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Diena 
Savaitės 

diena 
Val. Renginio pavadinimas Atsakingas Dalyvauja Vieta 

8 A 13.30 Metodinė diskusija „Kaip sekasi vertinti 

vaikų pasiekimus ir pažangą?“ 

A. Bukmanaitė 

J. Bitvinskienė 

L. Mačiuitytė 

Pageidaujantys 

pedagogai, 

užsiregistravę tel. 

48 83 93 arba e. 

paštu 

sargdarz@takas.lt 

Lopšelis-darželis 

„Klumpelė“ (Pienių g. 14) 

8 A 13.30 RIUKKPA metodinis renginys „Spalvų 

juostos panaudojimo galimybės vaikų kūno 

kultūros veikloje“. Veda auklėtoja ekspertė 

R. Jankauskienė ir neformaliojo ugdymo 

(kūno kultūra) vyresnioji mokytoja 

V. Rupeikienė 

A. Bukmanaitė 

I. Ališauskienė 

Neformaliojo 

ugdymo mokytojai 

(kūno kultūra), kiti 

pageidaujantys 

pedagogai 

Sanatorinis lopšelis-darželis 

„Pušynėlis“ (Vaidoto g. 7A) 

15 A 13 Patirties sklaida apie finansuojamus 

aplinkosauginius projektus. Projekto „Gamta 

– mūsų namai“ rezultatų pristatymas 

A. Bukmanaitė 

A. Šaulienė 

Pageidaujantys 

pedagogai 

Vaikų darželyje „Šarkelė“ 

(Šarkuvos g. 24) 

15 A 13.30 Metodinė valanda-praktikumas „Tradicinių 

Advento simbolių ir vertybių integravimas į 

ugdymo procesą, kuriant vientisą ir vienijantį 

šio laikotarpio išgyvenimą“ 

A. Bukmanaitė 

R.Stanislovaitienė  

Pageidaujantys, 

užsiregistravę tel. 

43 60 49 arba 

ldrokutis@gmail.co

m  

Lopšelis-darželis „Rokutis“ 

(Baltaragio g. 1) 

16 T 13.30 Metodinė diena „Vaikų pasiekimų vertinimo 

praktiniai metodai orientuoti į vaiko pažangą“ 

(5-ių darželių patirtis) 

A. Bukmanaitė 

A. Valatkevičienė 

Pageidaujantys, 

užsiregistravę tel. 

42 24 87 

Lopšelis-darželis 

„Spragtukas“ (Kęstučio g. 

44A) 
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17 K 13 Diskusija „Asmeninių galių stiprinimo 

galimybės, siekiant profesinio tobulėjimo“ 

A. Bukmanaitė Tikslinė vadovų 

grupė 

Lopšelis-darželis 

„Aviliukas“ (S. Žukausko 

g. 31) 

21 P 10 Akcija „Paskaityk man…“, skirta Pasaulinei 

sveikatinimo dienai 

E. Stankevičienė 

R. Kalinauskienė 

Pageidaujantys, 

užsiregistravę e. 

paštu 

liepaitedarzelis@g

mail.com 

Ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose 

23 T 10 Pasitarimas dėl 2017 m. veiklos planavimo, 

vaikų saugumo užtikrinimo. Dalyvauja Vaiko 

teisių apsaugos skyriaus vedėją B. Daugėlienė 

V. Mažeika 

A. Bukmanaitė 

Direktoriai Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

(Vytauto pr. 44) 

24 K 10 Pasitarimas „Susitarimų paieška 

individualizuojant ir pritaikant ugdymo 

programą“ 

E. Stankevičienė 

D. Sinkevičienė 

E. Jakelaitienė 

Eigulių seniūnijos 

ikimokyklinių 

įstaigų logopedai ir 

specialieji 

pedagogai, 

užsiregistravę tel. 

8 673 49061 

Lopšelis-darželis 

„Spindulėlis“ (Kalniečių g. 

