
 

Penktajame Kauno rajono švietimo centro naujienlaiškyje kviečiame skaityti apie 

kasmetinį respublikinį Borutaičių poezijos konkursą, susipažinti su Švietimo centro 

pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės Renatos Stonienės rekomendacijomis 

abiturientams, kaip įveikti egzaminų stresą ir organizuoti mokymąsi. Kaip visada, 

naujienlaiškyje gausu naudingų nuorodų dalykų mokytojams (ypač lituanistams) ir, 

žinoma, tėvams bei mokiniams. O naujienlaiškio pabaigoje rasite švietimo centro 

gegužės4-8 d. renginių planą.  

Gero skaitymo! 

Sveiki! 

Respublikinis Borutaičių poezijos konkursas  

„Nuo čia pradėjau aš...“  
 Borutaičių draugijos ir Garliavos Jonučių gimnazijos bei progimnazijos, Kauno rajono 

švietimo centro iniciatyva daugelį metų vyksta atvirieji mokinių poezijos konkursai, kurių 

laureatai tradiciškai vainikuojami gegužės mėnesį Kazio Borutos sodyboje, ant aukšto 

Jiesios skardžio, „Poezijos pavasarėlio“ šventėje. Keliolika metų ši šventė yra tarptautinio 

festivalio „Poezijos pavasaris“ renginių dalis. Šiemet gegužės 21dieną turėjo įvykti jau  27-

asis „Poezijos pavasarėlis“. Tikėjomės vėl sulaukti ne tik gausaus kūrybingų mokinių būrio, 

bet ir pripažintų poetų delegacijos iš Vilniaus ir Laikinosios sostinės. Kaip neseniai informavo 

didžiojo „Poezijos pavasario“ organizatoriai, gali būti, kad dėl pandemijos ši poezijos fiesta 

šalyje vyks liepos paskutinę – rugpjūčio pirmą savaitę. Tad viliamės, kad ir mes galėsime 

realiai vainikuoti „Poezijos pavasarėlio“ laureatų laureatą. 

2020 metų pradžioje, siekdami deramai paminėti rašytojo Kazio Borutos 115-ąsias gimimo 

ir 55-ąsias mirties metines bei iškiliausio mūsų krašto kūrėjo Roberto Keturakio 85- ąsias 

gimimo metines, paskelbėme respublikinį 1-12 klasių mokinių poezijos konkursą „Nuo čia 

pradėjau aš...“ Nuostatuose įrašėme, kad šį konkursą skiriame ir LR Seimo paskelbtiems 

Mokyklų bendruomenių metams paminėti. Jaunųjų poetų konkurso globėjais ir kūrybos 

vertintojais tradiciškai sutiko būti Borutaičių draugijos garbės nariai kraštiečiai kūrėjai 

Robertas Keturakis ir Zita Gaižauskaitė. Džiugu, kad į komisijos darbą įsitraukė ir pripažintos 

poetės Aldona Ruseckaitė, Zenė Sadauskaitė, Regina Jasukaitienė, „Poezijos pavasarėlio 

97“ laureatė psichologė Edita Liuizienė. Rašytojams talkina ir kūrybingos Garliavos Jonučių 

progimnazijos mokytojos Daiva Venckuvienė, Birutė Jasiukaitienė ir Virginija Vasiliauskienė. 

Autoritetinga komisija elektroniniu būdu gavo eilėraščius ir juos jau baigia įvertinti. Tikimės, 

kad gegužės mėnesį pavyks kiekvienam konkurso dalyviui nusiųsti Garliavos Jonučių 

progimnazijos direktorės padėkos raštą, o laureatus pasieks Kauno rajono švietimo centro 

diplomai ir rėmėjų dovanos.  

 

 

Šiame naujienlaiškyje: 

1-2 apie respublikinį 

Borutaičių poezijos konkursą 

2-3 psichologės  R. Stonienės 

rekomendacijos 

abiturientams 

4 nuorodos mokytojams, 

tėvams ir vaikams 

4 naudinga medžiaga 

lituanistams 

5 apie nuotolines kino klasikos 

pamokas 

5-6 švietimo centro renginiai 

gegužės 4-8 d. 
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ŽEMIŠKA LAIMĖ 

 

Temsta vakaras. 

