2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Kaunas
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Kauno rajono švietimo centro
2021 m. veiklos ataskaita
Švietimo centro direktorė Laima Ruzgienė
Duomenys apie įstaigą. Kauno rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įkūrimo data – 1994 m. Adresas:
pagrindinė buveinė – Baranausko g.19, Kaunas. Įmonės kodas – 305847080. Kauno rajono savivaldybės
tarybos 2021m. kovo 25 d. sprendimu Nr.TS-101, Kauno rajono švietimo centras buvo reorganizuotas
padalijimo būdu. Nuo 2021 m. rugpjūčio 31 d. Pedagoginė psichologinė tarnyba veikia kaip atskiras juridinis
asmuo. Buvo pakeistas Švietimo centro įmonės kodas, nuostatai, sudarytos naujos pirkimo paslaugų sutartys,
parengti nauji organizacinės veiklos dokumentai
Grupė – Švietimo pagalbos įstaiga.
Tipai: Švietimo pagalbos įstaiga; neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokykla
Švietimo centro misija – teikti kokybiškas neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas besimokantiesiems
ir formuoti mokymo(si) visą gyvenimą kultūrą, reminatis holistiniu požiūriu į žmogų.
Darbuotojai. Švietimo centrui Kauno rajono savivaldybė yra nustačiusi 10,5 pareigybių skaičių. Visi
pedagoginiai darbuotojai (8 asmenys) turi magistro laipsnį, 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 amžiaus
universiteto klausytojų, buhalterių, sekretorių ir kt.) neformalus švietimas, sveikatą stiprinančių mokyklų
tinklo veikla; kultūrinis švietimas; mokyklų išorės vertinimo ir pasiekimų duomenų analizė; kita – leidybinė,
sportinė, metodinė, projektinė veikla, informavimas ir sklaida, 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.

2021 metų veikla buvo organizuojama, vadovaujantis Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų,
jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui
specialistų 2020–2022 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetais, patvirtintais Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. V-504; Kauno
rajono savivaldybės švietimo (kvalifikacijos tobulinimo) prioritetais: švietimo vadyba, mokytojų,
dalykinių kompetencijų tobulinimas, mokinio pažangos stebėjimas ir vertinimas, įtraukiojo ugdymo
organizavimas, emocinės mokinių savijautos gerinimas; Neformaliojo švietimo ir tęstinio
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mokymosi 2016–2023 metų plėtros programa, ŠMSM 2021-2024 m. įtraukaus ugdymo plėtros
veiksmų planu, Kauno rajono švietimo centro strateginiu ir metiniu planu; Kauno rajono
savivaldybės strateginiais dokumentais, kitais teisės aktais, Centro nuostatais ir veiklos planais.
Finansavimo šaltiniai
Lėšos

2019 m.

2020 m.

2021 m.

(eurai)
1. Biudžeto lėšos

188,8 tūkst.

387,56 tūkst

275,17 tūkst.

2. Specialiosios programos lėšos

102,8 tūkst.

101,5 tūkst.

108,54 tūkst.

3. Projektų lėšos

152 tūkst.

42,4 tūkst.

28,15 tūkst.

5. Pajamos už suteiktas mokymo paslaugas

102,8 tūkst.

103,6 tūkst.

132,88 tūkst.

