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Kauno rajono švietimo centro 

2018 m. veiklos ataskaita 

Švietimo centro direktorė Laima Ruzgienė 

 

Duomenys apie įstaigą. Kauno rajono savivaldybės biudţetinė įstaiga. Įkūrimo data – 1994 m. Adresas: 

pagrindinė buveinė – Baranausko g.19/Saulės g.12, Kaunas. 2004 m. po Centro reorganizacijos įkurtas struktūrinis 

padalinys - Pedagoginė psichologinės tarnyba – Lietuvių g. 22, Kaunas.  

Struktūra: Neformalaus suaugusiųjų ir jaunimo švietimo tarnyba ir Pedagoginė psichologinė tarnyba.  

 

Darbuotojai. Abiejose tarnybose dirba 19 darbuotojų, iš kurių 16 yra pedagoginiai darbuotojai. 14 darbuotojų 

turi magistro išsilavinimą, 2 aukštąjį, 1 – spec. vidurinį, 2 (valytojos) – vidurinį išsilavinimą. Darbuotojai nuolat 

tobulina savo kompetencijas pagal individualius kvalifikacijos kėlimo planus, dalyvauja pagal poreikį ir galimybes 

rajono, šalies, Europos organizuojamuose mokymuose. 

Veiklų rūšys: suaugusiųjų (pedagogų, kultūros, sporto darbuotojų, valstybės tarnautojų, Trečiojo amţiaus 

universiteto klausytojų, buhalterių, sekretorių ir kt.)  neformalus švietimas, sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veikla; 

kultūrinis švietimas; pedagoginė psichologinė pagalba mokiniui, mokytojui, tėvams; kita – leidybinė, sportinė, 

metodinė, projektinė veikla, mokinių olimpiadų ir konkursų organizavimas. 

Kauno rajono švietimo centras 2013 m. LR Švietimo ir mokslo ministerijos akredituota 5 metams institucija. 

Įstaiga yra testuotas ECDL centras, turi Vidaus reikalų ministerijos sertifikatą valstybės tarnautojų mokymams 

organizuoti; yra rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorius;  Trečiojo amžiaus universiteto veiklos 

organizatorius ir koordinatorius; rajoninio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo koordinatorius, Lietuvos suaugusiųjų 

švietimo, Lietuvos švietimo centrų, Lietuvos distancinio mokymo asociacijų narys. 
 

2018 metų veikla buvo organizuojama, atsiţvelgiant į svarbiausius valstybinius bei rajono savivaldybės 

strateginius dokumentus: Lietuvos paţangos strategija „Lietuva 2030“; Lietuvos inovacijų 2010-2020 strategija“, 

„Valstybinė švietimo strategija 2013-2020“, „Geros mokyklos koncepcija (2015), LR švietimo ir mokslo ministrės 2017 
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m. rugpjūčio 25 d. įsakymas „Dėl mokytojų, pagalbos specialistų ir mokyklos vadovų 2017-2019 metų kvalifikacijos 

tobulinimo prioritetų patvirtinimo“; Kauno rajono savivaldybės 2013-2020 metų strateginis plėtros planas“, 

Neformaliojo  suaugusiųjų švietimo įstatymas; rajono mokytojų ir metodinių būrelių profesinės kvalifikacijos 

tobulinimo poreikių analizė, rajono mokyklų  mokinių rezultatų analizė. 

 

Prioritetinės metų sritys: 

1. Pedagogų  profesinių  kompetencijų stiprinimas ir tobulinimas, orientuojantis į kūrybiškumo ugdymą, 

tarpdalykines sąsajas ir inovacijas, problemų sprendimą, mokomuosius tyrimus, siekiant mokinių pasiekimų gerinimo ir 

atsiţvelgiant į individualius mokinių ugdymosi poreikius; 

2. Neformalaus suaugusiųjų švietimo ir  ir tęstinio mokymo rajone sistemos plėtotė; 

3. Socialinių ir emocinių kompetencijų tobulinimas pedagoginėse bendruomenėse.  

 

Finansavimo šaltiniai ir lėšų panaudojimas  

Lėšos 2016 m. (eurai) 2017 m. (eurai) 2018 m. (eurai) 

1. Biudţeto lėšos 135,8 tūkst.  144,6 tūkst. 169,8 tūkst. 

2. Mokinio krepšelio lėšos 87,7 tūkst.  113,0 tūkst. 110,7 tūkst. 

3. Biudţetinės įstaigos pajamos uţ paslaugas 75,7 tūkst.  74,8 tūkst. 75,9 tūkst. 

4. Spec. lėšos (perviršis) 18,2 tūkst.  19,5 tūkst.  19,2 tūkst. 

5. Projektų lėšos (gauta) 105,42 tūkst.   61,7 tūkst.  190,2 tūks. 

 

Švietimo centras gautų pajamų perviršį naudoja komunaliniams mokesčiams, ryšiams apmokėti, 

komandiruotėms, transporto išlaidoms, administracinėms ir mokymo išlaidoms dengti, darbuotojų priedams uţ 

papildomą darbą apmokėti, kvalifikacijos tobulinimo kursams, komandiruotėms, mokytojų metodinei veiklai, lokalinių 

projektų finansavimui; sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo, Trečiojo amţiaus universiteto veiklai, rajono konferencijų 

organizavimui, leidybai, mokinių olimpiadoms ir konkursams, vertinimo komisijų narių darbo apmokėjimas, bibliotekos 

leidiniams įsigyti, informacinių technologijų bazei atnaujinti ir kt.  