žvaigždės viršūnėje jovaro 

brėkšta, 

kad noris jas žemėn pašaukti. 

Tai žemiška laimė naktį žvaigždėtą 

kaip jovaras auga į aukštį. 

     

Aš savo laimę taip užauginsiu, 

kad jiji su žvaigždėm bučiuotis 

galėtų, 

kai mylimą moterį aš apkabinsiu 

po jovaru naktį žvaigždėtą. 

     

Lengvai atsidus tolumoje arimai, 

javais sujūruos šilainė, 

širdis, kaip žvaigždė viršūnėj, 

nurimus 

išgirs, kaip auga iš žemės žemiška 

laimė. 

/Kazys Boruta/ 

2020 m. balandžio 30 d. 

Mielos Mamos ir Močiutės, pirmosios mūsų gyvenimo mokytojos, 

nuoširdžiai sveikiname gražiausios pavasarinės šventės – Motinos dienos – 

proga. Būkite sveikos, laimingos, mylimos savo vaikų ir artimųjų.  

Su Jūsų švente! 
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Kiekvienas turi savo Dakarą. 

 /lenktynininkas 

Benediktas Vanagas/ 

 

Nors nuo kovo vidurio įsisiautėjo COVIT-19 pandemija, šiemet poetų derlius išties įspūdingas. 

Iki balandžio 3 dienos sulaukėme net 54 autorių darbų iš 30-ies Lietuvos mokyklų. Daugiausia 

jaunųjų poetų - 5-8 klasių amžiaus grupėje: 29 mokinių darbai iš 17 mokyklų. 9-12 klasių kūrėjų 

skaičius taip pat įspūdingas - net 20 autorių iš 15 mokyklų. Galbūt dėl viruso grėsmių 1-4  

klasių grupė kuklesnė – tik penki mokiniai iš dviejų mokyklų.  

Nuoširdžiai dėkojame visiems konkurso dalyviams ir jų mokytojams, bet kokiomis sąlygomis 

puoselėjantiems vaikų ir jaunimo pilietinį aktyvumą, pagarbą gimtajai kalbai ir literatūrai, 

ugdantiems meninę saviraišką. Skelbiame mokyklų, respublikinio Borutaičių poezijos 

konkurso dalyvių, sąrašą: 

Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinė 

mokykla 

Radviliškio Vaižganto progimnazija  

Pasvalio Svalios progimnazija 

Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija 

Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija 

Kauno Martyno Mažvydo progimnazija 

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija 

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija 

Panevėžio ,,Šaltinio“ progimnazija 

Kelmės rajono Pakražančio gimnazija 

Alytaus r. Miroslavo gimnazija 

Jurbarko Antano Giedraičio - Giedriaus 

gimnazija 

Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija (Kretinga) 

Palangos senoji gimnazija 

Liuksemburgo I Europos mokykla 

Panevėžio ,,Žemynos“ progimnazija 

Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko 

mokykla – daugiafunkcis centras 

Kauno Veršvų gimnazija 

KTU inžinerijos licėjus 

Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija 

Marijampolės Sūduvos gimnazija 

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija 

Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija 

Marijampolės Šv. Cecilijos gimnazija 

Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija 

Ugnės Karvelis gimnazijos Ežerėlio skyrius 

Joniškio rajono Žagarės gimnazija 

Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija 

Garliavos Jonučių progimnazija 

Garliavos Jonučių gimnazija 

 

Zigrita Petraitienė 

Borutaičių draugijos pirmininkė 

Garliavos Jonučių progimnazijos ir gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė 

Keletas būdų, padedančių įveikti egzaminų stresą ir  

organizuoti mokymąsi 
Psichologės rekomendacijos abiturientams 

Artėja brandos egzaminų metas. Abiturientai jau sustojo ties finišo tiesiąja. Stresas kaip 

kirminas ima  vis dažniau  griaužti dvyliktokų gyvenimą, įsismelkdamas į jų mintis, jausmus, 

provokuodamas nemalonius kūno jutimus. Šie neigiamo pojūčiai ilgainiui gali peraugti net į 

labai rimtas ligas, kurias gydytojams ganėtinai sudėtinga nustatyti. Viena iš esminių 

priežasčių yra nerimas, kuris paleidžia sudėtingą streso veikimo mechanizmą organizme, o 

tiksliau įaudrina streso hormonus: adrenaliną, noradrenaliną, klastingąjį kortizolį ir kitus. O čia 

dar tas nelemtas karantinas su visais savo apribojimais ir nuotolinio mokymosi iššūkiais, kurie 

gerokai prisideda prie padidintos įtampos ir noro priešintis bei kūrybiškai ieškoti pagrįstumo,  

kaip nors išvengti tokių nelaukiamų egzaminų... Tačiau egzaminai vyks.  Todėl svarbu kuo 

konstruktyviau nukreipti mintis ir pagalvoti, kaip efektyviau pasirengti šiam gyvenimo iššūkiui.  

