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Kauno rajono švietimo centro 

2019 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 (Vytauto g.65, Garliava, Kauno r.).  

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, švenčių organizavimas. 

Kauno rajono švietimo centras 2019 m. LR Švietimo, mokslo ir sporto 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. 
 

2019 metų veikla buvo organizuojama, atsiţvelgiant į svarbiausius valstybinius bei rajono savivaldybės 

strateginius dokumentus: Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos švietimo bei kultūros vystymo 

dokumentai, Lietuvos paţangos strategija „Lietuva 2030”, Lietuvos Vyriausybės 2013-2020 metų Valstybės 

švietimo strategijos nuostatos, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksas, 

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, Lietuvos Respublikos 



 3 

Neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas, Lietuvos Respublikos biudţetinių įstaigų, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimai, švietimo ir mokslo ministro įsakymai, Kauno rajono savivaldybės 

strateginiai dokumentai, kitais teisės aktai, Centro nuostatai ir  strateginis veiklos planas. 

 

Prioritetinės metų sritys: 

1. Tobulinti pedagogų  profesines  kompetencijas, orientuojantis į kūrybiškumo ugdymą, tarpdalykines 

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

atsiţvelgiant į individualius mokinių ugdymosi poreikius; 

2. Stiprinti neformalaus suaugusiųjų švietimo veiklas ir jų koordinavimą 

3. Teikti visapusišką specialiąją pedagoginę psichologinę pagalbą ugdymo įstaigų ugdytiniams, jų 

tėvams/globėjams, pedagogams. 

 

Finansavimo šaltiniai ir lėšų panaudojimas  

Lėšos 2017 m. (eurai) 2018 m. (eurai) 2019 m.(eurai) 

1. Biudţeto lėšos 144,6 tūkst. 169,8 tūkst. 188,8 

2. Mokinio krepšelio lėšos 113,0 tūkst. 110,7 tūkst. 136,5 

3. Specialiosios programos lėšos 74,8 tūkst. 75,9 tūkst. 102,8 

4. Projektų lėšos (gauta) 61,7 tūkst.  190,2 tūks. 152,5 

 

Švietimo centro specialiosios lėšos naudojamos lektorių darbui, komunaliniams mokesčiams, ryšiams 

apmokėti, komandiruotėms, transporto išlaidoms, administracinėms ir mokymo išlaidoms dengti, darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimo kursams, komandiruotėms, mokytojų metodinei veiklai remti, lokalinių projektų 

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

organizavimui, leidybai ir įstaigos veiklos viešinimui, mokinių olimpiadoms ir konkursams, vertinimo 

komisijų narių darbo apmokėjimui, bibliotekos leidiniams įsigyti, informacinių technologijų bazei atnaujinti 

ir kt.  

Švietimo centro pagrindinė funkcija - kvalifikacijos tobulinimas ir suaugusiųjų mokymas. 2019 metais 

suorganizuota 157 seminarai, 43 edukacinės išvykos, 3 tarptautiniai  projektų susitikimai/mokymai, 24 

tęstinių mokymų (kursų), 7 seminarai valstybės tarnautojams. Šiais  metais buvo pasiūlytos 147 

kvalifikacijos tobulinimo programos, iš jų 7 akredituotos, 18 - prilygintos akredituotoms, 113 - institucinio 

lygio. Parengta 16 valstybės tarnautojų mokymų programų. Centro mokymuose 2019 m. dalyvavo 13505 

besimokantieji. 2019 m. buvo parengtos tęstinės 60 akad. val programos  švietimo įstaigų vadovams ir 

pavaduotojams ugdymui, 40 akad. val. ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo programa meninio 

ugdymo pedagogams, 200 akad. val. mišraus mokymo (tiesioginio ir nuotolinio kontakto) programa 

darbuotojams, ketinantiems dirbti pagal „Šeimų darţelio“ modelį, 40 akad. val. programa pretendentams, 

ketinantiems tapti švietimo įstaigų vadovais. Šių metų programos išsiskyrė ne tik teorinio turinio gilumu, bet 

ir praktiškumu bei formų įvairove: patirtinis mokymas, „boso valanda“, apverstos klasės“ metodas; 

staţuotės, informacinių technologijų ir išmaniųjų programėlių naudojimas mokymo procese.  

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai mokytojams buvo organizuoti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro patvirtintais valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų 
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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 aktualūs seminarai buvo skirti mokinių 

individualios paţangos stebėjimui ir vertinimui, socialinių ir emocinių kompetencijų tobulinimui bei 

skaitymo ir rašymo, matematikos įgūdţių stiprinimui, ugdymo įstaigų vadovų vadybinių kompetencijų, 

ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo kursai meninio ugdymo pedagogams tobulinimui.  