Švietimo centro pagrindinė funkcija - kvalifikacijos tobulinimas ir suaugusiųjų mokymas. 2018 metais 

suorganizuota 128 seminarai, 48 edukacinės išvykos, 2 tarptautiniai  projektų susitikimai/mokymai, 14 tęstinių mokymų 

(kursų), 5 seminarai valstybės tarnautojams. Ataskaitiniais metais buvo pasiūlytos 147 kvalifikacijos tobulinimo 

programos, iš jų 8 akredituotos, 13 - prilygintos akredituotoms, 126 - institucinio lygio. Parengta 16 valstybės tarnautojų 

mokymų programų. Centro mokymuose 2018 m. dalyvavo 10981 mokytojas, 403 – kitų specialybių besimokantieji. 

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai mokytojams buvo organizuoti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro patvirtintais valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą 

organizuojančių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017 – 2019 metų kvalifikacijos tobulinimo 

prioritetais, rajono mokinių nacionalinių pasiekimų ir brandos egzaminų analize, mokyklų išorės audito išvadomis. 

Tematiniu atţvilgiu ypač didelis dėmesys  buvo skiriamas mokinių individualios paţangos stebėjimui ir vertinimui, 

socialinių ir emocinių kompetencijų tobulinimui bei skaitymo ir rašymo įgūdţių  stiprinimui.  

Įgyvendinant ES asmens duomenų apsaugos įstatymą buvo organizuoti 6 seminarai mokytojams, valstybės 

tarnautojams, seniūnams ir kt. specialistams.  
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Apie 45 proc. visų kvalifikacijos tobulinimo renginių buvo organizuota mokyklose. Mokyklų komandoms  

skirtuose mokymuose daţniausiai tobulinamos bendrosios kompetencijos (komunikacinė,  informacijos valdymo, 

bendradarbiavimo, bendrakultūrinė). Nors 6 akad. val. programos išliko dominuojančios, bet pastebimas pokytis ir 

programų trukmės atţvilgiu: 12 proc. padidėjo  12-18 akad. val. trukmės programų; išaugo anglų kalbos, kompiuterinio 

raštingumo kursų skaičius.   

Švietimo centras nuolat vertina kvalifikacijos tobulinimo renginius ir analizuoja rezultatus. Po renginio 

dalyviams yra pateikiamos apklausos anketos arba organizuojamos refleksijos, neformalūs pokalbiai su klausytojais ir 

lektoriais. Besimokančiųjų anketos analizuojamos, apibendrinamos ir pateikiamos išvados: dauguma klientų 

mokymuose įgytą patirtį ir ţinias sėkmingai pritaiko savo veiklai tobulinti, dalijasi informacija su kolegomis bendruose 

pedagogų ir mokytojų metodinių grupių pasitarimuose. 

Projektinė veikla ir partnerystės tinklai. Centras rengia bei vykdo įvairios tematikos, įvairioms 

besimokančiųjų grupėms ir įvairaus lygmens (lokalinis, rajoninis, nacionalinis, tarptautinis) projektus kaip 

koordinatorius arba partneris: rajoniniai (6): Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenių socialinių ir 

emocinių kompetencijų tobulinimas (II), „Kauno rajono trečiojo amţiaus universiteto studentų sveikatos stiprinimas ir 

švietimas“ (II), “Nes bendrauti gera“ (pedagoginė psichologinė tarnyba), „Garsinio skaitymo festivalis  „Skaitome 

Lietuvai -2018“, „Sėkmingo mokymosi patirtys – Lietuvos ateičiai“ „TAU dovana Lietuvai“; nacionalinis - „Saugios 

aplinkos mokykloje kūrimas II“(1); tarptautiniai (4) - Erasmus+ K2 Strateginės partnerystės-Suaugusiųjų švietimas: 

„Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimas, skatinant besimokančiųjų verslumo įgūdţius pagal gyvenimo būdą“ 

http://www.ace-erasmusplus.eu/, „Suaugusiųjų švietėjų socialinių ir pilietinių kompetencijų tobulinimas, dirbant su 

emigrantais ir pabėgėliais“ http://www.disoci.eu/, „Ţemos kvalifikacijos suaugusiųjų integracijos didinimas gerinant 

matematinius įgūdţius ir didinant bendruomenių paramą“, Erasmus+ K2  Strateginės partnerystės - Bendrasis ugdymas: 

„Išmanusis matematikos mokytojas“ mokymas“ https://smart.erasmus.site/.  Projektų metu yra sukurti įvairūs 

intelektiniai produktai: kvalifikacijos tobulinimo programos, metodinės medţiagos, gerosios praktikos pavyzdţiai, e-

mokymosi platformos; ţaidybinių elementų taikymo mokymosi procese modelis ir rekomendacijos švietimo 

darbuotojams dėl IKT grįsto turinio modernizavimo, taikant mobilias technologijas, mokymosi medţiaga suaugusiųjų 

mokytojui ir mokiniui; organizuojami mokymai, konsultacijos, praktiniai uţsiėmimai, tarptautinės konferencijos, 

konkursai, akcijos ir kt. Sėkmingą centro projektinę veiklą pristatėme nacionalinėse Lietuvos konferencijose. 2018 m. 