Pandemijos sukelta krizė nepagerino mūsų emocinės sveikatos ir savijautos. Taigi, 2020–ųjų 

abiturientai turi išskirtinį iššūkį – šalia egzaminų įtampos, kartu įveikti dar nepatirtą pasaulinės 

krizės laikotarpį. 

Mokymuisi, visų pirma,  labai svarbu, kad netrukdytų intensyvios neigiamos emocijos. Jos  yra 

produktyvaus darbo, dėmesio ir atminties ėdikės. Mokymosi rezultatų sėkmė priklauso nuo to, 

kaip gebame susitvarkyti su užplūdusiomis emocijomis. Jeigu apėmė bloga nuotaika, vertėtų 

„pagauti“ save, kai jau pradedi save „griaužti“, ir nukreipti niūrias mintis pozityvia linkme. 

Tam tinka labai paprasta „Stop“ technika: kai tik ateina negatyvios mintys, reikia sau garsiai 

pasakyti „Stop!“. Jei blogai jaučiatės, geriausiai apie tai pasikalbėti su tėvais, draugais, 

žmogumi, kuris jums yra autoritetas. Nerimą gerai malšina ir paprasčiausi gilaus kvėpavimo 

pratimai, taip pat - autogeninė treniruotė. Jeigu jus apėmė nerimas ir nebegalite savęs 

kontroliuoti stresinėje situacijoje, nevertėtų griebtis savo nuožiūra raminamųjų vaistų: jie gali 

per daug slopinti. Tokiu atveju, patartina kreiptis pagalbos į profesionalų psichologą. 
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Muzikantai kartais siūlo savo 

mokiniams groti taip, tarsi 

jie grotų paskutinį kartą 

gyvenime. Tik tada žmonės 

tave išgirs ir patikės tavimi. 

Jei grodamas galvosi apie 

kitą atlikimą, nebus nei šio, 

nei kito karto. Taip ir su 

gyvenimu. 

/ Kultūros kritikas ir filosofas 

Leonidas Donskis / 

Jie taip pat šiuo metu dirba nuotoliniu būdu. Galite paskambinti ir į nemokamą pagalbos liniją 

(pavyzdžiui, Vaikų pagalbos linija, Vilties linija). Specialistai padės išsiaiškinti individualias 

nerimą keliančias priežastis ir pamokys priimtiniausių streso kontrolės būdų.  

Pastebėta, jog daugelis mokinių nemoka mokytis. Tai rimta priežastis, kuri kelia įtampą, kai 

artėja egzaminai. Dažnai tai, ko nespėta išmokti ankstesnėse klasėse, atrodo, 

nebeišmokstama. Karantino laikotarpiu mokiniai atranda malonių sau veiklų, o sėdėti prie 

knygų, atrodo, gaila laiko. Be to, ir pavasaris veda mus iš namų. Norint efektyviai mokytis, reikia 

ne tik stengtis sąmoningai kontroliuoti mokymosi procesą, bet ir žinoti, kaip jį organizuoti:  

 Mokymosi medžiagą  reikia turėti konspektuose. Ją būtina padalinti į lygias dalis. Tipiška 

klaida: į vieno klausimo smulkmenas gilinamasi visą dieną, o kitų net nebespėjama 

peržiūrėti. 

 Galima prisiversti skaityti, bet labai sunku, ar net neįmanoma, prisiversti suprasti ir įsiminti. 