Apie 56 proc. visų kvalifikacijos tobulinimo renginių buvo organizuota mokyklų bendruomenėms. Mokyklų 

komandoms skirtuose mokymuose daţniausiai tobulinamos bendrosios kompetencijos (komunikacinė,  

informacijos valdymo, bendradarbiavimo, bendrakultūrinė). Pastebimas reiškinys, kad tęstiniai 12-40  akad. 

val. vyksta švietimo centro patalpose, o 6 akad. val. trukmės programos dominuoja atskirose ugdymo 

įstaigose. 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 konstatuoja, jog mokymuose įgytą patirtį ir ţinias sėkmingai pritaiko 

savo veiklai tobulinti, dalijasi informacija su kolegomis bendruose pedagogų ir mokytojų metodinių grupių 

pasitarimuose. 

Centras nemaţai seminarų organizavo ir valstybės tarnautojams apie viešųjų pirkimų vykdymą, 

demokratinės savivaldos skatinimą, antikorupcinės aplinkos kūrimą vietos savivaldoje, konfliktų sprendimą 

bendruomenės. Mokymuose dalyvavo 152 savivaldybės ir jai pavaldţių įstaigų darbuotojai.  

Projektinė veikla ir partnerystės tinklai. Centras kaip ir kiekvienais metais aktyviai dalyvavo projektinėje 

veikloje, įtraukdamas rajono ugdymo bei kultūros įstaigas ir įgyvendindamas išsikeltus prioritetinius tikslus. 

Šiemet vykdėme 10 projektų: lokaliniai (3) - tęstinis Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų 

bendruomenių socialinių ir emocinių kompetencijų tobulinimas (II dalis), „Kauno rajono trečiojo amţiaus 

universiteto studentų sveikatos stiprinimas ir švietimas“ (II dalis), tęstinis “Nes bendrauti gera“ (pedagoginė 

psichologinė tarnyba), „Vaikai – vaikams“ (pedagoginė psichologinė tarnyba); nacionaliniai - „Saugios 

aplinkos mokykloje kūrimas II“, „Kultūros darbuotojų kūrybinio potencialo didinimas“(2); tarptautiniai (4) - 

Erasmus+ KA2 Strateginės partnerystės-Suaugusiųjų švietimas: „Ţemos kvalifikacijos suaugusiųjų 

integracijos didinimas gerinant matematinius įgūdţius ir didinant bendruomenių paramą mokymas“ 

https://measy.lpf.lt/, Erasmus+ KA2 Strateginės partnerystės - Bendrasis ugdymas: „Išmanusis matematikos 

mokytojas“ https://smart.erasmus.site/, Erasmus+ KA2 Strateginės partnerystės - Bendrasis ugdymas 

„Mokytojas 4.0“, partnerių teisėmis Centro darbuotojai dalyvauja Erasmus+ KA1 projekte „Andragoga 

misija – suteikti besimokančiajam sparnus“. Projektų metu yra kuriamos kvalifikacijos tobulinimo 

programos, metodinė medţiaga, mobilios programėlės, video programėlės, gerosios praktikos pavyzdţiai, e-

mokymosi platformos, atliekami tyrimai ir parušiamos rekomendacijos švietimo įstaigoms, organizuojami 

mokymai, staţuotės bei tarptautinės konferencijos, konkursai, akcijos ir kt.  

Bibliotekos ir interneto paslaugos. 2019 m. Švietimo centro interneto svetainę http://www.centras.krs.lt/ 

aplankė 64203 lankytojų (2018 m. - 63602): iš  Lietuvos – 97,1%, 2,9%  -  iš kitų uţsienio šalių: Anglijos, 

Rumunijos, Latvijos, Vokietijos, Lenkijos, Kipro, Graikijos, Airijos, Amerikos ir kt. Informacija apie Centro 

renginius skelbiama ir  įstaigos facebook„e: https://www.facebook.com/Svietimo.centras/, kurį aplankė 4,9 

tūkstančiai ţmonių.  

https://measy.lpf.lt/
https://smart.erasmus.site/
http://www.centras.krs.lt/
https://www.facebook.com/Svietimo.centras/
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Biblioteka įsigijo10 pavadinimų  (26 egzempliorius) leidinių uţ 339,05 Eur. Šiuo metu bibliotekos fonde 

1739 egz. dokumentų (iš jų 1649 egz. knygų). Ataskaitiniais metais uţregistruoti 33 vartotojai, aptarnauti 

102 lankytojai, išduota 360 egz. dokumentų ( į namus 85, vietoje 275), uţregistruotos 74 informacinės 

uţklausos, padaryta 20 elektroninio katalogo įrašų. Suteiktos 44 konsultacijos mokyklų bibliotekininkams 

dėl mokyklų bibliotekų metinės veiklos ataskaitos rengimo. 