Centras gavo aukštą apdovanojimą uţ kokybiškiausią metų įgyvendintą suaugusiųjų švietimo projektą ACE. Šiais 

metais laimėjome konkursą ir gavome finansavimą tarptautiniam SMART projektui, kurio rezultatai prisidės prie 

geresnių mokinių matematikos pasiekimų, mokinių kūrybiškumo bei kritinio mąstymo ugdymo, naudojant išmaniąsias 

technologijas ir integruojant STEAM dalykus.  

Bibliotekos ir interneto paslaugos 

Atnaujintą Švietimo centro interneto svetainę http://www.centras.krs.lt/ 2018 metais aplankė 63602 lankytojai 

(2017 m. - 63971 ): iš Lietuvos – 96,5 %, 3,5%  -  iš uţsienio šalių: Anglijos, Rumunijos, Latvijos, Vokietijos, Lenkijos, 

Kipro, Graikijos, Airijos, Amerikos ir kt. Skaičius interneto svetainėje sumaţėjo, bet išaugo lankomumo procentas 

įstaigos facebook„e:  https://www.facebook.com/Svietimo.centras/ bei atskirų vykdomų Erasmus+ projektų svetainėse 

(apie 5500 ţmonių). 2018 m. Centras atnaujino ne tik svetainę, bet ir susikūrė naują logo, naujo dizaino diplomus, 

padėkas, kurie yra naujoviškesni bei patrauklesni centro renginių dalyviams.  

 

http://www.ace-erasmusplus.eu/
http://www.disoci.eu/
https://smart.erasmus.site/
http://www.centras.krs.lt/
https://www.facebook.com/Svietimo.centras/
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Švietimo centro biblioteka 2018 m. įsigijo 26 egzempliorius leidinių uţ 211,59 Eur. Šiuo metu bibliotekos 

fonde 1713 egz. dokumentų (iš jų 1623 egz. knygų). Ataskaitiniais metais uţregistruoti 42 vartotojai, aptarnauti 153 

lankytojai, išduota 350 egz. dokumentų (į namus 99, vietoje 251), uţregistruotos 86 informacinės uţklausos; padaryta 

30 elektroninio katalogo įrašų; 

suteiktos 32 konsultacijos mokyklų bibliotekininkams dėl mokyklų bibliotekų metinės veiklos ataskaitos 

rengimo. Kartu su bibliotekininkų metodiniu būreliu buvo organizuota nemaţai renginių mokinių skaitymo įgūdţiams 

gerinti: seminaras mokyklų bibliotekininkams „Biblioterapija ir biblioteka“; 4 metodiniai pasitarimai; mokinių piešinių 

ir fotografijų paroda “Kodėl aš myliu savo mokyklos biblioteką“ (eksponuota rajono  savivaldybės viešojoje 

bibliotekoje); įgyvendintas projektas „Garsinio skaitymo festivalis „Skaitome Lietuvai-2018“, kuris vyko mokyklose 

(dalyvavo 11mokyklų, apie 200 mokinių) ir rajone (dalyvavo 90 mokinių, bibliotekininkai, mokytojai, profesionalūs 

aktoriai). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interneto svetainės skyriuje „Biblioteka“ mokytojai gali susipaţinti su informacija apie rajono mokytojų  

gerosios patirties pavyzdţius edukacinės patirties banke, kuriame yra sukaupta 785  metodinių darbų aprašų 

(kortelių).  

Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas (SSM) kaip atskiras metodinis vienetas  jungia jau 42 

ugdymo institucijas. SMM tinklo veiklą. Centras organizuoja kartu su strategine grupe, su kuria planuoja ir įgyvendina 

renginių planą rajone. 2018 m. dirbome prie tęstinės prioritetinės srities – mokytojų ir mokinių socialinių emocinių 

kompetencijų tobulinimas. Ši sritis pasirinkta pagal prioritetus ir rekomendacijas ŠMM. Pagal ją dviejuose lygmenyse - 

rajono ir mokyklų buvo įgyvendintos įvairios priemonės: „Sveikatingumo banga per rajoną“, kurioje dalyvavo virš apie 

4 tūkst. mokinių ir mokytojų, viktorinos, akcijos, kvadrato, krepšinio, tinklinio ir rankinio varţybos, turizmo dienos, 

sveikatingumo stovyklos, prevenciniai renginiai, sveikatingumo ugdymo idėjų mugė (27 įstaigos) ir idėjų kilnojamoji 

paroda, nacionalinė konferencija SSM, sveikatos konsultantų mokymai, mokyklų įsivertinimai pagal SSM veiklos sritis  

(http://www.centras.krs.lt/ssmt/index.htm). Priemonių metu buvo siekiama gerinti mokinių bei mokytojų emocinę bei 

socialinę mokymo (si) aplinką bei stiprinti emocinį intelektą. 