Kvalifikacijos tobulinimas
(Laimutė Ruzgienė, direktorė)
Uždavinys: tobulinti besimokančiųjų suaugusiųjų profesines kompetencijas, atsižvelgiant į jų mokymosi
poreikius bei į rajono, nacionalinius bei europinius švietimo, kultūros ir sporto prioritetus
2021 metais kvalifikacijos tobulinimas, metodinė veikla dėl Covid-19 pandemijos buvo vykdoma
mišriuoju arba nuotoliniu būdu. Virtualiems mokymams bei metodiniams renginiams organizuoti Švietimo
centras įsigijo tris „ZOOM“ platformos kanalus. Teikiant mokytojams metodinę pagalbą ir persikėlus į
virtualią aplinką, buvo toliau pildomas metodinės medžiagos bankas (http://centras.krs.lt/metodine-pagalbamokytojui/). Kvalifikacijos tobulinimo renginiai buvo vykdomi įvairiomis formomis: seminarai,
praktikumai, kūrybinės dirbtuvės, stažuotės, kursai, paskaitos. Kiekybiniu atžvilgiu beveik tris kartus
padidėjo mokymo renginių kiekis bei išaugo jų trukmė nuo 60 iki 80 val. Jei 2020 m. įvyko 143, tai 2021 m.
- 398 renginiai. Dalyvių skaičius renginiuose taip pat išaugo: 2021 m. kvalifikacijos kėlimo renginiuose
dalyvavo 12378 ( plg. 2020 m. – 10148) švietimo įstaigų darbuotojų. Ypač padidėjo ikimokyklinio bei
priešmokyklinio ugdymo specialistams organizuotų seminarų skaičius –- 31 (2020 m. – 18), kuriuose
dalyvavo 924 dalyviai (2020 m. – 735).
Tiek metodinė veikla, tiek mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių
skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimas buvo organizuojamas,
vadovaujantis LR ŠMSM ministro 2020 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. V-504 patvirtintais 3 prioritetais:
„Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo/ mokymo turinį“; „Kompetencijų, reikalingų
veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, tobulinimas“, „Vadovavimo ir
lyderystės ugdymo/ mokymo procesui ir švietimo įstaigai kompetencijų tobulinimas“ ir rajono mokinių
nacionalinių pasiekimų ir brandos egzaminų analize, mokyklų tobulinimosi poreikių duomenimis.
Šiais metais didžiausias dėmesys buvo skiriamas matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros
mokytojų kompetencijų tobulinimui, siekiant geresnių brandos egzaminų rezultatų; mokytojų skaitmeninio
raštingumo tobulinimui, darbuotojų psichologinio atsparumo didinimui, vadovavimo ir lyderystės
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stiprinimui, atnaujinto bendrojo ugdymo turinio kompetencijų aprašų analizei. 2021 m. ypač daug mokymų
vyko apie šiuolaikines fizinio ugdymo pamokas, gamtamokslinį (STEAM), įtraukųjį ugdymą, įsivertinimą,
pamokos struktūrą, mokinių savivaldų mokymąsi.
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas buvo organizuojamas pagal 62 ilgalaikes (daugiau nei 40 val.)
kvalifikacijos tobulinimo programas, kurios yra akredituotos ir skelbiamos šalies AIKOS sistemoje. Parengta
ir įgyvendinta 46 val. kvalifikacijos tobulinimo programa meninio ugdymo mokytojams. Įgyvendinta 40 val.
kvalifikacijos kėlimo programa, skirta švietimo įstaigų vadovams ir pavaduotojams ugdymui - „Įtraukiojo
ugdymo praktikos link“, bei organizuoti vadybos seminarai temomis: „Mokyklos vadovo veikla inovacinės
veiklos turinio aspektu“, „Pozityvus švietimas: psichologija, pedagogika, edukacinės erdvės“, „Viešųjų
pirkimų organizavimas“.
Populiariausios buvo šios 40 val. programos: „Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant
Kimochis programą“(ikimokyklinio, priešmokyklinio ugd.mokytojams), „Taikomoji mokyklinė gramatika:
teorinės aktualijos ir praktika“, „Įtraukiojo ugdymo praktikos link“, „Inovacijos matematinio ugdymo
srityje“, „Šiuolaikinė fizinio ugdymo pamoka“, „Pamokos struktūros kokybė“, „Šiuolaikinė pamoka. Kaip
siekti kiekvieno mokinio pažangos?“
Rajono matematikos mokytojai (55 asmenys) toliau tęsė mokymus pagal bendrą Švietimo centro ir
VDU Švietimo akademijos parengtą 80 val. programą. Bendradarbiaujant su VDU profesore V. Sičiūniene
Centras parengė 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Matematinės kompetencijos ugdymas pradinėje
mokykloje” pradinių klasių mokytojams, kurią pradėsim vykdyti 2022 metais, kuriuose mokosi 32 pradinių
klasių mokytojai.

Lietuvių kalbos mokytojams buvo

organizuota 10 seminarų pagal 2 parengtas

kvalifikacijos tobulinimo programas. Dalyvavo 386 mokytojai.

Prioritetų įgyvendinimo pokytis. Vadovaujantis aukščiau minėtais prioritetais 2021 m. įvyko 4
skaitmeninio raštingumo seminarai, kuriuose dalyvavo 146 dalyviai; organizuoti 9 ilgalaikiai (40
val. ir 80 val.) skaitmeninio raštingumo kursai, kuriuose dalyvavo 728 (2020 m. - 438) pedagogai ir
80 proc. pagerino skaitmeninio raštingumo kompetenciją.
2021 m. Kauno rajono mokinių VBE matematikos ir lietuvių kalbos rezultatai
standartizuotais taškais aukštesni už šalies: matematika pagerėjo 0,47, lietuvių kalba – 0,14. Kauno
rajono bendrojo ugdymo mokyklų lietuvių kalbos rezultatai VBE kokybės procentine išraiška tarp
žiedinių savivaldybių užima III vietą. Lietuvos VBE kokybės procentinė išraiška 2021 m. – 13,9,
Kauno rajono – 12,4 (skirtumas 1,5). Palyginus su 2019 m., lietuvių kalbos ir literatūros VBE
kokybės procentinė išraiška padidėjo 2,27, o palyginus su 2020 m. paaugo 2,28. Matematikos
Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų matematikos rezultatai VBE kokybės procentine išraiška
tarp žiedinių savivaldybių užima II vietą – 4,5 (Lietuvos– 7,4).
Buvo organizuojamos stažuotės pagal akredituotas kvalifikacijos tobulinimo programas. 2021 m.
gegužės – birželio mėn. Švietimo centras organizavo stažuotes Jonavos rajono ir Kupiškio rajono
savivaldybių LL3 komandoms. Jonavos rajono savivaldybės stažuotės tema: „Pozityvioji komunikacija
ugdymo(si) rezultatams“ ; Kupiškio rajono savivaldybės stažuotės tema: „Socialinio ir emocinio ugdymo
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stiprinimas ir rezultatyvus bendradarbiavimas vaiko sėkmei“. LL3 komandų nariams (18 asmenų) savo
sėkmingo darbo organizavimo patirtį perdavė Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto
skyriaus, Kauno rajono švietimo centro, 6 Kauno rajono švietimo įstaigų komandos.
K.Griniaus gimnazijos mokytojų (28 asmenys)