Todėl aktualu paisyti savo organizmo ypatumų: jeigu esate „vyturys“, geriau mokytis 

anksti ryte, o kai kurios „pelėdos“ geriau išmoksta kuo vėliau vakare, naktinėdami. Visi 

mes skirtingi. Kai kurie žmonės daugiau nuveikia, jei dienos metu pamiega, dar kiti – 

keičia mokymosi grafiką pagal nuotaiką. Tačiau nepiktnaudžiaukite tuo, nepamirškite, 

kad kokybiškiausias miegas ir poilsis bus tada, kai nueisite gultis iki 24 valandos: tuomet 1 

valanda iki vidurnakčio jums atstos 2 valandas poilsio, o ryte jausitės daug žvalesni. 

 Vieniems informacija geriau „pasikrauna“ į vaizdinę atmintį. Tada reikia sau pačiam 

piešti schemas, lenteles, žemėlapius. Kitiems – į garsinę, tada geriausiai sau ar kitam 

papasakoti balsu. Studentai dažniau nei mokiniai naudoja tokį mokymosi būdą: susirenka 

medžiagą ir pasakoja vieni kitiems, atsakydami į svarbius egzaminų klausimus; papildo 

vieni kitus. Šis metodas tikrai labai efektyvus ir taip pat gali būti naudingas abiturientams. 

Šiuolaikinės technologijos leidžia „susirinkti“ ir nuotoliniu būdu. 

 Sudarykite mokymosi grafiką. Mokantis labai svarbu kas valandą daryti pertraukėles, o 

po mokymosi vertėtų užsiimti rimtesne atpalaiduojančia veikla – pasportuoti, 

pasivaikščioti, pabendrauti nereikšmingomis maloniomis temomis, pažiūrėti ramų filmą 

arba kokią lengvo turinio komediją. Tinka bet kas, kas padėtų pamiršti mokymąsi, tačiau 

tai neturėtų būti kažkas tokio,  kas sukeltų intensyvias emocijas. Jeigu gerokai 

pasilinksmintumėte prieš pat egzaminą, jūsų galvoje ir liktų tik emocingi atsiminimai iš 

vakarėlio, o ne reikalingos žinios. Štai čia karantino privalumas: gerai, kad dabar 

pasilinksminimo vakarėlių rengti negalima.  

 Išmokus tam tikrus klausimus, labai svarbu prie jų grįžti dar kartą ir pasitikslinti, kiek 

informacijos išliko atmintyje, o ko neatsimename, pakartoti papildomai naudojant 

įvairesnius atsiminimo būdus, pavyzdžiu, kuriant asociacijas, naudojant įvairius skirtingus 

medžiagos šaltinius apie tą patį dalyką.  

 Nevartokite stimuliuojančių gėrimų su kofeinu! Reguliariai ir sveikai valgykite, gerkite 

reikiamą kiekį vandens (apie du litrus per dieną), būtinai kasdien mankštinkitės, 

sportuokite. Pasivaikščiokite gryname ore, pasimėgaukite saule, gamtos grožiu. 

Propaguokite visus sveikos gyvensenos principus. 

 Per egzaminą patariama atidžiai išklausyti instrukcijų, perskaityti užduotis ir apmąstyti, kiek 

laiko reikia kiekvienam klausimui atsakyti. Pradėti reikia jau nuo gerai žinomų atsakymų, 

neužstrigti prie neaiškių ilgam laikui. Prie jų sugrįšite vėliau. 

 Tikėkite savimi. Nėra jokios priežasties jaudintis, jei egzaminui pasiruošėte.   

 Nesistenkite būti tobulas. Siekite išlaikyti egzaminą kuo geriau, bet visada geriausiai – 

neįmanoma. Gyvenimas tikrai nesustos, jei ir negausite išsvajoto egzamino balo. Į 

egzaminus pažvelkite iš šalies. Šiuo metu jums tai svarbiausia, tačiau jie užima tik labai 

mažą viso gyvenimo dalį. 

 Tragedija yra neįstoti į šiuo metu norimą aukštąją mokyklą, bet nežinoti, ką norėtumėt 

veikti gyvenime, kam esat gabūs, kas jus domina. 

 Imkitės problemos sprendimo būdų. Nesinervinkite, bet jei patiriate sunkumų ir negalite 

įveikti streso savo jėgomis, būtinai kreipkitės pagalbos. Pripažinti problemą ir ją spręsti 

priimant pagalbą – stiprybės požymis. Nepamirškite, kad kiekvienoje krizėje visada yra dvi 

išeitys – dvi galimybės. Viena sutelktumo ir veikimo, kita ignoravimo. Darykite teisingus 

pasirinkimus ir džiaukitės gerais savo darbų vaisiais.   