Ataskaitiniais metais rajono mokyklų bibliotekininkams buvo organizuoti 2 kvalifikacijos tobulinimo 

seminarai, dvi metodinės dienos, įvyko 4 bibliotekininkų metodinio būrelio pasitarimai bei skaitmenizuotos 

mokyklos bibliotekos fondo ir vartotojų apskaitos sistemos pristatymas Akademijos Ugnės Karvelis 

gimnazijos bibliotekoje. 

 

Metodinė veikla ir gerosios patirties sklaida rajono lygmenyje 

(direktorės pavaduotoja Edita Ţaromskienė) 

2019 metais metodinę veiklą Kauno rajone vykdė 25 dalykų mokytojų metodiniai būreliai. Mokytojų 

pageidavimu atkurtas vokiečių kalbos mokytojų metodinis būrelis bei apjungti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo būreliai; susikūrė bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui 

veiklos grupė ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų metodinis būrelis. Pedagoginė 

psichologinė tarnyba koordinuoja  Kauno rajono ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistų metodinę 

veiklą. Šiemet metais įvyko 27 psichologų, specialiųjų pedagogų ir logopedų, bei socialinių pedagogų 

metodiniai pasitarimai.. 

Vykdant metodinę veiklą, didţiausias dėmesys buvo skiriamas prioritetams: „Individualios mokinio 

paţangos stebėjimas, vertinimas, skatinimas“ bei „Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas“  

Įgyvendinant aukščiau minėtus prioritetus buvo suorganizuoti 5 metodiniai pasitarimai ir apvaliojo stalo 

diskusijos -  „Emocinio intelekto lavinimas“, „Emocinis intelektas: revoliucija ar mada?“, metodinė diena 

„Vaiko emocijų išraiška per jausmus, spalvą, judesį“, 1 edukacinė staţuotė Kelmės rajono mokyklose 

„Kūrybinė laboratorija“, 1 edukacinė programa pavaduotojams ugdymui „Mokinių paţangos stebėjimas ir 

pasiekimų gerinimo strategijos Estijos (Tartu ir Talino) mokyklose“, 2 atviros veiklos ir jų aptarimas bei 

parengtos rekomendacijos mokinio individualiai paţangai stebėti ir fiksuoti. 

Atsiţvelgiant į kitą valstybės prioritetą – „Šiuolaikiškų ugdymo(si) aplinkų kūrimas, 

skaitmenizavimas“ buvo organizuotos šios veiklos: 1 atvira pamoka „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir 

technologinių mokslų priemonėmis“ išteklių panaudojimas pradiniame ugdyme“, 2 pasitarimai – 

„Ugdomųjų aplinkų kūrimas ir ugdymo priemonių panaudojimas ugdymo procese“, „Bibliotekos fondo 

skaitmenizavimas“; 12 atskirų dalykų metodinių būrelių metodinių dienų-išvykų Lietuvoje ir užsienyje: į 

Vilniaus Meridiano mokyklą (anglų k.), į Vilniaus A. Mickevičiaus viešąją biblioteką (bibliotekininkai), 

Ţemaičių Kalvariją (tikybos mokytiojai),  „Ugdymo organizavimo netradicinėse aplinkose patirtis Anykščių 

švietimo įstaigose“,  „Projektinių veiklų organizavimo patirtis tobulinant ugdymo proceso kokybę Vilniaus 

ikimokyklinėse įstaigose“, Kraštotyros, amatų ir tradicijų saugojimo, perdavimo, etninio patyriminio 

ugdymo patirtis Klaipėdos rajono švietimo įstaigose ir Klaipėdos rajono amatų centre“(ikimokyklinės 

įstaigos), „Gabių vaikų ugdymo patirtis Rygos lietuvių vidurinėje mokykloje“, „Raseiniai. Betygalos kraštas. 

Literatūriniai ir etnokultūriniai aspektai“(lietuvių kalbos mokytojai); Švietimo pagalbos specialistų bendrųjų 

ir dalykinių kompetencijų tobulinimas Telšiuose“ (logopedai ir spec. pedagogai), „Lietuvos palikimas 
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Gardine: kultūra ir švietimas“ ,„Humanistinės pedagogikos principai“ Klaipėdos Maksimo Gorkio 

pagrindinėje mokykloje“ (rusų k.) ir kt. 

2019 m. organizuota 13 konferencijų, kuriose dalyvavo 732 žmonės. Vyko ne tik mokytojų, bet 5 

mokinių konferencijos: „Sakralios vietos Kauno regione; „Vyţota, lopyta Lietuvėlė, bet – mano!, skirta 

Vaiţganto  ir  Vietovardţių  metams paminėti;  PPT organizuota  ,,Holistinis  poţiūris  į vaiką mokykloje II“; 

5-12 kl.  mokinių  konferencija  „Mokinys – mokiniui“ (PPT, 100 mokinių);  respublikinė  9-12 kl.  mokinių  

„Kelias į laisvę“, nacionalinė A. Basalyko aplinkotyros darbų konferencija.  