stažavosi

Kazlų Rūdos

Garliavos Jonučių progimnazijoje tema

„Visuminio ugdymosi realizavimas patraukliais metodais netradicinėse aplinkose“. Rugsėjo mėn. Kauno
rajono mokyklų vadovai (40 asmenų) dalyvavo stažuotėje „Kolegialaus bendradarbiavimo kultūros
stiprinimas ir inovatyvių mokymosi metodų taikymas mokymosi kokybei gerinti“ Klaipėdos rajone, o
pavaduotojai (38 asmenys) ugdymui – „Įtraukiojo ugdymo stiprinimas Šiaulių rajono ugdymo įstaigose“.
Nemažas dėmesys buvo skiriamas atnaujintam ugdymo turiniui: su pavaduotojais ugdymui aptartos visos
kompetencijos, pateiktos rekomendacijos jų tobulinimui; nemažai mokyklų metodinėse grupėse jau
analizavo kompetencijomis grįstą ugdymo turinį, kai kurios pradėjo rengti ir pamokų planus.
Interneto paslaugos. Švietimo centro interneto svetainę http://www.centras.krs.lt/ aplankė
vartotojai iš Lietuvos, Anglijos, Rumunijos, Latvijos, Vokietijos, Lenkijos, Portugalijos, Estijos, Ispanijos,
Airijos, Italijos ir kt.
2021

64833/18301

2020

65117/19423

2019

64203/19105

2018

63602/19431

Žymėjimai:
Informacija

- Bendras skaičius (per metus)
apie
Centro
renginius,

- - Nauji lankytojai
rezultatus
skelbiama

įstaigos

facebook‘e

https://www.facebook.com/Svietimo.centras/ . Per ataskaitinį laikotarpį Švietimo centro FB paskyroje
paskelbti 293 įrašai (autentiški, sukurti ŠC darbuotojų, ir pasidalinti, sukurti kitų įstaigų/organizacijų). Juos
peržiūrėjo 25 645 asmenys. Sulaukta 5735 reakcijų ir 2088 komentarai. Įrašais pasidalinta 377 kartus.
Per mėnesį vidutiniškai sukuriama po 10-20 įrašų, kurių tikslas – skleisti aktualią informaciją apie buvusius
įvykius, paskatinti mokytojus apsilankyti Švietimo centro internetinėje svetainėje, anonsuoti būsimus
įvykius. Per mėnesį FB puslapio įrašus peržiūri vidutiniškai 2000 asmenų.

Nors 2020 metais pasikeitė bibliotekos „statusas“, tačiau bibliotekos paslaugas mokytojams ir toliau teikia
metodininkė. 2021 metais švietimo centro biblioteka įsigijo knygų už 194.86 Eur. Šiuo metu bibliotekos
fonde 1755 egz. dokumentų (iš jų knygų - 1665 egz.). Bibliotekoje kaupiamos metodinės priemonės, garsinė
ir vaizdinė mokomoji medžiaga įvairių dalykų mokytojams, pedagoginė literatūra, leidiniai psichologinėmis,
vadybos, sveikos gyvensenos, verslumo, ekologinio, pilietinio ugdymo ir kitomis temomis. Bibbliotekos
specialistų metodinė veikla: įvyko 4 rajono mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio pasitarimai,
išsiaiškintas kvalifikacijos tobulinimo poreikis ir parengta mokyklų bibliotekų darbuotojų 40 valandų
kvalifikacijos tobulinimo programa. Pagal šią programą organizavome 8 mokomuosius seminarus. Švietimo
centras kartu su Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija (LMBDA) organizavo respublikos
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mokyklų bibliotekininkų gerosios patirties sklaidos renginį „Tarptautinis mokyklų bibliotekų mėnuo – nuo
bibliotekos pamokų iki edukacinių programų arba ką dar galime padaryti geriau?“ Renginys vyko nuotoliniu
būdu, jame dalyvavo 110 bibliotekininkų iš 20 Lietuvos miestų, miestelių ir gyvenviečių.
Projektinė veikla
(Laimutė Ruzgienė, direktorė)
Šiais metais Švietimo centras tęsė 4 tarptautinius projektus pagal ERASMUS+ KA2 ir KA1
programas.Tai Erasmus+ KA2 Strateginės partnerystės - Bendrasis ugdymas: „Išmanusis matematikos
mokytojas“ https://smart.erasmus.site/, kuris įvertintas Europos Komisijos kaip inovatyviausias 2021 metų
projektas; „Mokytojas 4.0“ (partneris), kurio tikslas yra patobulinti įvairių dalykų mokytojų profesines
žinias bei įgūdžius, susijusius su koncepcijos Pramonė 4.0 įgyvendinimu bendrojo ugdymo mokyklose;

