrenda” 

Vasario 23 d. –  balandžio 

3 d. 
 

R. Sasnauskienė 

Respublikinė piešinių ir erdvinių kompozicijų virtuali 

paroda-konkursas ,,Tautodailės verpetuose. Verpstė. 

Prieverpstė“ 

Darbai siunčiami iki 2023-04-07 el. p. adresu: 

tautodailesverpetuose@gmail.com 

Kovo-balandžio mėn. V. Stipinienė 

Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų renginys 

„Sveikatos banga“ muzikinė šventė „Šokio ritmu“.  

Organizatorius: Kauno r. Garliavos lopšelis-darželis 

„Eglutė“ 

Apie dalyvavimą renginyje pranešti el. paštu 

jurgita.aciene@eglutegarliava.lt  iki kovo 17 d.  

Balandžio 17 d.  

10 val.  

Garliavos sporto ir 

kultūros centras 
 

R. Sasnauskienė 

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų projektas „Naujas kojinaitės 

gyvenimas“. 

Kovo 6 d. -  
gegužės 31 d. 

R. Sasnauskienė 

XXII Nacionalinis mokinių Česlovo Kudabos 

geografijos konkursas 

Registracija vyksta iki kovo 1 d 

https://arcg.is/1PvyeX0 Lietuvos geografų draugijos 

svetainėje www.lgd.lt  

 

Balandžio 1 d. 

9 val 
Vilniaus universiteto 

Geomokslų institutas, (M. K. 
Čiurlionio g. 21/27, Vilnius) 

Ž. Kemeklienė 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO KOORDINAVIMAS 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo (NSŠ) 

įgyvendinimo Kauno rajone stebėsenos duomenų 

analizė 

Visą mėnesį L. Montrimaitė  

Kauno r. neformaliojo suaugusiųjų švietimo patarėjų 

tarybos susitikimas - apvaliojo stalo diskusija 

Kovo 27 d. 

15 val. 

Švietimo centras 

L. Montrimaitė 

TAU RENGINIAI 

Paskaitos ir praktiniai užsiėmimai pagal tvarkaraštį Visą mėnesį E. Žaromskienė 

TAU valdybos pasitarimas 13 d. 15 val. 

Virtuali aplinka 

E. Žaromskienė 

Romansų popietė „Rožę tą…“ Kovo 23 d. 14 val. 

Ramučių kultūros centras 

E. Žaromskienė 

Kauno rajono TAU studentų portretų paroda 

„Stimpanko pasaka“ 

Nuotraukų autorė - Kristina Meilutė 

Visą mėnesį 

Kauno PC “Akropolis” 

E. Žaromskienė 

PROJEKTAI 

Tarptautinio ERASMUS+ projekto GGA ataskaitos 

rengimas 

Visą mėnesį E. Žaromskienė 

 

Tarptautinio ERASMUS+projekto MEDUS intelektinių 

produktų rengimas (brošiūros, vertikalios klasės veiklos 

Visą mėnesį L. Ruzgienė 

E. Žaromskienė 

https://bit.ly/3IFz9G5
mailto:tautodailesverpetuose@gmail.com
mailto:jurgita.aciene@eglutegarliava.lt
https://arcg.is/1PvyeX0
http://www.lgd.lt/


 

 

 

planai, moduliai) ir 12 gerosios patirties istorijų, dirbant 

su migrantų vaikais, testavimas 

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto 

„Up2DigiSchool“ mokymo programos rengimas 

Visą mėnesį Ž. Kemeklienė 

L. Montrimaitė 

Tarptautinio ERASMUS+ projekto „HyLearn“  

intelektinių produktų rengimas  

Visą mėnesį  L. Ruzgienė 

E. Žaromskienė 

Tarptautinio ERASMUS+ programos projekto 

suaugusiems finansinio raštingumo tema rengimas 

Visą mėnesį  L.Montrimaitė 

Ž.Kemeklienė 

KITA VEIKLA 

Pasitarimas dėl Kauno rajono savivaldybės 

pasirengimo įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui 2022–

2024 metų priemonių plano įgyvendinimo. 

Moderuoja: R.Valaitytė-Ramuckienė 

Kovo 2 d. 

13.30 val. 

Švietimo centras 

V.Stipinienė 

Jaunojo pedagogo klubo mentorių pasitarimas dėl 

stovyklos organizavimo 

Kovo 7 d. 

15 val. 

L. Ruzgienė 

R. Sasnauskienė 

Praktinis seminaras Jaunojo pedagogo klubo 

mokiniams  (1 grupė) „Ką galėčiau padaryti šiandien, 

kad teisingai galėčiau pasirinkti rytoj?“. 

Lektorė - Daiva Pugevičienė, VDU karjeros konsultantė 

Kovo 20 d. 

10 val. 

Švietimo centras 

L. Ruzgienė 

R. Sasnauskienė 

 

Pasitarimas su Klaipėdos rajono švietimo centro 

darbuotojais dėl Jaunojo pedagogo klubo narių 

stovyklos organizavimo 

Kovo 22 d. 

15 val. 

Virtuali aplinka 

L. Ruzgienė 

R. Sasnauskienė 

Praktinis seminaras Jaunojo pedagogo klubo 

mokiniams  (2 grupė) „Ką galėčiau padaryti šiandien, 

kad teisingai galėčiau pasirinkti rytoj?“. 

Lektorė - Daiva Pugevičienė, VDU karjeros konsultantė 

Kovo 29 d. 

10 val. 

Švietimo centras 

L. Ruzgienė 

R. Sasnauskienė 

 