 

 

Vykdyta ir gerosios patirties sklaida respublikos mastu: 

 Kelmės rajono savivaldybės „Lyderių laiko 3“ kūrybinės komandos staţuotė Kauno rajone 

„Bendradarbiavimas dėl mokinio sėkmės“  

 Klaipėdos rajono bendrojo ugdymo įstaigų vadovų dalykinė staţuotė Kauno rajono mokyklose  

Šiais metais surengta 16 parodų, daugiausia iš ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų. Savo 

kūrybinius darbus (dailės, technologijų, fotografijos) eksponavo vaikai, mokiniai, tėvai, pedagogai. 

Suorganizuota 3 „apskritojo stalo“ diskusijos, 10 atvirų pamokų.  

Organizuoti 85 metodiniai pasitarimai, kuriuose dalyvavo 455 mokytojai ir 21 metodinė diena (221 

dalyvis). Jų metu  mokytojai planavo metų renginius, dalijosi patirtimi, sprendė iškilusias problemas, tarėsi 

olimpiadų ir konkursų organizavimo, uţduočių rengimo klausimais, keitėsi naujausia dalykine bei metodine 

informacija. PPT organizavo 9 pasitarimus. 

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. Iš viso olimpiadose dalyvavo 958 Kauno rajono gimnazijų, 

progimnazijos, pagrindinių ir pradinio ugdymo mokyklų mokinių.  

Organizuoti 25 konkursai (3respublikos ir 12 rajono mastu), kuriuose juose dalyvavo 614 dalyvių.  

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

ugdymo institucijas, apimančias ikimokyklinį, priešmokyklinį bei bendrąjį ugdymą 

(http://www.centras.krs.lt/ssmt/index.htm). SSM tinklo veiklą Centras vykdė kartu su strategine grupe pagal 

2019 m. priemonių planą ir išsikeltus prioritetus: fizinis aktyvumas bei socialinės ir emocinės sveikatos 

stiprinimas. Šiais metais organizavome tradicinę „Sveikatingumo bangą per Kauno rajoną”, kurioje 

dalyvavo apie 4 tūkst. mokyklų bendruomenės narių. Vyko akcijos, edukacinės programos, tinklinio, teniso, 

krepšinio, futbolo, kvadrato, šaškių varţybos, šokių pertraukos, ţygiai, eisenos, ekskursijos, pramogos, 

netradicinės mankštos, sveikatingumo iniciatyvos (masinis bėgimas, rytinė mankšta, plaukimo varţytuvės), 

atlikti įvairūs tyrimai (vandens, sveikos mitybos). Sausio-geguţės mėn. po mokyklas keliavo kilnojamoji 

paroda „Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo idėjos“. SSM idėjų mugei /konkursui” SSM 

http://www.centras.krs.lt/ssmt/index.htm
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mokyklų komandos sukūrė 20 video programėlių tema „Patrauklus fizinis aktyvumas: pedagoginės 

pertraukėlės pamokoje“, darţeliai – 18 programėlių „Patrauklus fizinis aktyvumas netradicinėse aplinkose“ 

(http://centras.krs.lt/patrauklios-fizinio-aktyvumo-pertraukeles-pamokose/). Socialinės ir emocinės sveikatos 

stiprinimo akcijoje „Emociukas - Kauno rajono SSM mokyklose“ visose mokyklų bendruomenėse vyko 

renginiai, kurių metu „emociukas“ padėjo mokiniams įgyti naujos bendravimo patirties, surasti daugiau 

draugų, tapti drąsesniems, labiau pasitikintiems savimi, prisitaikyti prie aplinkybių. Siekiant gerinti mokinių 

bei mokytojų emocinę ir socialinę mokymo (si) aplinką, stiprinti emocinį intelektą ir numatyti tikslines 

veiklos priemones, 15 mokyklų ir 24 darţeliuose buvo atliktas mikroklimato tyrimas (projektas „Saugios 

mokyklos aplinkos kūrimas II“), skaitomos paskaitos tėvams (1 tūkst.) ir mokytojams (1 tūkst.). SSM 

koordinatoriai tobulino ţinias ir gebėjimus 24 akad. val. mokymuose, dalyvavo sveikatingumo stovykloje.  