 Sėkmės formulė paprasta. Sėkmės sulaukiame tik tada, kai suderiname tris dalykus: 

darome tai, ką reikia, ką mėgstame ir ką norime. 

Parengė Renata Stonienė 

Kauno rajono švietimo centro 

Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė 
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Naudinga medžiaga lituanistams 

 Garliavos Jonučių progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Inga Stepukonienė 

dalijasi savo surinkta medžiaga ir straipsniais: 

 Broniaus Krivicko ir Mamerto Indriliūno literatūrinė veikla, 

 Petro Zablocko asmenybė ir kūrybos linkmės, 

 Mokytoja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Jono Šukio prisiminimuose,  

 Lietuvių spauda Sibire: žurnalas ,,Taiga“, 

 Prancūziškosios Kauno inteligentų orientacijos sovietmečiu: žurnalas ,,Katakombos“ . 

Pagalba sau – tai svetainė, kurioje vienoje vietoje galima rasti aktualią ir patikimą informaciją 

apie emocinę sveikatą bei prieinamą psichologinę pagalbą, pritaikytą COVID-19 pandemijos 

poreikiams. Ekstremalioji situacija ypatingai paveikė visuomenės psichikos būseną, todėl 

pasirūpinti savo emocine sveikata svarbu kaip niekad. Projektą įgyvendina Sveikatos apsaugos 

ministerija, bendradarbiaudama su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei savo sričių 

ekspertais. 

Pratimai ir užduotėlės emocinei sveikatai gerinti: 

1. Smagus pratimas - žaidimas „Mane vėsinanti mintis“. 

2. Šviesoforas – vaikų ir suaugusiųjų emocijoms atslūgti. 

3. Nuotaikinga psichologės užduotėlė vaikams apie jausmų valdymą. Psichologė Audronė 

raizgo emocijų raizgalynę... 🎶 jei širdelę spaudžia, 🐛 kirminėlis graužia.... pabandyk ir tu! 

https://www.facebook.com/110434680497096/videos/vb.110434680497096/9585172645642

65/?type=2&theater  

Raudondvario gimnazijos psichologė Raimonda Kalvėnienė atrinko mobiliąsias programėles 

emocinei sveikatai palaikyti ir smagiam mokymuisi. 

Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos psichologės Linos Labatmedienės rekomendacijos 

mokytojams bei rekomendacijos mokiniams karantino metu. 

Palaimintojo Teofiliaus  Matulionio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja dvasiniam ugdymui ir 

neformaliajam švietimui, vaizdingai rašo apie šiandieninę mokyklą, ko gi mus gali išmokyti darbas 

karantino sąlygomis nuotoliniu būdu ir kokius gebėjimus atskleidžia mokytojai bei mokiniai bei į 

kokią mokyklą norėtųsi sugrįžti „normalybės“ metu. Skaitykite straipsnyje „Nenoriu į mokyklą, arba 

kaip virusas graužia tradicinį ugdymą“. 

Dr. Sigita Burvytė virtualiame seminare tėvams pataria, kaip geriau pažinti savo vaikus ir save:  

„Kuo skiriasi tėvų bendravimas su pirmagimiais, vidurinėliais, jaunėliais ar vienturčiais vaikais?“ 

Psichologė Asta Blandė, knygų serijos „Išlikimo gidas tėvams“ (leidykla „Šviesa“) autorė, nuolat 

bendradarbiaujanti su šalies mokyklomis ir ugdymo priemonių kūrėjais, atvirame interviu išsakė, į 

ką tėvams svarbiausia atkreipti dėmesį, norint sukurti namuose kuo ramesnę aplinką ir motyvuoti 

vaikus rūpintis nuotolinėmis užduotimis savarankiškai. Skaitykite straipsnyje „Psichologės nuomonė 

apie tėvų vaidmenį mokantis namuose: atsakomybės vaikai mokosi iš suaugusiųjų.“  

Pagal ugdymo psichologo E. Karmazos seminarų medžiagą psichologė Simona Švedova 

parengė puikią vaizdinę medžiagą, kaip palaikyti ir motyvuoti vaikus karantino metu. 