 

http://www.centras.krs.lt/ssmt/index.htm
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Gerosios patirties sklaida ir edukacinės patirties bankas (metodinė veikla) 

2018 metais metodinę veiklą Kauno rajone vykdė 25 dalykų mokytojų metodiniai būreliai. Jie daugiausia 

rinkosi šias tradicines metodinės veiklos formas: rengė „apskritojo stalo“ diskusijas, metodines dienas, gerosios patirties 

sklaidos seminarus, organizavo konferencijas, edukacines išvykas, olimpiadas ir konkursus, vedė atviras pamokas, 

dalyvavo projektinėje veikloje, rinkosi į metodinius pasitarimus. Mokytojai tobulino kvalifikaciją ir kompetencijas, 

reflektavo savo darbą, ieškojo iškilusių problemų sprendimų, aptarė ir skleidė gerąją darbo patirtį, plėtojo pedagoginę 

saviraišką ir kūrybiškumą, siekė ugdymo kokybės. 

Šiemet organizuota 20 metodinių dienų, kurių metu mokytojai dalijosi gerąja darbo patirtimi. Iš viso 

metodinėse dienose dalyvavo 318 rajono mokytojų. Paţymėtinos šios metodinės dienos: chemijos mokytojų metodinė 

diena KTU maisto ir mokslo technologijų centre, biologijos mokytojų metodinė diena PROMODI, ikimokyklinio 

ugdymo pedagogų metodinė diena „Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo realijos ir perspektyvos“, logopedai ir 

spec.pedagogai lankėsi Palangoje „SUP turinčių mokinių įgalinimas bendrojo ugdymo įstaigoje“, lietuvių kalbos 

mokytojų sambūris „Tarp praeities ir dabarties“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauno rajono viešojoje bibliotekoje įvyko Kauno rajono ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų pirmininkų 

metodinės dienos, kurių metu aptartos mokykloms ir ikimokyklinėms ugdymo įstaigoms aktualios temos - ,,Švietimo 

pagalbos organizavimas ir Vaiko gerovės komisijos vaidmuo„„, ,,Vaiko gerovės komisijos veiklos reglamentavimas ir 

praktiniai pastebėjimai„„, ,,Tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarba vaikų teisių apsaugos kontekste“. Kauno rajono 

ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistai (psichologai, socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai, logopedai) 

kovo 19-23 dienomis organizavo bendradarbiavimo akciją „AŠ + TU = MES”, kuria buvo siekiama atkreipti 

visuomenės dėmesį į darnių tarpusavio santykių, pagarbos vienas kitam stiprinimą. 

 

Rajono mokytojai vedė 7 atviras pamokas. Jas stebėjo ir analizavo 77 mokytojai. Buvo tęsiama programos 

„Pamokos kokybės vertinimo kompetencijų tobulinimas“ veikla, organizuoti 2 praktikumai- atviros pamokos, kurias 

vedė mokytojos R. Kazakevičienė, J.Andriukaitienė. Šių pamokų stebėjimo tikslas – ugdymo turinio integracija, 

individualizavimas ir diferencijavimas. Istorikai stebėjo ir analizavo istorijos mokytojaus Virgilijaus Overlingo  pamoką 

„Pirmasis pasaulinis karas“, rusų kalbos mokytojai  stebėjo atvirą pamoką – projektą „Mano mokykla“. Šiemet ypač 

aktyvios buvo  ikimokyklio, priešmokyklinio ugdymo pedagogės, pakvietusios į masinius atvirus renginius savo 

kolegas.  

Organizuota 10 konferencijų. Jose dalyvavo 720 klausytojų. Konferencijos buvo orientuotos į metų centro 

metų veiklos prioritetus ir įvykius: sveikatos ugdymas, socialinių ir emocinių kompetencijų tobulinimas, informacinės 

technologijos ugdyme, Lietuvos 100-metis. Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas organizavo dvi 

konferencijas, kuriose buvo aptarti mokyklų pasiekimai per 25-erius metus, socialinės ir emocinės mokinių sveikatos 
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aktualijos rajono ir regiono kontekste, SSM įsivertinimo rezultatai. Pedagogų dėmesio susilaukė respublikinė 

konferencija „Knygnešystė Pakaunės krašte“, kurios metu buvo apţvelgtas lietuviškos spaudos kelias, istorija, prisiminti 

knygnešiai, pristatyta knyga. Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija kartu su švietimo centru organizavo 

respublikinę konferenciją „Tradicijos ir iššūkiai šiuolaikinėje kūno kultūros pamokoje“. Jos metu buvo pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis tarp dviejų institucijų, aptartos aktualios fizinio ugdymo problemos ir alternatyvos ateičiai, 

pasidalinta gerosios praktikos pavyzdţiais. Savo populiarumo nepraranda ir nacionalinė mokinių A.Basalyko 

aplinkotyros darbų konferencija bei informacinių technologijų „Mes informacinėje visuomenėje – 2018“.  

LKKMA ir švietimo centro konferencija, 2018, lapkritis 

 

Surengta 16 mokinių ir mokytojų darbų parodų.  