 

 

Neformalusis suaugusiųjų švietimas rajone 

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

 
2019 m. buvo parengtas ir Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. nutarimu nr. TS-319 

patvirtintas Kauno rajono savivaldybės 2019-2020 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi plėtros veiksmų planas, prie kurio įgyvendinimo prisideda beveik 30 Kauno rajono institucijų, 

organizuojančių suaugusiųjų mokymo/si veiklas. Taip pat parengtas neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

įgyvendinimo Kauno rajone stebėsenos klausimynas bei Kauno rajono savivaldybės neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudţeto lėšomis, 

vertinimo ir finansavimo tvarkos aprašas (patvirtintas Kauno rajono savivaldybės 2019 m. lapkričio 28 d. 

sprendimu Nr. TS-390). Šie aukščiau paminėti dokumentai leis efektyviau vykdyti neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo paslaugų teikimo monitoringą Kauno rajono savivaldybėje, uţtikrinti tikslingą suaugusiųjų 

mokymui/si skirtų veiklų finansavimą ir taip padidins asmenų skaičių, dalyvaujančių mokymosi visą 

gyvenimą veiklose. 

Šiais metais Centre įvyko dvi apvalaus stalo diskusijos – pasitarimai su neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

teikėjais bei Kauno r. neformaliojo suaugusiųjų švietimo patarėjų tarybos nariais dėl savivaldybės biudţeto 

lėšomis finansuojamų suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo, 

kuris sudarys sąlygas į suaugusiųjų švietimo procesą įsijungti daugiau organizacijų. Didelis dėmesys 

pasitarimų metu buvo skiriams neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiksmų plano rengimui bei neformaliojo 

suaugusiųjų  švietimo   įgyvendinimo   Kauno  rajone   stebėsenos   klausymynui,   kurio  pagalba  siekiama 

išsiaiškinti, kas vykdo suaugusiųjų mokymąsi, kokiomis formomis jis vyksta, kas juose dalyvauja bei 

kokiomis lėšomis mokymosi veiklos finansuojamos. 

http://centras.krs.lt/patrauklios-fizinio-aktyvumo-pertraukeles-pamokose/


 8 

 

 
 

Įgyvendinant tarptautinį Erasmus+ strateginės partnerystės projektą „Ţemos kvalifikacijos suaugusiųjų 

integracijos didinimas gerinant matematinius įgūdţius ir didinant bendruomenių paramą“ (M-Easy) buvo 

organizuoti mokymai vietos bendruomenių nariams, TAU prorektoriams, suaugusiųjų švietėjams, kaip 

naudotis projekto metu parengta mokymo/si medţiaga ir sukurta mobiliąja aplikacija 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.m_easy), kurią galima rasti minėto projekto 

internetinėje svetainėje https://measy.lpf.lt/. Sukurti projekto rezultatai pateikti kaip atviros prieigos 

duomenų šaltiniai, kuriais nemokamai savarankiškam mokymuisi gali naudotis ne tik suaugusiųjų švietėjai, 

bet ir visi suaugusieji, siekiantys asmeninio ir profesinio tobulėjimo. 

 

 

 

 

 

2019 m. kovo-lapkričio mėn. Švietimo centras įgyvendino Lietuvos kultūros tarybos finansuojamą projektą 

„Kultūros darbuotojų kūrybinio potencialo didinimas“ ( http://www.centras.krs.lt/regioniniai/), kurio tikslas  

- tobulinti Kauno rajono kultūros centrų darbuotojų kūrybiškumo ir inovatyvumo kompetenciją, siekiant 

didinti kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą visuomenei. Projekto metu suorganizuoti 7 praktiniai 

seminarai renginių organizavimo ir viešinimo, kūrybiškumo temomis, du gerosios patirties vizitai į 

Klaipėdos krašto kultūros įstaigas bei Šakių kultūros centrą, parengtos gerąja patirtimi pagrįstos 

rekomendacijos „Priemonės ir būdai kultūrinių renginių kokybei didinti“. Rekomendacijos patalpintos 

Švietimo centro tinklalpyje kaip atvirieji švietimo ištekliai, jomis gali naudotis ne tik projekto dalyviai, bet ir 

visi kultūros centrų darbuotojai (http://11a.lt/krsc/nfss/d/191130/priemones2019.pdf).  

Švietimo centras aktyviai dalyvavo Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos (LSŠA) inicijuojamame 

kasmetiniame renginyje – suaugusiųjų mokymosi savaitėje „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!“: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.m_easy
https://measy.lpf.lt/
http://www.centras.krs.lt/regioniniai/
http://11a.lt/krsc/nfss/d/191130/priemones2019.pdf
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Lapkričio 18-24 d. seniūnijose įvyko daugiau nei 50 suaugusiesiems (virš 2 tūkst. dalyvių) įvairių edukacinio 

pobūdţio renginių (parodų, edukacinių išvykų, seminarų, kūrybinių dirbtuvių ir pan.). Lapkričio 19 d. 