Kai kuriose mokyklose, specialistai kalba apie naujai iškilusią problemą, kad daugelis mokinių iš 

dvejetukininkų tapo pirmūnais, mokytojos gauna tėvų dailyraščiu parašytus namų darbus, tėvai 

kartu su penktokais sėdi pamokose ir kontroliuoja ne tik vaiką, bet ir mokytoją... Psichologė 

Simona Švedova dalinasi medžiaga tėvams – trumpa video prezentacija „Aš pats“, kuri, tikimės, 

padės tėvams pasidalinti atsakomybe su savo vaikais. 

 

Skaityti – vadinasi, 

gyventi, nes gyventi, 

vadinasi, žinoti, pažinti, 

suprasti. /M. Driuonas/ 

Primename, kad Kauno rajono švietimo centro pedagoginė psichologinė 

tarnyba teikia psichologines konsultacijas 

nemokamu telefonu 8 664 28828 

 

Gyvenimas be 

problemų yra pilkas. 

Nuobodus. Žmogui 

būdingas poreikis 

drąsiai sutikti konfliktus 

bei problemas ir jas 

spręsti.  

/Popiežius Pranciškus/ 

Naudingos nuorodos mokytojams, tėvams, vaikams 

 

http://lituanistusamburis.lt/wp-content/uploads/2015/08/Inga-Stepukonien%C4%97-B.Krivicko-ir-M.Indrili%C5%ABno-lit.veikla.pdf
http://www.ziemgala.lt/saugykla/pdf/2-Stepukoniene.pdf
http://www.ziemgala.lt/saugykla/pdf/2-Stepukoniene_1.pdf
http://www.ziemgala.lt/saugykla/pdf/4-stepukoniene.pdf
http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2016/12/30/fondasa_01.html
https://pagalbasau.lt/apie-projekta/
https://wordwall.net/resource/1387340/mane-v%C4%97sinanti-mintis
https://vaikodiena.lt/sviesoforas-vaiku-ir-suaugusiuju-emocijoms-atslugti/
https://www.facebook.com/110434680497096/videos/vb.110434680497096/958517264564265/?type=2&theater
https://www.facebook.com/110434680497096/videos/vb.110434680497096/958517264564265/?type=2&theater
http://11a.lt/krsc/ppt/d/1/emocine%20pagalba-programeles.jpg
http://11a.lt/krsc/ppt/d/1/smagus%20mokymasis-programeles.jpg
http://11a.lt/krsc/ppt/d/1/Rekomendacijos_mokytojams_Lina_L.pdf
http://11a.lt/krsc/ppt/d/1/Rekomendacijos_mokytojams_Lina_L.pdf
http://11a.lt/krsc/ppt/d/1/Rekomendacijos_mokiniams_Lina_L.pdf
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2020-04-21-nenoriu-i-mokykla-arba-kaip-virusas-grauzia-tradicini-ugdyma/179926
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2020-04-21-nenoriu-i-mokykla-arba-kaip-virusas-grauzia-tradicini-ugdyma/179926
https://www.youtube.com/watch?v=65WWgaX4b2k
http://www.svietimonaujienos.lt/psichologes-nuomone-apie-tevu-vaidmeni-mokantis-namuose-atsakomybes-vaikai-mokosi-is-suaugusiuju/
http://www.svietimonaujienos.lt/psichologes-nuomone-apie-tevu-vaidmeni-mokantis-namuose-atsakomybes-vaikai-mokosi-is-suaugusiuju/
https://view.genial.ly/5e9ff9e842b8b70da800a09a/presentation-kaip-palaikyti-ir-motyvuoti-savo-vaika-karantino-metu
https://view.genial.ly/5e9d39869f55700daa55f443/video-presentation-simona
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gegužė 
P A T K Pe Š Se 

      1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28  29  30 31  

Lietuvos kino centras kviečia naudotis parengtomis „Nuotolinėmis kino klasikos pamokomis“ 

(kartu su metodine medžiaga):  

Gegužės 4–8 d. 