„Tęskite, pasiekite tikslus ir gaukite apdovanojimą: vyresnio amžiaus savanorystės skatinimas“, kurio tikslas
įgalinti vyresnio amžiaus žmonių aktyvų pilietiškumą per Senjorų apdovanojimų programą, kuri skatins jų
mokymąsi, savanorystę ir indėlį į visuomenę https://gogetaward.eu/; Erasmus+ KA1 projekte (partneris)
„Andragogo misija – suteikti besimokančiajam sparnus, pagal kurį centro darbuotojai tobulino amdragogines
kompetencijas, dalyvavo stažuotėse Portugalijoje ir Vokietijoje.
2021 m. Švietimo centras, bendradarbiaudamas su Karmėlavos Balio Buračo ir Domeikavos
gimnazijomis parengė ir gavo finansavimą naujam Erasmus+ Strateginio bendradarbiavimo projektui
„Inovatyvūs būdai ir metodai, dirbant su iš emigracijos grįžusiais ir atvykusiais mokiniais, siekiant
maksimaliai didinti jų socialinę įtrauktį ir mokymosi efektyvumą“, kurio tikslas tobulinti mokytojų ir
pagalbos mokytojų specialistų profesines kompetencijas, siekiant sukurti palankią mokymosi, socialinę ir
emocinę aplinką migrantų vaikams. Taip pat partnerio teisėmis Švietimo centras pakviestas į universitetinį
Erasmus+projektą „Up2DigiSchool – perspektyvus pedagoginis požiūris į skaitmeninį mokyklinį ugdymą“.
Švietimo centras vykdė ir 3 lokalinius projektus, skirtus sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir
Trečiojo amžiaus universiteto veiklai, neformaliam suaugusiųjų švietimui: „Andragogikos pagrindai
suaugusiųjų švietėjams praktikams“, tęstinis Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenių
socialinių ir emocinių kompetencijų tobulinimas (IV dalis), „Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto
studentų psichinės ir emocinės sveikatos stiprinimas“
Projektų metu yra sukurtos kvalifikacijos tobulinimo programos mokytojams, mokomoji medžiaga
(moduliai), skaitmeniniai pratimai, pamokų scenarijai, mobilios matematikos programėlės su 108
užduotimis, video programėlės, pateikiami gerosios praktikos pavyzdžiai, e-mokymosi platformos, atliekami
tyrimai, rekomendacijos švietimo įstaigoms, organizuojami mokymai, tarptautinės konferencijos, konkursai,
akcijos ir kt. Didžiulis vykdomų projektų privalumas, kad juose labai aktyviai dalyvauja ir mūsų rajono
mokytojai, teikia pasiūlymus ir rekomendacijas, vykdo pilotines veiklas.
Interneto paslaugos. Švietimo centro interneto svetainę http://www.centras.krs.lt/ aplankė
vartotojai iš Lietuvos, Anglijos, Rumunijos, Latvijos, Vokietijos, Lenkijos, Portugalijos, Estijos, Ispanijos,
Airijos, Italijos ir kt.
2021