Maironio lietuvių literatūros muziejuje Švietimo centras organizavo 20-osios suaugusiųjų mokymosi savaitės 

renginį, kuriame buvo pristatyti XXI a. iššūkiai suaugusiųjų mokymuisi, švietimo rinkodaros principai; 

aptarti klausimai, kaip stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą organizuojant neformalųjį suaugusiųjų 

švietimą rajone, kaip į mokymosi veiklas pritraukti maţiau aktyvius suaugusiuosius, uţtikrinti mokymosi 

renginių kokybę. 

Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) veikla 

(Edita Ţaromskienė, direktorės pavaduotoja ir 

TAU rektorė) 

2019 metais Kauno rajono trečiojo amţiaus universitete (TAU) mokėsi 580 vyresniojo amţiaus 

asmenų. Uţsiėmimai vyko 12 Kauno rajono seniūnijų: Babtų, Domeikavos, Garliavos, Kačerginės, 

Karmėlavos, Lapių, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Vilkijos ir Zapyškio. Keturiose seniūnijose 

(Domeikavos, Garliavos, Karmėlavos ir Zapyškio) veikia po du fakultetus (Sveikos gyvensenos ir dvasinio 

tobulėjimo bei Bendrakultūrinis), kitose aštuoniose – po vieną (Bendrakultūrinį) fakultetą.Tvarkaraščiai ir 

informacija apie TAU veiklas skelbiami Kauno rajono švietimo centro internetinėje svetainėje 

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

paskyrą seka 291 asmuo. 

Populiariausia uţsiėmimų forma TAU išliko paskaitos (127 vnt.) ir praktiniai uţsiėmimai (32 vnt.). 

Minint Juozo Tumo Vaiţganto 150-ąsias gimimo metines, visuose fakultetuose organizuotos paskaitos šio 

ţymaus Lietuvos rašytojo, kanauninko, kultūros ir visuomenės veikėjo sukakčiai paminėti. Buvo 

įgyvendintas projektas „Kauno rajono trečiojo amţiaus universiteto dalyvių sveikatos stiprinimas ir 

švietimas“. 

   

Akimirkos iš paskaitų ir praktinių uţsiėmimų Lapių ir Babtų fakultetuose 

Skatinant studentų fizinį aktyvumą, 2019 m. lapkričio mėn. startavo naujas projektas „Kauno rajono 

moterų fizinio aktyvumo skatinimo modelis - moterų sporto plėtrai Lietuvoje“ (2019-2022 m.). Projekto 

tikslas – suburti Kauno rajono merginas, moteris ir senjores ir paskatinti jas aktyviai sportuoti. Didelio 

dalyvių susidomėjimo sulaukė ir kūrybinės dirbtuvės: tapyba ant šilko, šiaudinių sodų kūrimas, tapiserijų 

audimas. Organizuotos dvi TAU studentų darbų parodos. Kauno rajono švietimo centre 2019 m. balandţio 

mėn. buvo eksponuojami TAU studentų tapybos ant šilko darbai, o geguţės – lapkričio mėn. vyko 

Genovaitės Marcinkevičienės, Domeikavos fakulteto studentės, tapybos darbų paroda. 

http://www.centras.krs.lt/TAU
https://goo.gl/xVzdHM
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Tapiserijų (gobelenų) audimo dirbtuvės Kačerginės fakultete 

Mokymosi veiklų paįvairinimui organizuotos 9 edukacinės išvykos į Karo istorijos muziejų, Atominį 

bunkerį, Kauno sveikatos mokslų universiteto Ţmogaus anatomijos muziejų, Botanikos sodą, Kauno pilį, 

Marvelės nuotėkų valymo įmonę ir kt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siekiant suburti TAU bendruomenę, kasmet organizuojami bendri universiteto renginiai: mokslo 

metų pradţios renginys (412 dalyvių), protų mūšis „Išlukštenk kietą riešutėlį“ (40 ţmonių), trečioji Kauno 

rajono TAU sporto fiesta, kurioje dalyvavo 46 ţmonės (10 komandų); organizuotos ekskursijos į Helsinkį, 

Budapeštą, Vieną. 

2019 m. atskirų fakultetų prorektoriai organizavo 17 ekskursijų po Lietuvą (į Birštoną, Birţus, 

Druskininkus, Kaišiadoris, Pakruojį, Telšius, Trakus, Vilnių) ir 3 ekskursijas į uţsienį (Latviją). Švietimo 

centras prorektoriams uţ savanorišką darbą atsidėkojo kelione į Panevėţio Dievo apvaizdos seserų 

kongregacijos vienuolyną ir Mieţiškių kultūros centrą bei Kalėdinių ţaisliukų muziejų. Taip pat išleido 2020 

metų kalendorių su trumpa TAU veiklos istorija ir studentų mintimis apie mokymąsi vyresniame amţiuje. 
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Pedagoginė psichologinė pagalba mokiniui, mokytojui, mokyklai 

(Švietimo centro direktorės pavaduotojas Dalius Balčiūnas) 

2019 metais Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (toliau – PPT) atlikta 104 ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amţiaus vaiko pasiekimų vertinimų ir 160 mokyklinio amţiaus vaikų pasiekimų vertinimų.                  