245A) 

29 A 10  Projekto „Pažink save – suprask kitą“ 

metodinis renginys  

E. Stankevičienė 

J. Stakeliūnienė 

R. Kalinauskienė 

Projekto dalyviai ir 

pageidaujantys 

Lopšelis-darželis „Giliukas“ 

(Apuolės g. 29) 

29 A 10 Pasitarimas-konsultacija VGK „Specialiojo 

ugdymo ir specialiosios pagalbos tobulinimas 

bendrojo ugdymo įstaigose“ 

E. Stankevičienė 

L. Gicevičiūtė 

R. Žiulytė 

Pageidaujantys, iš 

anksto 

užsiregistravę tel. 

42 48 81 

Kauno pedagoginė 

psichologinė tarnyba 

(A. Mickevičiaus g. 54) 

29 A 13.30 M. Montessori metodo centro projekto 

,,Vaiko individualumas– jo prigimtinė teisė“ 

dalyvių pasitarimas 

A. Bukmanaitė 

A. Gaižutienė 

S. Virbašienė 

M. Montessori 

metodą diegiantys 

pedagogai, projekto 

dalyviai 

Montesori mokykla-darželis 

,,Žiburėlis“ (Verkių g. 36) 

 

INFORMACIJA 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio posėdis vyks lapkričio 10 d. 14 val. Kauno pedagogų kvalifikacijos 

centre (Vytauto pr. 44). 

Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio posėdis vyks lapkričio 10 d. 14 val. Švietimo skyriuje. 
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Prašome pateikti: 

 iki lapkričio 4 d. E. Mikelionienei (21 kab.) įstaigos dokumentacijos planą; 

 iki lapkričio 14 d. G. Jablonskienei (22 kab.) ataskaitą apie Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologų) 

atestacijos pažymėjimų blankų panaudojimą 2016 metais pagal e. paštu pateiktą formą; 

 iki lapkričio 30 d. G. Jablonskienei (22 kab.) tvirtinimui Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologų) atestacijos 

komisijų sudėtį, vadovaujantis Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų 27 punktu. 

 

 

Kviečiame direktorių pavaduotojas ugdymui įstaigoje organizuoti pedagogų diskusiją apie privalomojo priešmokyklinio ugdymo 

įgyvendinimą ir: 

 aptarti, kaip pasikeitė ugdymo turinys, jo planavimas, organizavimas, vaikų pasiekimų vertinimas ir kt. pradėjus diegti atnaujintą 

priešmokyklinio ugdymo programą (surinkti konkrečių pavyzdžių); 

 atrasti pedagogių idėjų dėl priešmokyklinio ugdymo tobulinimo ir kaip šias idėjas galima perkelti į savo praktiką. 
 

Kviečiame direktorių pavaduotojas ugdymui dalyvauti diskusijoje, kuri vyks nuo 13 val.: 

 Aleksoto ir Centro seniūnijų švietimo įstaigų – lapkričio 23 d. Aleksoto lopšelyje-darželyje (diskusijos vadovė – Gintarė Pažėrienė, e. 

paštas  ugdymas@alekstotas.kaunas.lm.lt); 

 Dainavos seniūnijos švietimo įstaigų (lopšeliai-darželiai „Linelis“, „Vaikystė“, „Girinukas“, Bernardo Brazdžionio mokykla, Aleksandro 

Stulginskio mokykla-daugiafunkcinis centras) – lapkričio 22 d. lopšelyje-darželyje „Kūlverstukas“ (diskusijos vadovė – Asta Valaitė, e. 

paštas ld.kulverstukas@yahoo.com); 

 Dainavos seniūnijos švietimo įstaigų (lopšeliai-darželiai „Pagrandukas“, „Pasaka“, „Sadutė“, „Želmenėlis“, „Vaidilutė“, menų darželis 

„Etiudas“) – lapkričio 21 d. lopšelyje-darželyje „Saulutė“ (diskusijos vadovė – Loreta Kosjanenkienė, e. paštas dmsaulute@takas.lt); 