64833/18301
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2020

65117/19423

2019

64203/19105

2018

63602/19431

Žymėjimai:
Informacija

- Bendras skaičius (per metus)
apie
Centro
renginius,

- - Nauji lankytojai
rezultatus
skelbiama

įstaigos

facebook‘e

https://www.facebook.com/Svietimo.centras/ : per vieną mėnesį vidutiniškai pasiekiama 1600 vartotojų.
Nors 2020 metais pasikeitė bibliotekos „statusas“, tačiau bibliotekos paslaugas mokytojams ir toliau teikia
metodininkė. 2021 metais švietimo centro biblioteka įsigijo 8 naujas knygas už 194.86 Eur.
Šiuo metu bibliotekos fonde 1755 egz. dokumentų (iš jų knygų - 1665 egz.). Bibliotekoje kaupiamos
metodinės priemonės, garsinė ir vaizdinė mokomoji medžiaga įvairių dalykų mokytojams, pedagoginė
literatūra, leidiniai psichologinėmis, vadybos, sveikos gyvensenos, verslumo, ekologinio, pilietinio ugdymo
ir kitomis temomis. Bibliotekininkų metodinė veikla buvo orientuota į mokyklų bibliotekų darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimą: įvyko 4 rajono mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio pasitarimai,
išsiaiškintas kvalifikacijos tobulinimo poreikis ir parengta 40 valandų kvalifikacijos tobulinimo programa,
organizuoti 8 seminarai.
Metodinė veikla ir gerosios patirties sklaida rajono lygmenyje
(direktorės pavaduotoja Edita Žaromskienė)
Kauno rajono metodinėje veikloje dalyvavo 25 dalykų mokytojų metodiniai būreliai ir 2 ikimokyklinių
įstaigų ir mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinės veiklos grupės. Ypatingas dėmesys 2021 m.
buvo skirtas Kauno rajono švietimo prioritetui „Laimingas ir gerai išmokytas vaikas“, taip pat pasirengimui
ugdymo programų atnaujinimui, ugdymo organizavimui COVID-19 pandemijos metu. Didžioji dalis (trys
trečdaliai) metodinės veiklos renginių vyko nuotoliniu būdu, naudojantis „Zoom“ virtualia platforma.
Organizuotos 9 metodinės dienos, kuriose dalyvavo 186 rajono mokytojai ir 40 mokytojų iš kitų
savivaldybių iš viso 226 asmenys. Dvi metodinės dienos vyko kontaktiniu, o 7 – nuotoliniu būdu. Dalykų
mokytojai (anglų kalbos, tikybos, geografijos, chemijos, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) ir
pagalbos mokiniui specialistai dalijosi gerąja darbo patirtimi, sprendė aktualias prolemas: kaip padėti
mokiniams pasiruošti brandos egzaminams, kaip organizuoti įtraukųjį ugdymą mokyklose; kaip ugdyti vaikų
bendruosius gebėjimus kūrybiškumą, motyvaciją, vaizduotę, valią, savireguliaciją; kaip ugdyti mokinių
socialines-emocines kompetencijas.
Ataskaitiniais metais organizuotos 4 konferencijos, kuriose dalyvavo 439 asmenys, iš jų 211 mokytojai iš
Kauno rajono ir 228 – iš kitų savivaldybių. Verta išskirti 2 konfrencijas švietimo bendruomenei: „Pokyčiai
švietimo organizavime Kauno rajone: siekiai ir rezultatai” (2021-05-17) ir „Gerosios patirties sklaidos
konferencija Kauno rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų specialistams, auklėtojams, kitiems darbuotojams,
tėvams „Pirmieji ikimokyklinukų iššūkiai lopšelyje - darželyje” (2021-05-26). Konferencijų metu dalintasi
geraja Kauno rajono mokytojų patirtimi, kokybiško švietimo prielaidas, pedagogų kompetencijų plėtotę ir
iššūkius Geros mokyklos kontekste, taip pat pandemijos laikotapiu.
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2021 m. organizuotos 4 paskaitos nuotoliniu būdu, po vieną dalykų mokytojams, direktorių pavaduotojams
ugdymui ir 2 pagalbos mokiniui specialistams. Paskaitose dalyvavo 58 asmenys.
Ataskaitiniu laikotarpiu organizuoti 7 apskritojo stalo diskusijos, iš jų 6 nuotoliniu ir 1 kontaktiniu būdu.
Diskusijose dalyvavo 129 Kauno rajono mokytojai ir suaugusiųjų švietimo teikėjų atstovai. Diskusijų metu
atptartos temos: šeimos darželio modelio įgyvendinimo Kauno rajone geroji patirtis, švietimo pagalbos
specialistų darbo organizavimo aktualijos, bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais karantino metu,
STEAM