Šiemet, kaip ir anksčiau, daţniausiai atlikti 1 klasės (37) ir 2 (32) bei 4 (23) klasių mokinių pasiekimų 

vertinimai. Iš viso įvertinti 113 pradinio ugdymo koncentro mokinių pasiekimai, 44 pagrindinio ugdymo 

koncentro mokinių pasiekimai ir 3 vidurinio ugdymo koncentro mokinių pasiekimai. Išvados apie specialiųjų 

ugdymosi poreikių grupę, lygį bei rekomendacijos tolesniam ugdymui pateiktos visiems 264 mokiniams.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siekiant įvertinti vaikų raidos ypatumus, galias ir sunkumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, 

specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologinis įvertinimas buvo atliktas 160 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,  ir kt.)  

Remiantis gautais rezultatais, pateiktos išvados ir rekomendacijos mokykloms bei tėvams. Tėvai (globėjai) 

buvo supaţindinti su rezultatais. Vaiko brandumo mokyklai buvo įvertinta 8 vaikai. Vaiko brandumo 

įvertinimui naudota patobulinta Vaiko brandumo mokyklai įvertinimo metodika (VBMĮ-2). Pastaraisiais 

metais mokyklinės brandos įvertinimas vaikams, ketinantiems anksčiau išeiti į priešmokyklinę grupę, tapo 

neprivalomas, todėl į PPT kreipėsi ne visi tėvai, ketinantys leisti savo vaikus į ugdymo įstaigą anksčiau, o tik 

tėvai, norintys gauti rekomendacijas, kurios padėtų jiems apsispręsti dėl paankstinto ugdymo jų vaikams. 

Tikėtina, kad dėl minėtos prieţasties brandumo įvertinimų pastaraisiais metais Kauno r. PPT sumaţėjo 2 - 4 

kartus, palyginus su ankstesniais metais. 87,5 proc. vertintų vaikų buvo rekomenduotas atitinkantis jų amţių 

ugdymas, o 12,5 proc. vaikų buvo rekomenduotas paankstintas priešmokyklinis ugdymas.  

Organizuota ir dalyvauta 8 Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos 

posėdžiuose, kuriuose svarstyti 38 (2018 m.27) atvejai (vaiko minimalios prieţiūros priemonių skyrimo ir 

vykdymo, privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo bei koordinuotai teikiamų švietimo 

pagalbos teikimo, socialinių ir sveikatos prieţiūros paslaugų skyrimo klausimais), suteiktos 214 

konsultacijos (socialinė pedagogė). Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai dalyvavo 15 atvejų 

aptarimuose. Nuo 2019 metų geguţės mėn. Kauno r. savivaldybės sprendimu psichologai dalyvauja 

vykstančiuose Kauno r. savivaldybės vaiko gerovės komisijos posėdţiuose ir vykdo paskirtą veiklą svarstant 

sudėtingus socialinius atvejus, priimant sprendimus.  
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2017-2019 m. duomenys rodo, jog beveik dešimtadaliu (8 proc.) sumaţėjo mokinių, kuriems nustatyti 

mokymosi sutrikimai bet trigubai (nuo 2 proc. iki  6 proc.) padaugėjo sudėtingesnių atvejų apie 

kompleksines negalias ar kompleksinius sutrikimus. Didėja  skaičius  mokinių, kurie nesėkmes mokydamiesi 

patiria dėl išorinių mokymosi sunkumų, įskaitant ir besimokančiuosius, grįţusius iš emigracijos. PPT 

rekomendavo pagal pritaikytas bendrąsias ugdymosi programas ugdyti 106 mokinius (66 proc.), pagal 

individualizuotas bendrąsias programas –22 mokinius (14 proc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 metais Kauno rajono švietimo centro PPT atlikti 258 logopediniai įvertinimai,  iš jų - 154 mokyklinio 

amţiaus vaikų kalbos įvertinimai;  konsultuota 268  atvejai, t.y. didėjo logopedinės pagalbos reikmė –124 

atvejai. Mokyklinio amţiaus vaikų logopedinių įvertinimų išvadose didţiausią dalį sudaro fonologiniai 

sutrikimai bei kiti rašymo ir skaitymo sutrikimai ( 69 atvejai); ţenkliai išaugo mokinių turinčių specifinę 

kalbos raidą skaičius (tai mokiniai, kuriems nustatytos negalios, raidos sutrikimai, bei elgesio ir emocijų 

sutrikimai). Atlikti 104 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus vaikų logopediniai įvertinimai, kurių. 