 

Respublikinė paroda „Šimtmečio lėlė“ Estelos Ţukauskienės, Domeikavos gimnazijos technologijų 

mokytojos, autorinių - tapybos ant šilko - darbų paroda 
 

Daugiausia parodų surengė ir šiais metais ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos. Savo darbus 

eksponavo vaikai, mokiniai, pedagogai. Parodos vyko Karmėlavos lopšelyje–darţelyje „Ţilvitis“, Neveronių lopšelyje-

darţelyje, Garliavos lopšelyje-darţelyje „Eglutė“, Babtų gimnazijoje ir švietimo centre. Kaip ir kasmet didţiulio 

mokytojų ir mokinių susidomėjimo susilaukė jau  tradicinėmis tapusios -  respublikinio 5-12 klasių mokinių tapybos 

darbų konkurso „Rudens natiurmortas” darbų paroda, 9-12 klasių mokinių koliaţų paroda „Yra tokia šalis“, 5-12 klasių 

mokinių technologijų kūrybinių darbų paroda „Balti ţiemos švenčių burtai“. 27 mokyklų mokinių idėjos-plakatai 

„Socialinė – emocinė sveikata mano mokykloje“ keliauja kaip mobili paroda per rajono ugdymo įstaigas. Pedagoginės 

psichologinės tarnybos specialistai  Raudondvario dvaro sodybos Menų inkubatoriujesuorganizavo Kauno rajono 

švietimo pagalbos specialistų metodinių priemonių paroda ,,Idėjų mugė“ 

Organizuotos 7 „apskritojo stalo“ diskusijos (pasitarimai). Dalyvavo 98 mokytojai. Buvo diskutuojama 

apie bibliotekininko vaidmenį mokyklos gyvenime, Kauno miesto ir rajono psichologų bendradarbiavimo galimybes, 
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aptariami aktualūs pagalbos mokyklai ir mokiniui specialistų darbo klausimai. Dalykų mokytojai dalyvavo metodinėje 

valandoje – „apskritojo stalo“ diskusijoje „Kinas moko“. 

Organizuota 18 metodinių pasitarimų ir 31 metodinių būrelių pasitarimas. Pagalbos specialistų 

metodiniai būreliai turėjo 26 pasitarimus. Jų metu metodinių būrelių nariai, dalykų mokytojai dalijosi patirtimi, 

sprendė iškilusias problemas, tarėsi olimpiadų ir konkursų organizavimo, uţduočių rengimo klausimais, keitėsi 

naujausia dalykine bei metodine informacija. Metodiniuose pasitarimuose iš viso dalyvavo 405 mokytojai.  

Metodiniai būreliai organizavo 11 edukacinių išvykų. Jose  dalyvavo 193 rajono mokytojai. Jie lankėsi 

Maţeikių rajono ikimokyklinėse įstaigose (Aplinkosauginio ir socialinio emocinio ugdymo edukacinės aplinkos), 

istorijos mokytojai Padauguvėlėje (Vanagų taku), informacinių technologijų mokytojai Vilniuje, Valstybės paţinimo 

centre, rusų kalbos mokytojai Vilniaus Šalom Aleichemo ORT gimnazijoje, rusų kalbos mokytojai Alytaus 

šv.Benedikto gimnazijoje ir kt. Šiose išvykose pedagogai mokosi iš savo kolegų, tobulina bendrakultūrines 

kompetencijas, kaupia medţiagą pamokų įvairinimui ir vizualizavimui.  

Lietuvių kalbos mokytojai Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje 

Organizuotos 22 dalykinės mokinių olimpiados. Kauno rajono ugdymo institucijų mokiniai aktyviai dalyvavo 

Lietuvos mokinių dalykinėse olimpiadose ir konkursuose (rajono etapuose) ir Kauno rajono mokinių dalykinėse 

olimpiadose ir konkursuose. Organizuota 15 Lietuvos dalykinių olimpiadų rajono etapų ir 7 Kauno rajono mokinių 

olimpiados. Iš viso olimpiadose dalyvavo 832 Kauno rajono gimnazijų, progimnazijos, pagrindinių ir pradinio ugdymo 

mokyklų mokinių.  

Organizuota 34 konkursai, keturiolika daugiau nei praeitais metais. Juose dalyvavo net 2751 mokinys.  

Kauno rajono mokiniai dalyvavo respublikiniuose konkursuose (epistolinio rašinio, jaunųjų filologų, meninio skaitymo, 

anglų kalbos), Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, gimnazijų 9-12 klasių ţinių konkurse „100 klausimų apie Lietuvą; 

pradinio, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų „Saugok Lietuvos gamtą – prikelk 

daiktą naujam gyvenimui“, „Velykinis atvirukas“ ir kt. Populiarumo nepraranda ir rajoniniai konkursai, kaip 

E.Pundzevičiaus vertimų konkursas, anglų kalbos „Spelling Bee“, informacinių technologijų ir kt. Tarptautiniame 

matematikos konkurse „Kengūra“ varţėsi 1422 rajono mokiniai. 
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Neformalusis suaugusiųjų švietimas rajone 

(metodininkė-neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo/si koordinatorė Loreta Montrimaitė) 

 
2018 m. toliau buvo vykdomos Kauno rajono savivaldybės 2017-2018 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

ir tęstinio mokymosi plėtros veiksmų plane (patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandţio 27 d. 

nutarimu Nr. TS-161) numatytos veiklos. Atliepiant veiksmų plane numatytus prioritetus 2018 m. bendradarbiaujant su 

VšĮ „Tyrimų mokymo centru“ Kauno rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjams ir andragogams praktikams 

buvo organizuoti mokymai „Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi planavimas savivaldybėse“ (16 

val.) ir „Suaugusiųjų švietimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ (16 val.).  