kompetencijų

ugdymas

gamtos

pamokose,

kaip

sudominti

mokinius

informacinėmis

technologijomis siekiant geresnių mokinių ugdymo rezultatų ir andragogo kompetencijų tobulinimo
aktualijos.
Vyko 8 atviros pamokos nuotoliniu būdu, kurias stebėjo 221 Kauno rajono mokytojas. 6 atviras pamokas
vedė dalykų mokytojai: 1 anglų kalbos, 1 technologijų, 3 pradinių klasių, 1 integruota tikybos lietuvių kalbos
bei 2 atviras veiklas - priešmokyklinio ugdymo grupėse. Palyginus su 2020 m., atvirų pamokų skaičius lieka
stabilus. Norėtųsi, kad šis skaičius būtų didesnis, nes mokytojams įvaldžius informacines technologijas,
pamokas organizuoti nuotoliniu būdu tapo paprasčiau, nereikia spręsti logistikos klausimų, derinti išvykimą
iš pamokų.
2021 m. organizuotos 7 edukacinės išvykos, t.y. 4 daugiau nei 2020 m. Šiose išvykose dalyvavo dalykų
mokytojai ir mokyklų vadovai, visi dėl skirtingų tikslų. Tikybos mokytojai minėjo Kardinolo Vncento
Sladkevičiaus tikėjimo ir gyvenimo sukaktį (2021-06-17), mokyklų vadovai tobulino lyderystės
kompetencijas Šalčininkų rajone „Mokymosi erdvės kūrimas daugiakultūrinėje visuomenėje“ (2021-06-30),
ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavadutojai ugdymui svečiavosi Klaipėdos rajono „Miško
darželyje“, čia domėjosi „STEAM patirtiniu ir patirtiniu ugdymu ikimokyklinėje įstaigoje (2021-09-09).
Mokyklų vadovai stažavosi Klaipėdos rajono švietimo įstaigose, stiprindami kolegialaus bendradarbiavimo
kultūrą ir domėdamiesti inovatyvių mokymo metodų taikymo galimybėmis ugdymo kokybei gerinti pagal
kvalifkacijos tobulinimo programą „Lyderystės veiksmingumo stiprinimas šiuolaikinės mokyklos kontekste“
(25021-09-16/17 d.). Sveikatos ugdytojai (SSM) dalyvavo edukacinėje stažuotėje Mažeikių rajone (2021-1104).
2020-2021 m. m. organizuota 20 olimpiadų ir 16 konkursų nuotoliniu būdu. Olimpiadų skaičius palyginus su
praėjusiais mokslo metais, išaugo 4 vnt., o konkursų sumažėjo 1 vnt. Olimpiadų dalyvių skaičius išliko
stabilus – 734, o konkursų dalyvių skaičius sumažėjo perpus – iki 307. Užduotis Lietuvos mokinių olimpiadų
atrankiniams etapams rengė Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, o Kauno rajono olimpiadoms –
Kauno rajono mokytojų metodinių būrelių nariai, dalykų mokytojai. Olimpiadų ir konkursų organizavimas
nuotoliniu būdu pareikalavo papildomų žmogiškųjų išteklių ir, žinoma, kūrybiškumo. Olimpiadų stebėtojai ir
vertintojai dirbo nuotoliniu būdu, mokiniai jungėsi iš namų, dalį olimpiadų (4) teko atšaukti, nes pradinių
klasių mokiniams, kurė nėra tobulai įvaldę informacinių technologijų, kilo problemų kai reikėjo
nufotografuoti darbus ir atsiųsti vertinimo komisijos nariams. Kauno rajono švietimo centras respublikoje
buvo tarp pažangiausių, nes sugebėjo organizuoti sudėtingas olimpiadas, kaip pavyzdžiui, dailės ir
technologijų, tuo tarpu kai kitų savivaldybių švietimo pagalbos įstaigos šias ir kitas olimpiadas tiesiog
atšaukė.
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Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas (SSM) kaip atskiras metodinis vienetas
jungia 40 ugdymo institucijas (http://www.centras.krs.lt/ssmt/) Šių metų veiklos prioritetai - fizinis
aktyvumas pamokinėje ir popamokinėje veikloje ir mokyklų bendruomenių socialinės ir emocinės sveikatos
stiprinimas. 2021 m. įgyvendinta priemonė „Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenių
fizinės ir emocinės aplinkos gerinimas”, kuri buvo remiama savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos lėšomis (3 tūkst. eurų). Priemonės tikslas - gerinti Kauno rajono sveikatą
stiprinančių mokyklų tinklo bendruomenių (mokinių, mokytojų ir tėvų) fizinio aktyvumo aplinką ir emocinę
savijautą. Įgyvendinant šią priemonę buvo parengta, akredituota ir įvykdyta kvalifikacijos tobulinimo

programa (40 val.) SSM ugdytojams „Ugdymo įstaigos darbuotojų psichologinis atsparumas ir
motyvacija”. Pagal šią programą organizuotas seminarų ciklas kuriame dalyvavo 75 Kauno r. SSM
ugdytojai, mokytojai. Organizuota gerosios patirties sklaidos stažuotė į Mažeikių r. Viekšnių
gimnaziją (SSM), kuri pasižymi netradicinėmis fizinio aktyvumo formomis ir pozityvios emocinės
aplinkos kūrimu bei lopšelį-darželį „Liepaitė”. Stažuotėje dalyvavo 26 Kauno r. SSM ugdytojai.

Buvo organizuotas SSM ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, pradinių klasių mokinių
renginių ciklas „Kamuoliuką ridenu, šypsenėlę daliju“; išleista SSM viešinimo priemonė „Metų
kalendorius“, kuriame atsispindi Kauno r. ikimokyklinio ugdymo įstaigų SSM fizinio aktyvumo
renginiai (http://www.centras.krs.lt/renginiai-2/); parengtas SSM bendrojo ugdymo mokyklų
bendruomenių

fizinio

aktyvumo

renginių

fotokalendorius

„Spalvotas

kamuolys“

http://www.centras.krs.lt; vyko mokinių sveikatingumo žygiai pagal parengtus maršrutus (nesant
karantino

sąlygų);

socialinės,

emocinės

ir

fizinės

sveikatos renginiai

SSM

mokyklų

bendruomenėms (mokiniams, tėvams ir mokytojams).

