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Diena 
Savaitės 

diena 
Val. Renginio pavadinimas Atsakingas Dalyvauja Vieta 

4 T  

 

14 

18 

Tarptautinei mokytojų dienai skirti 

renginiai: 

 Mokytojų pagerbimo šventė 

 Koncertas 

V. Mažeika  

 

Kviesti mokytojai 

Švietimo įstaigų 

pedagogai 

 

 

Rotušės salė 

„Žalgirio“ arena 

4 T 13.30 Konsultacinio ikimokyklinės Valdorfo 

pedagogikos centro renginys. Leidinio 

„Valdorfo darželis „Šaltinėlis“. 20 metų 

kelias“ sutiktuvės. Veda direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, auklėtoja 

metodininkė J. Tatolytė 

A. Bukmanaitė 

A. Liaudanskienė 

Pageidaujantys, 

Valdorfo 

pedagogikos 

elementus taikantys 

pedagogai 

Valdorfo darželis 

„Šaltinėlis“ (K. Baršausko 

g. 84) 

10 A 13.30 RIUKKPA metodinis renginys „Sveiko 

vaiko diena“. Veda vyresnioji neformaliojo 

ugdymo (kūno kultūra) mokytoja L. Ūsienė 

ir vyresnioji ikimokyklinio ugdymo 

auklėtoja R. Gecevičienė 

A. Bukmanaitė 

R. Šniaukienė 

Neformaliojo 

ugdymo (kūno 

kultūra) mokytojai, 

kiti pageidaujantys 

pedagogai 

Lopšelis-darželis 

„Žvangutis“ (Šarkuvos g. 

21) 

13 Pn 10 Sveikatą stiprinančių mokyklų edukacinio 

projekto „Rudens vaivorykštė“ renginys 

„Derliaus diena“. Veda auklėtoja 

metodininkė R. Barvainienė, auklėtojos 

M. Grendienė ir L. Bernotaitytė 

E. Stankevičienė 

R. Kalinauskienė 

Pedagogai su vaikų 

grupėmis 

Lopšelis-darželis „Liepaitė“ 

(K. Genio g. 7) 

13 Pn 13 Muzikos mokytojų draugijos pasitarimas dėl 

veiklos gairių ir perspektyvos 

A. Bukmanaitė 

A. Ambrazevičienė 

Draugijos valdybos 

nariai 

Lopšelis-darželis „Daigelis“ 

(Žagarės g. 5) 
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17 A 11 Metodinis renginys „SMART programos 

panaudojimo galimybės ugdant specialiųjų 

poreikių vaikus“. Veda logopedė ekspertė 

G. Povilaitienė 

E. Stankevičienė 

R. Beinorienė 

Dainavos, 

Gričiupio ir 

Petrašiūnų 

seniūnijų 

logopedai, 

specialieji 

pedagogai 

Lopšelis-darželis 

„Vaikystė“ (Partizanų g. 42) 

17 A 13 Direktorių klubo susitikimas A. Bukmanaitė Pageidaujantys 

švietimo įstaigų 

direktoriai 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

(Vytauto pr. 44, žemutinė 

salė) 

19 K 13.30 Diskusija „Daryti, kaip darėme visada, ar ką 

nors keisti? Pokyčio ritmu veikiantis 

vadovas“ 

A. Bukmanaitė Tikslinė vadovų 

grupė 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centras 

(Vytauto pr. 44, III a.) 

24 A 10.30 Dailės ugdytojų draugijos įgyvendinamo 

Kauno ikimokyklinių įstaigų projekto 

„Žaidžiu meną“ meno terapijos atvira veikla 

„Kosmosas“. Veda dailės pedagogė ekspertė 

J. Tėvelytė ir muzikos pedagogė 

L. Neverauskienė 

A. Bukmanaitė 

D. Čižinauskienė 

S. Sipavičienė 

Pageidaujantys 

dalyvauti projekte 

Vaikų darželyje 

„Vaivorykštė“ (Geležinio 

Vilko g. 9) 

24 A 10 Pasitarimas-konsultacija VGK nariams ir 

pedagogams dėl specialiojo ugdymo ir 

švietimo pagalbos užtikrinimo 

ikimokyklinėje ugdymo įstaigose 

E. Stankevičienė 

L. Gicevičiūtė 

R. Žiulytė 

Pageidaujantys 

užsiregistravę iš 

anksto tel. 42 48 81 

Pedagoginė psichologinė 

tarnyba (A. Mickevičiaus g. 

54)  

24 A 14 Metodinis renginys „Interaktyvių grindų, 

SMART interaktyvios lentos bitutės-

robotuko taikymas ugdymo procese“ 

A. Bukmanaitė 

L. Norvaišienė 

Pageidaujantys 

pedagogai, 

užsiregistravę 

telefonu 31 41 80 

iki spalio 18 d. 