Centre vyko dvi apvalaus stalo diskusijos su neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjais: 

 Kartu su  Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro specialistais buvo aptartas neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo politikos kontekstas regione, išanalizuoti PIAAC (angl. Programme for the International. Assessment 

of Adult Competencies) tyrimo rezultatų panaudojimo galimybes organizuojant suaugusiųjų švietimą.  

 Gerosios patirties dalijimosi diskusija „Kaip efektyviau organizuoti suaugusiųjų mokymą(si)“ su Raseinių 

rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjais.  

 

Įgyvendinant tarptautinį Erasmus+ strateginės partnerystės projektą „Suaugusiųjų švietėjų socialinių ir pilietinių 

kompetencijų tobulinimas, dirbant su emigrantais ir pabėgėliais“ buvo organizuoti mokymai neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo teikėjams, kaip naudotis projekto metu parengta mokymo/si medţiaga ir įvairiomis metodinėmis priemonės 

(uţduotys, mokymų programos, planai, sėkmės istorijos ir pan.), kurias galima rasti minėto projekto internetinėje 

svetainėje http://disoci.eu/.  

 

2018 m. Švietimo centras dalyvavo Kauno rajono kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo konkurse ir 

gavo finansavimą suaugusiųjų nuolatinio mokymosi ir bendruomeniškumo skatinimui bei mokymosi visą gyvenimą 

idėjos sklaidai skirtam projektui „Sėkmingo mokymosi patirtys – Lietuvos ateičiai“ 

(http://www.centras.krs.lt/news/102/55/Sekmingo-mokymosi-patirtys-Lietuvos-ateiciai/).  

http://disoci.eu/
http://www.centras.krs.lt/news/102/55/Sekmingo-mokymosi-patirtys-Lietuvos-ateiciai/
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Kaip ir kasmet Švietimo centras spalio-lapkričio mėn. aktyviai įsitraukė į Lietuvos suaugusiųjų švietimo 

asociacijos (LSŠA) inicijuojamą renginį – suaugusiųjų mokymosi savaitė „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“. 

Suvienijus Kauno rajone veikiančius suaugusiųjų neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų (bibliotekininkųs, kultūros 

ir bendruomenių centrų, muziejų, nevyriausybinių organizacijų) pastangas, lapkričio 19-25 d. seniūnijose įvyko daugiau 

nei 60 suaugusiesiems skirtų įvairių edukacinio pobūdţio renginių (parodų, edukacinių išvykų, seminarų, kūrybinių 

dirbtuvių). Lapkričio 23 d. Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje Garliavoje vyko 2018 m. šios savaitės 

Kauno regiono, o kartu ir Švietimo centro vykdyto projekto „Sėkmingo mokymosi patirtys – Lietuvos ateičiai“ 

baigiamasis renginys „Mokomės sau ir Lietuvos ateičiai“, kuriame dalyvavo gausus būrys Kauno krašto suaugusiųjų 

švietėjų, aukštųjų mokyklų, Trečiojo amţiaus universiteto, kultūros centrų, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos 

bei rajono bibliotekų atstovų. Dalyviai susipaţino su suaugusiųjų švietimu Lietuvoje istorija nuo 1918 m. iki šių dienų 

„Suaugusiųjų švietimo ir mokymosi raida: istorinė retrospektyva“, dalyvavo kūrybinės dirbtuvės, apvaliojo stalo 

diskusijose, specialiais prizais buvo apdovanotos konkurso „Mokausi sau ir Lietuvai“ nugalėtojai (daugiau: 

http://www.centras.krs.lt/news/194/55/Mokomes-sau-ir-Lietuvos-ateiciai/). 

 
 

Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) veikla 

(metodininkė, TAU rektorė, Edita Ţaromskienė) 
 

2018 metais Kauno rajono trečiojo amţiaus universitete (TAU) mokėsi 650 vyresniojo amţiaus asmenų. 

Paskaitos ir praktiniai uţsiėmimai vyko dvylikoje Kauno rajono seniūnijų: Babtų, Domeikavos, Garliavos, Kačerginės, 

Karmėlavos, Lapių, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Vilkijos  ir Zapyškio. 2018 m. prie TAU prisijungė 50 

Eţerėlio seniūnijos gyventojų. 

Paskaitos viename fakultete vykstą kartą per mėnesį pagal iš anksto sudarytą tvarkaraštį. Tvarkaraščiai 

skelbiami Kauno rajono švietimo centro internetinėje svetainėje www.centras.krs.lt/TAU. 

2018 m. Trečiojo amţiaus universitete organizuoti 186 renginiai: 120 paskaitų, 26 praktiniai uţsiėmimai, akcija 

„Šiltos Kalėdos“, 2 protų mūšiai, 18 ekskursijų (iš jų 13 Lietuvoje ir 5 uţsienyje), mokslo metų uţdarymo ir atidarymo 

renginiai, įgyvendintas projektas „TAU dovana Lietuvai“, skirtas Lietuvos valstybingumo 100-čiui paminėti. Keturių 

fakultetų (Kačerginės, Vilkijos, Babtų ir Karmėlavos) studentai tobulino anglų kalbos įgūdţius. 