didţiausią dalį sudaro negalia dėl įvairiapusio raidos sutrikimo - 33 (2018 m. – 22) kalbos sutrikimai - 31 

(t.y. ţymus kalbos neišsivystymas, vidutinis kalbos neišsivystymas, neţymus kalbos neišsivystymas, 

fonologinis sutrikimas). Logopedinė pagalba rekomenduota 95 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus 

vaikams, padidėjo psichologinės pagalbos reikmė 88 vaikams. Taip pat rekomenduotos kineziterapeuto 

konsultacijos - 11, padidėjo ir socialinio pedagogo konsultacijų būtinybė – 42, 15 - specialiojo pedagogo 

pagalbos atvejai, ergoterapeuto (2), taip pat siūlyta mokytojo padėjėjo pagalba 19 vaikų. 

 

PPT psichologai suteikė 378 konsultacijos. Daugiausia psichologo pagalbos buvo kreiptasi dėl mokymosi, 

elgesio ir  emocinių problemų. Svarbu paminėti, kad problemos būna kompleksinės (pedagoginės-

psichologinės). Vaikai daţniausiai buvo konsultuojami kartu su tėvais, siekiant suteikti kuo efektyvesnę 

kompleksinę psichologinę pagalbą.  Šiaip metais buvo pradėta sėkmingai taikyti ilgalaikė nauja, parengta 

pagal Izraelio modelį,  tėvų emocinio kognityvinio  konsultavimo metodika „Vesk savo vaiką į sėkmę“.  

Mokinio sunkumai mokykloje veikia klasės ir mokyklos bendruomenę, todėl psichologinė pagalba buvo 

teikiama ne tik vaikui ir jo šeimai, bet ir mokyklos bendruomenės nariams: pedagogams, švietimo pagalbos 

specialistams, administracijos atstovams. 2019 metais buvo trys atvejai, kai sudėtingo atvejo konsultavimas, 

atvejo vadybos plane numatyti veiksmai vyko kliento namuose. 
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 Klientai Klientų skaičius Konsultacijų skaičius 

Tėvai (globėjai, rūpintojai), tėvai su vaikais 189 307 

Švietimo pagalbos specialistai 11 14 

Pedagogai 2 2 

Vaikai/mokiniai 9 33 

Kiti (išvardinti) ugdymo įstaigų administracija 2 2 

Iš viso: 213 358 
 

Specialiosios pedagogės konsultacijos.  Daugiausia konsultavo į PPT su savo vaiku atvykusius tėvus (224 

atvejai). Tai buvo veiklos būdų, kuriais tėvai kartu su savo vaikais galėtų veikti namuose, siekdami kuo 

geresnių rezultatų, atsispindinčių vaikų akademiniuose pasiekimuose, aptarimas. Maţiausiai konsultuota 

elektroniniu paštu. Iš viso per metus specialioji pedagogė suteikė 288 konsultacijas.  Iš jų 243 konsultacijos 

buvo skirtos tėvams. 

 PPT Telefonu El. paštu 

Mokytojų konsultavimas 7 11 - 

Specialistų konsultavimas 5 19 - 

Vadovų konsultavimas - 3 - 

Tėvų konsultavimas 228 12 3 

Iš viso: 240 45 3 
 

 

Apibendrinimas. Kauno rajono švietimo centro 2019 metų veikla išsiskyrė renginių kiekybiniu ir kokybiniu 

atţvilgiu, formų, tematikos įvairove, tematiniu aktualumu. Mokytojai, mokyklų vadovai, TAU 

besimokantieji, valstybės tarnautojai teigiamai vertino abiejų tarnybų (neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

pedagoginės psichologinės) veiklą. Atsakingai parinkti lektoriai mokslininkai ir praktikai kartu su Centro 

darbuotojais parengė kokybiškas tęstinio mokymo programas, kurios buvo vykdomos ne tik Kauno rajone, 

bet ir kitose šalies ugdymo įstaigose. Toliau kryptingai plėtojamas suaugusiųjų neformalusis (neprofesinis) 

švietimas rajone, ieškoma naujų mokymo formų, naujų bendradarbiavimo ryšių su įvairiomis rajono 

švietimo, kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis. Sėkmingai įgyvendinami tarptautiniai, 

nacionaliniai ir rajono projektai, kurie sudaro galimybes rajono gyventojams mokytis, turiningai praleisti 

laisvalaikį, sveikai bei aktyviai gyventi. 2019 m.plane numatyti tikslai ir uţdaviniai pasiekti, veiklos 

įgyvendintos 100 proc.  

 

 

Kauno rajono švietimo centro direktorė       Laimutė Ruzgienė 