Lopšelis-darželis 

„Pagrandukas" (V. Krėvės 

pr. 58) 

 

INFORMACIJA 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio posėdis vyks spalio 12 d. 14 val. Kauno pedagogų kvalifikacijos 

centre (Vytauto pr. 44). 

Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio posėdis vyks spalio 6 d. 11 val. Švietimo skyriuje (Gruodžio g. 16, 114 kabinete). 
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Kviečiame direktorių pavaduotojas ugdymui dalyvauti praktikume apie ugdymo turinio planavimą, atsižvelgiant į vaikų pasiekimus ir 

pažangą, kuris vyks nuo 13 val.: 

 Aleksoto ir Centro seniūnijų švietimo įstaigų – spalio 25 d. Aleksoto lopšelyje-darželyje (praktikumo vadovė – Gintarė Pažėrienė); 

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

mokykla) – spalio 27 d. lopšelyje-darželyje „Kūlverstukas“ (praktikumo vadovė – Asta Valaitė); 

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

Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcinis centras) – spalio 25 d. lopšelyje-darželyje „Saulutė“ (praktikumo vadovė – Loreta 

Kosjanenkienė); 

 Eigulių seniūnijos švietimo įstaigų – spalio 24 d. lopšelyje-darželyje „Spindulėlis“ (praktikumo vadovė – Laima Alšauskienė); 

 Gričiupio seniūnijos švietimo įstaigų – spalio 25 d. Valdorfo darželyje „Šaltinėlis“ (praktikumo vadovė – Jūratė Tatolytė); 

 Šančių seniūnijos švietimo įstaigų – spalio 25 d. Šančių lopšelyje-darželyje (praktikumo vadovė – Kristina Dovidaitienė); 

 Panemunės ir Petrašiūnų seniūnijų švietimo įstaigų – spalio 25 d. sanatoriniame lopšelyje-darželyje „Pušynėlis“ (praktikumo vadovė – 

Erika Liaukonienė); 

 Šilainių seniūnijos švietimo įstaigų (lopšeliai-darželiai „Rasytė“, „Volungėlė“, „Žingsnelis“, vaikų darželis „Šarkelė“) – spalio 24 d. 

lopšelyje-darželyje „Klumpelė“ (praktikumo vadovė – Lina Mačiuitytė); 

 Šilainių seniūnijos švietimo įstaigos (lopšeliai-darželiai „Aušrinė“, „Gintarėlis“, „Vėrinėlis“, „Žvangutis“) – spalio 24 d. lopšelyje-

darželyje „Giliukas“ (praktikumo vadovė – Jolanta Gaučienė); 

 Vilijampolės seniūnijos švietimo įstaigų – spalio 25 d. lopšelyje-darželyje „Vilnelė“ (praktikumo vadovės – Lijana Vadopalienė); 

 Žaliakalnio seniūnijos švietimo įstaigų – spalio 26 d. lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ (praktikumo vadovė – Loreta Spranaitienė). 

 

Konsultacijų grafikas: 

 

Tema Konsultuoja Laikas Vieta 
Telefonas 

registracijai 

Profesinės veiklos įsivertinimas rengiantis 

atestacijai 

Švietimo skyriaus vyr. specialistė 

A. Bukmanaitė 

suderintas 

telefonu arba 

e. paštu 

Švietimo skyrius (J. Gruodžio 

g. 16) arba švietimo įstaigoje 

42 54 79 

arba e. paštu 

M. Montessori pedagoginės sistemos 

elementų taikymas tradicinio ugdymo 

įstaigose 

Auklėtoja metodininkė 

D. Klemkienė 

antradieniais 

13–15 val. 

Montesori mokykla-darželis 

„Žiburėlis“ (Verkių g. 36) 

34 80 64 

Vaikų nerimo mažinimo būdai ir 

galimybės, darbas su „sunkiais“ vaikais ir 

„sunkiais“ tėvais 

Psichologė I. Dijokienė trečiadieniais 

13–15 val. 

Lopšelis-darželis ,,Giliukas“ 

(Apuolės g. 29) 

75 50 22 
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Kviečiame dalyvauti: 

 vaikų piešinių parodoje „Mano seneliai geriausi“, skirtoje Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai (nuostatai pateikiami atskirai); 

 akcijoje „Padovanokime gerą nuotaiką ir šypseną!“, skirtoje Pasaulinei psichikos sveikatos dienai, spalio 10 d. lopšelio-darželio 

„Ežiukas“ kieme ir Rotušės aikštėje; pageidaujantys registruojasi el. paštu eziukas4@gmail.com. 

 

 

 

Skyriaus vedėjo pavaduotoja            Ona Visockienė 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Bukmanaitė, 42 54 79 

mailto:eziukas4@gmail.com