Siekiant suburti TAU bendruomenę, organizuota nemaţai bendrų renginių visų fakultetų studentams. 2018 m. 

kovo 16 d. istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune  45 senjorai kovėsi protų mūšyje „Lietuvos šimtmečio 

viktorina“, skirtame Lietuvos valstybingumo šimtmečiui paminėti.  

http://www.centras.krs.lt/news/194/55/Mokomes-sau-ir-Lietuvos-ateiciai/
http://www.centras.krs.lt/TAU
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35 senjorai iš Babtų, Domeikavos, Eţerėlio, Lapių, Ringaudų, 

Vilkijos ir Zapyškio fakultetų dalyvavo kitame  protų mūšis „Kietas 

riešutėlis: ar gerai paţįsti savo valstybę?“  

Bendri universiteto renginiai paprastai būna gausiai lankomi. 

Ypatingai mėgstamos mokslo metų pradţios ir pabaigos šventės. Šeštųjų 

mokslo metų pabaigos šventė vyko 2018 m. geguţės 8 d. Nacionaliniame 

Kauno dramos teatre. Joje dalyvavo 340 studentų. Dvejų metų programą baigusiems studentams įtekti diplomai, 

susirinkusiems koncertavo Kauno muzikos ansamblis „Ainiai“ (spektaklis „Ar Amerika pirtyje?“). 

 TAU fakultetų prorektoriai kūrybiškai telkia besimokančiųjų bendruomenę: drauge švenčia kalendorines 

šventes (Kalėdas, Velykas, Trijų karalių šventę), organizuoja karnavalus, netradicines popietes („Popietė baltai“ 

Kačerginėje), vakarones, pagerbia sukaktuvininkus. Fakultetuose sudaromos sąlygos studentų saviraiškai: buriasi 

poeziją, muziką ir dainą mylintys ţmonės. Garliavos fakultete veikia vokalinis ansamblis „Eţiuolė“, Vilkijos fakultete – 

„Atradimas“, Karmėlavos – „Prie ţidinio“, naujai susibūręs Raudondvario fakulteto vokalinis ansamblis dar neturi 

pavadinimo. 

Mėgstamos išvykos į teatrus: Nacionalinį Kauno dramos teatrą, Lietuvos 

nacionalinį operos ir baleto teatrą. Kiekvieną pavasarį studentai drauge keliauja ne 

tik po Lietuvą, bet ir į uţsienį. 2018 m. vasarą TAU studentai lankėsi Latvijoje, 

Lenkijoje ir Kroatijoje, o 2018 m. gruodţio mėn. net devynių fakultetų klausytojai 

(iš viso 123 ţmonės) vaţiavo į Berlyną.  

 

2018 m. rudenį buvo įgyvendinti 2 projektai. Projekto 

„Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto studentų sveikatos 

stiprinimas ir švietimas“ metu buvo skaitomos paskaitos, 

organizuojamos  praktinės pratybos motorinių įgūdţių lavinimui, vyko 

sporto fiesta.  

 

Projekto „TAU dovana Lietuvai“ metu 12 seniūnijų buvo organizuoti 

paskaitų ciklai apie Lietuvos heraldiką, herbų kūrimo principus, spalvas ir 

simbolius, apie įţymius Lietuvos valstybės ţmones; vyko kūrybinės herbų 

kūrimo dirbtuvės. Projekto akcentu tapo Kauno rajono 25 seniūnijų herbų pano 

kūrimas.  

 

Šiais metais Kauno rajono 

TAU organizavo jau tradicine tapusią akciją „Šiltos Kalėdos“. Akcijoje 

dalyvavo 96 TAU studentai: 95 moterys ir vienas vyras. Drauge jie numezgė 

184 poras kojinių, 3 poras riešinių, 5 poras pirštinių, 16 porų čempių, 5 poras 

vaikiškų batukų ir 14 vaikiškų kepuryčių. Visos buvo padovanotos Kauno 

rajono gyventojams.  

Informaciją apie Kauno rajono trečiojo amţiaus universiteto veiklas galima rasti Kauno rajono švietimo centro 

internetinėje svetainėje www.centras.krs.lt/tau ir Kauno rajono TAU Facebook paskyroje https://goo.gl/xVzdHM  

http://www.centras.krs.lt/tau
https://goo.gl/xVzdHM
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Pedagoginė psichologinė pagalba mokiniui, mokytojui, mokyklai 

(Švietimo centro direktorės pavaduotojas Dalius Balčiūnas) 
 

VERTINIMAS IR PAGALBA 

Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje atlikti 93 ikimokyklinio bei priešmokyklinio amţiaus vaikų pasiekimų 

vertinimų ir 177 mokyklinio amžiaus  vaiko pasiekimų vertinimų. Siekiant įvertinti vaikų raidos ypatumus, galias ir 

sunkumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologinis įvertinimas buvo 

atliktas 177 mokiniams intelekto įvertinimo skale WISC-III (LT) ir kitais psichologiniais metodais (WASI, ASEBA - 

vaikų elgesio ir emocinių sunkumų įvertinimo metodika, Spalvotos progresuojančios matricos taikomos 5-11 m. vaikų 

neverbaliniams arba produktyviesiems gebėjimams vertinti, SDQ - Galių ir sunkumų klausimynas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 pav. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amţiaus vaikų pasiekimų vertinimų pokytis  

Pagal vaiko brandumo mokyklai įvertinimo metodiką VBMĮ-2 buvo vertinimas 15 vaikų  brandumas 

mokyklai. 