 Eigulių seniūnijos švietimo įstaigų – lapkričio 22 d. lopšelyje-darželyje „Žemyna“ (diskusijos vadovė – Nomeda Sasnauskienė, e. paštas 

zemyna.nomeda@gmail.com); 

 Gričiupio seniūnijos švietimo įstaigų – lapkričio 23 d. lopšelyje-darželyje „Malūnėlis“ (diskusijos vadovė – Erika Kladko, e. paštas 

malunelis@hotmail.com); 

 Panemunės, Šančių, Petrašiūnų seniūnijų švietimo įstaigų – lapkričio 23 d. Šančių lopšelyje-darželyje (diskusijos vadovė – Kristina 

Ramona Dovidaitienė, e. paštas sanciudarzelis@gmail.com); 

 Šilainių seniūnijos švietimo įstaigų (lopšeliai-darželiai „Rasytė“, „Žvangutis“, „Volungėlė“, „Žingsnelis“) – lapkričio 24 d. lopšelyje-

darželyje „Klumpelė“  (diskusijos vadovė – Lina Mačiuitytė, e. paštas sargdarz@takas.lt); 

 Šilainių seniūnijos švietimo įstaigos (lopšeliai-darželiai „Aušrinė“, „Vėrinėlis“, „Gintarėlis“, vaikų darželis „Šarkelė“) – lapkričio 22 d. 

lopšelyje-darželyje „Giliukas“ (diskusijos vadovė – Jolanta Gaučienė, e. paštas giliuk@giliukas.kaunas.lm.lt); 

 Vilijampolės seniūnijos švietimo įstaigų – lapkričio 23 d. lopšelyje-darželyje „Vilnelė“ (diskusijos vadovės: Laima Kanienė ir Lijana 

Vadopalienė, e. paštas ldvilnele@yahoo.com); 

 Žaliakalnio seniūnijos švietimo įstaigų – lapkričio 24 d. lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ (diskusijos vadovė – Loreta Spranaitienė, e. 

paštas azuoliukas.kaunas@gmail.com). 
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Švietimo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui prašytume įstaigos diskusijos išvadas iki lapkričio 18 d. e. paštu nusiųsti diskusijos 

vadovei. 

 

Konsultacijų grafikas 

 

Tema Konsultuoja Laikas Vieta 
Telefonas 

registracijai 

Ankstyvojo skaitymo įgūdžių ugdymas Logopedė ekspertė E. Buraitienė antradieniais 

13–15 val. 

Lopšelis-darželis „Drevinukas“ 

(R. Kalantos g. 116) 

45 40 63 

M. Montessori pedagoginės sistemos 

elementų taikymas tradicinio ugdymo 

įstaigose 

Auklėtoja metodininkė 

R. Petrauskienė 

antradieniais 

13–15 val. 

Montesori mokykla-darželis 

„Žiburėlis“ (Verkių g. 36) 

34 80 64 

Smulkiosios motorikos lavinimas, 

pirštukų žaidimų pagalba, vaikams,  

turintiems raidos sutrikimų 

Logopedė metodininkė M. Gustienė trečiadieniais 

13–15 val. 

Lopšelis-darželis „Giliukas“ 

(Apuolės g. 29) 

75 50 22 

2–3 m. vaikų, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, adaptacijos ypatumai 

ikimokyklinio ugdymo grupėje 

Vyresnioji auklėtoja S. Šalimovienė ketvirtadieniais 

13–15 val. 

Lopšelis-darželis „Šnekutis“ 

(Kariūnų pl. 7) 

34 58 84 

Vaiko elgesio ir emocinių sunkumų 

praktiniai sprendimo būdai 

Psichologė M. Burauskaitė ketvirtadieniais 

13–15 val. 

Lopšelis-darželis „Vėrinėlis“ 

(Žiemgalių g. 1) 

37 75 86 arba 

psichologe.ve

rinelis@gmai

l.com 

 

 

 

Skyriaus vedėjo pavaduotoja            Ona Visockienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Bukmanaitė, 42 54 79 
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