Neformalusis suaugusiųjų švietimas rajone
(metodininkė-neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo/si koordinatorė Loreta Montrimaitė)
Uždavinys – tobulinti suaugusiųjų bendrąsias kompetencijas, užtikrinančias asmeninį tobulėjimą, aktyvią
socialinę integraciją bei užimtumą, fizinį aktyvumą
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2021 m. buvo parengtas ir Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. nutarimu nr.
TS-147 patvirtintas Kauno rajono savivaldybės 2021-2023 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir
tęstinio mokymosi plėtros veiksmų planas, prie kurio įgyvendinimo prisideda beveik 30 Kauno rajono
institucijų, organizuojančių suaugusiųjų mokymo/si veiklas.
Gegužės mėn. Švietimo centras parengė projektą „Andragogikos pagrindai suaugusiųjų švietėjams
praktikams“ ir dalyvavo Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius
paskelbtame Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės
biudžeto lėšomis, konkurse bei gavo finansavimą jo įgyvendinimui. Projekto tikslas – tobulinti suaugusiųjų
švietėjų praktikų andragogines kompetencijas, reikalingas organizuojant ir įgyvendinant mokymosi veiklas
Kauno rajono bendruomenėse. Penkių nuotolinių seminarų cikle (20 val.) spalio-lapkričio mėn. dalyvavo 16
Kauno rajono suaugusiųjų švietėjai praktikų: trečiojo amžiaus universiteto fakultetų prorektoriai (kuratoriai)
ir bendruomenių centrų nariai.
2021m. lapkričio 15-21 d. Lietuvoje vyko tradicinė Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokaisi –
gyveni, gyveni – mokaisi!“, kurią inicijuoja ir organizuoja Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA).
Kaip ir kiekvienais metais, prie šios iniciatyvos prisijungė ir Kauno rajono švietimo, kultūros ir meno
institucijos, kurios suorganizavo net 42 įvairaus pobūdžio veiklas (edukacijas, parodas, paskaitas, treniruotes
ir pan.), kurios vyko tiek tiesioginiu, tiek nuotoliniu būdu.

Švietimo centras lapkričio 19 d. rajono

gyventojus kvietė dalyvauti nuotolinėse paskaitose „Daugiau judesio – daugiau gyvenimo“ (lektorė – doc.dr.
Simona Pajaujienė, LSU) ir „Psichologinis atsparumas – ar galima to išmokti?“. Paskaitose dalyvavo beveik
100 suaugusiųjų. Gruodžio 8 d. Švietimo centras, įgyvendindamas Kauno rajono savivaldybės 2021–2023
metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planą, organizavo Kauno rajono
neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų atstovų apvalaus stalo diskusiją „Andragogo kompetencijų
tobulinimas per praktiką – ar to pakanka?“, kurios metu diskutavo apie būtinybę ir patiems andragogams
nuolat tobulinti savo bendrąsias ir profesines kompetencijas, ieškoti naujų būdų ir formų, kurios motyvuotų
suaugusiuosius įsitraukti į siūlomas mokymosi ir kultūrines veiklas. Ugdant bendrąsias kompetencijas
suaugusiųjų švietėjams praktikams 2021 m. suorganizuotas interaktyvus seminaras– laiko planavimo
dirbtuvės „Praktiniai įrankiai efektyviam darbui ir kokybiškam poilsiu” bei edukacinė programa Ukmergės
rajone „Darnus požiūris į aplinką suaugusiųjų švietime“.

Kaip vyksta suaugusiųjų mokymasis Kauno rajone, pristatoma įvairiuose respublikiniuose ir
regioniniuose neformaliojo suaugusiųjų mokymosi organizatoriams skirtuose renginiuose, apvalaus
stalo diskusijose. Informacija viešinama ir spaudoje: 2021 m. gruodžio 16 d. internetiniame
dienraštyje "15 min." publikuotas interviu su Kauno rajono švietimo centro metodininkeneformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinatore Loreta Montrimaite.
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Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) veikla
(Edita Žaromskienė, direktorės pavaduotoja ir TAU rektorė)
2021 metais Kauno rajono trečiojo amžiaus universitete (TAU) mokėsi 369 vyresniojo amžiaus
asmenys. Fakultetų skaičius išliko stabilus (12), studentų skaičius taip pat. Paskaitos ir praktiniai užsiėmimai
vyko pagal iš anksto sudarytą tvarkaraštį, siekiant atgaivinti TAU veiklą ir paskatinti studentus „sugrįžti į
klases“ po karantino, organizuotos papildomos ekskursijos į Kauno miesto muziejus, taip pat išvykos po
Lietuvą ir į užsienį.
2021 m. organizuotos 55 paskaitos ir 10 praktiniių užsiėmimų. Paskaitų skaičius ženkliai sumažėjo
dėl šalyje įvesto visuotinio karantino dėl COVID-19 pandemijos. 2021 m. sausio-balandžio mėn. paskaitos
nevyko, jas vėl imta organizuoti gegužės-birželio mėn. Karantino metu studentai buvo raginami dalyvauti
nemokamose paskaitose nuotoliniu būdu, naudojantis „Zoom“, Facebook“ ir „Youtube“ platformomis.
Nuotolinės paskaitos organizuotos bendradarbiaujant su Marijampolės, Klaipėdos rajono ir Šilutės trečiojo
amžiaus universitetais. Studentai taip pat buvo raginami mokytis savarankiškai. Šiam tikslui jiems buvo
parengta naudingų nuorodų rinktinė https://bit.ly/3FoOW7c
Skatinant TAU studentų fizinį aktyvumą karantino metu, buvo organizuotas Kauno rajono TAU
žingsnių iššūkis "Tūkstantis žingsnelių sveikatos link". Žingsnių iššūkyje dalyvavo 77 asmenys, žingsniai
buvo skaičiuiojami naudojantis programėle „Walk15“ bei žingsniamačiais. Iššūkis vyko 11 savaičių. Jo metu
buvo skaičiuojami žingsniai ir auginami virtualūs mežiai, kurie vėliau “buvo paversti” į 12 tikrų medžių
(pušelių) ir įteikti kiekvienam fakultetui 10-ųjų mokslo metų pradžios šventėje. Dešimtųjų mokslo metų
pradžios šventė organizuota Kauno valstybinėje filharmonijoje