Mokyklinio amţiaus vaikų pasiekimų vertinimams naudota ŠMM ir SPPC aprobuota 1-8 klasių mokinių 

pasiekimų vertinimo metodika. Pirminis pasiekimų vertinimas atliktas 103 atvejais (58 proc.), pakartotinis – 74 atvejais 

(42 proc.). Vertinimo pakartojimas siūlytas 86 mokiniams (41 proc.). Lygindami 2017 metais ir 2018 metais atliktų 

pasiekimų vertinimų skaičių, stebime 5,5 proc. augimą. Lyginant 2014 metų ir 2018 metų duomenis, ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir mokyklinio amţiaus vaikų ugdymosi pasiekimų vertinimo apimtys padidėjo  33 proc.  

Analizuojant per pastaruosius trejus metus vertintiems mokiniams pateiktas išvadas apie specialiųjų ugdymosi 

poreikių grupę (2 pav.), stebima, jog beveik dešimtadaliu (8 proc.) sumaţėjo mokinių, kuriems nustatyti mokymosi 

sutrikimai. Atitinkamai, beveik dešimtadaliu (8 proc.) padaugėjo mokinių, kuriems nustatytos mokymosi negalės. 

Vertindami šią tendenciją, galime daryti prielaidą, jog mokyklose daugėja mokinių, kurių specialieji ugdymosi 

poreikiai yra didesni, jiems reikalinga didesnė švietimo pagalbos specialistų pagalba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Išvados apie mokinio SUP grupę (proc.). 
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Įvertinus specialiųjų ugdymosi poreikių lygį (3 pav.), galima teigti, jog per pastaruosius penkerius metus 

daţniausiai yra nustatomas vidutinis specialiųjų ugdymosi poreikių lygis. Svyravimai visose SUP lygių grupėse yra 

nedideli (5-7 proc.) 2018 m. rezultatai statistiškai reikšmingai nesiskiria nuo 2017 metų duomenų. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3 pav. Nustatyti mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių lygiai 2014-2018 m. (proc.). 

Vykdant nacionalinį projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“, sudaryta mobili psichologų komanda 

teikė pagalbą ugdymo įstaigose pagal poreikį, ypač dėl vaikų, turinčių  SUP, elgesio ir emocijų sunkumų,  buvo 

analizuojamos sudėtingos situacijos, skaitomos paskaitos temomis, kaip antai; tėvų įsitraukimas į ugdymo procesą, 

autizmo bruoţų turinčių vaikų atpaţinimas, pagalba autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams, specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymas, kaip atpaţinti smurtą prieš vaikus? Tėvų ir vaikų santykiai.  

Įgyvendinant Vaiko minimalios ir vidutinės prieţiūros įstatymą, specialistai dalyvavo 9 Kauno rajono 

savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos posėdţiuose, kuriuose svarstyti 27 atvejai (minimalios 

prieţiūros priemonių skyrimo ir vykdymo, ikimokyklinio ugdymo ir koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos teikimo, 

socialinių ir sveikatos prieţiūros paslaugų skyrimo ir kt. klausimais). Socialinė pedagogė dalyvavo 12 atvejų 

aptarimuose, rengė individualius vaiko minimalios prieţiūros vykdymo planus. Kauno rajono savivaldybės 

administracijos įsakymu PPT buvo paskirta koordinuojančia institucija, teikianti šeimai švietimo pagalbos, 

socialinių ir sveikatos prieţiūros paslaugas. 

 

KONSULTAVIMAS 

PPT tarnybos specialistai konsultavo tiesioginio kontakto, el.paštu būdu ir telefonu mokytojus, vadovus, švietimo 

pagalbos specialistus: specialiojo pedagogo konsultacijos suteiktos – 333 kartus, psichologai – 880, socialinis 

pedagogas – 259,  logopedas – 468. 

 

Apibendrinimas. Kauno rajono švietimo centro (neformaliojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo bei pedagoginės 

psichologinės tarnybos) veikla iyra labai įvairi sričių, klientų, turinio atţvilgiu. Mokytojai, mokyklų vadovai ir kiti 

klientai teigiamai vertina abiejų tarnybų veiklą. Kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimas geografiniu aspektu 

plečiasi, pritraukiant papildomas lėšas iš kitų Lietuvos regionų. Kryptingai plėtojamas suaugusiųjų neformalusis 

(neprofesinis) švietimas rajone, ieškoma naujų formų, siekiant į šią veiklą įjungti kuo daugiau gyventojų. Sėkmingai 

įgyvendinami tarptautiniai, nacionaliniai ir rajono projektai.  2018 metais veiklos programoje numatyti tikslai ir 

uţdaviniai pasiekti, veiklos įgyvendintos 100 proc. 

 

 

 

Kauno rajono švietimo centro direktorė        Laimutė Ruzgienė 
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