2021 m. rugsėjo 9 d., renginyje dalyvavo

300 žmonių.
Rankdarbius mėgstančios studentės dalyvavo ergoterapinių priemonių (rankovių ir žaislų) mezgimo
mezgimo akcijoje. Šios priemonės buvo perduotos Kauno rajono Muniškių senelių globos namų
gyventojams
Jau penktąjį kartą organizuota šiltų dovanų mezgimo akcija „Šiltos Kalėdos“, kuroje dalyvavo 43
Kauno rajono TAU studentės savanorės, kurios drauge numezgė 153 šiltus daiktus: 97 poras kojinių, 26
poras čempių, 14 skarų, 2 liemenes, 5 apykakles – šalikėlius, 6 poras riešinių, 1 porą pirštinių, 2 servetėles.
Akcijos metu numegzti daiktai (kojinės, skaros, liemenės, čempės ir kti.) įteiktos LSMU Kauno ligoninės
slaugos skyriuose gydomiems pacientams.
Jiems taip pat buvo įteiktos šventinės atvirutės, kurias TAU studentės pagamino Kalėdinio atviruko
konkurso metu. Atvirukus naudodamos įvairias technikas (monotipiją, piešimą, simegrafiją, aplikaciją,
tapybą) gamino 9 moterys iš Lapių, Domeikavos, Vilkijos ir Ežerėlio seniūnijų.
Vadovaudamasis Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonės „Kauno rajono
trečiojo amžiaus universiteto studentų psichinės ir emocinės sveikatos stiprinimas ir švietimas“ vykdymo
aprašu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. TS-296, 2021 m.
spalio – gruodžio mėn. įgyvendino priemonę, skirtą vyresniojo amžiaus asmenų sveikatos stiprinimui.
Organizuotos 2 paskaitų ciklas aktualiomis temomis: „Palankūs ir nepalankūs produktai žmogaus
organizmui sergant lėtinėmis ligomis. Gyvenimas su cukriniu diabetu“ ir „Sveikų smegenų dieta:
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neuromokslininko patarimai”, 7 psichologinę įtampą mažinantys praktiniai-relaksaciniai užsiėmimai TAU
studentų psichinei-emocinei sveikatai stiprinti, sveikatingumo diena Birštone pagal edukacinę programą
„Sebastianas Kneipas: sveikatos filosofija ir praktika“.
Įgyvendinnant Kauno rajono Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamą projektą „Kauno rajono
moterų fizinio aktyvumo skatinimo modelis-moterų sporto plėtra Lietuvoje“ bendrai finansuojamo
Sporto rėmimo fondo lėšomis Nr. SRF-FAV-2019-1-0387, 2021 m. organizuoti 3 pėsčiųjų žygiai
Domeikavos, Raudonvario ir Garliavos seniūnijose, taip pat sporto fiesta Kulautuvoje (2021-07-21).
Minėtuose renginiuose dalyvavo 170 žmonių. Rudenį organizuota papildoma sporto fiesta, kurioje dalyvavo
8 komandos, iš viso 65 asmenys.
Įgyvendinant „TAU gaivinimo planą“, organizuotos 10 ekskursijų į Kauno miesto ir rajono
muziejus, 18 išvykų po Lietuvą ir į 2 ekskursijos į užsienį (Lenkiją).
Vyko bendri renginiai: protų mūšis „Ko nežinai apie Lietuvos moteris?“ (2021-10-28), Adventinė
popietė (2021-12-14), studentai dalyvavo nacionalinės suaugusiųjų švietimo savaitės „Mokaisi – gyveni,
gyveni – mokaisi“ renginiuose, kūrė eglutes seniūnijose įrengtose kalėdinių eglučių alėjose (Domeikavos ir
Lapių).
Įgyvendinti Erasmus+ Strateginių partnerysčių projektą Keep going, reach goals, get an award"
(„Tęsk ką pradėjai, siek tikslų ir gauk apdovanojimą“) Nr. 2020-1-LT01-KA204-077966 senjorai buvo
skatinami aktyviai įsitraukti į savanorystę ir bendruomeninę veiklą, aktyviai dalyvauti mokymosi visą
gyvenimą veiklose siekiant asmeninio tobulėjimo tikslų.
Informaciją apie Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto veiklas viešinama Kauno rajono
švietimo centro internetinėje svetainėje http://www.centras.krs.lt/treciojo-amziaus-universitetas/ ir Kauno
rajono TAU Facebook paskyroje (https://www.facebook.com/KaunoRajonoTAU), kurią seka 701 asmuo, ių
jų 90 proc. moterų ir 10 proc. vyrų. Per ataskaitinį laikotarpį sukurti 355 įrašai, pasiekta 30 tūkst. žmonių.
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