„Motinos diena“  (rež. Kamilė Milašiūtė, vaidybinis, 2017 m., 13 min. 9–10 kl.), 

„Dešimt priežasčių“ (rež. Andrius Blaževičius, vaidybinis, 2011 m., 29 min. 9–10 kl.), 

„Triukšmadarys“ (rež. Karolis Kaupinis, vaidybinis, 2014 m., 15 min. 9–10 kl.), 

„Iglu“ (rež. Marija Kavtaradzė, Vytautas Katkus, vaidybinis, 2015 m., 20 min. 9–10 kl.), 

„Man dvim keli“ (rež. Marija Kavtaradzė, vaidybinis, 2014 m., 20 min. 9–12 kl.), 

„Grybų karas“ (rež. Antanas Skučas, animacinis, 2018, 10 min., 1–4 kl.). 

Gegužės 11–15 d. 

„Pokalbiai rimtomis temomis“ (rež. Giedrė Beinoriūtė, dokumentinis, 2012 m., 65 min. 5–8 kl.), 

„Aš tave žinau“ (rež. Dovilė Šarutytė, vaidybinis, 2009 m., 32 min.  9–10 kl.), 

„Kaip mes žaidėme revoliuciją“ (rež. Giedrė Žickytė, dokumentinis, 2011 m., 70 min. 11–12 

kl.). 

Filmų pakartojimai gegužės 11–15 d. : 

„Gražuolė“ (rež. Arūnas Žebriūnas, vaidybinis, 1969, 63 min., 5–8 kl), 

„Balkonas“ (rež. Giedrė Beinoriūtė, vaidybinis, 2008, 48 min., 5–8 kl.). 

Daugiau informacijos: http://www.lkc.lt/kino-edukacijos-ugdymo-baze-2/  

  

 

Kiekvienas filmas turi metodines medžiagas. 

Kauno rajono švietimo centro renginiai gegužės 4-8 d. 

Data ir laikas Veikla/Renginys  Atsakingas asmuo 

 

 

 

 

Gegužės 4 d.  

14 val.  

 

Gegužės 7 d. 

14 val.  

Nuotoliniu 

būdu ,,Zoom” 

platformoje 
 

Metodinių valandų ciklas įvairių dalykų 

mokytojams ,,Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 

istorijos muziejaus virtualių edukacijų integravimo 

pamokose galimybės”. Temos:  

● ,,Šabas – viena diena Viešpačiui...“;  

Registracija: 

https://forms.gle/YVwDqyPRdTRvtqXM9  

● ,,Žydų kalendoriaus šventės“; 

Registracija: 

https://forms.gle/f8xuo47bbsWPJJ6V6  

Virtualius susitikimus ves Valstybinio Vilniaus 

Gaono žydų istorijos muziejaus edukacinių 

programų vadovė Jurga Jeckevičiūtė.  

Daugiau informacijos el. p. stivirga@gmail com 

V. Stipinienė 

A. Čibirienė 

Gegužės 5 d. 

11 val. 

Socialinių pedagogų pasitarimas nuotoliniu būdu 

,,Zoom" platformoje 

Registracija: 

https://forms.gle/CexwhXBDTqC99ngL8 

A. Markauskienė 

Gegužės 5 d. 

14 – 16 val. 

Nuotoliniu 

būdu ,,Zoom” 

platformoje 

Kursai mokytojams ir pagalbos mokiniui 

specialistams skaitmeninio raštingumo 

kompetencijai įgyti (tęsinys, dalyvauja 

užsiregistravę asmenys). 

Lektorės: V. Levanauskaitė, Garliavos  Juozo 

Lukšos gimnazijos informacinių technologijų 

mokytoja metodininkė 

D. Varškevičienė, Kauno r. Ežerėlio pagrindinės 

mokyklos, Kauno r. Zapyškio pagrindinės 

mokyklos informacinių technologijų mokytoja 

D. Klimantavičienė 

Gegužės 5 d. 

14 val. 

Nuotoliniu 

būdu ,,Zoom” 

platformoje 

Spec. pedagogikos ir spec. psichologijos kursai 

Lektorė –  J. Surgėlienė, Kauno T. Ivanausko 

progimnazijos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, vyr. specialioji pedagogė - logopedė, 

edukologijos krypties mokslų daktarė 

E. Žaromskienė 

Gegužės 6 d. 

8.55 val. 

,,Zoom” 

platformoje  

Atvira chemijos pamoka II ag kl. 

,,Karboksirūgštys”. Pamoką veda Raudondvario 

gimnazijos chemijos mokytoja Laura Baltaduonė.  

Registracija el. p. Laura.Baltaduone@raudgim.lt 

iki gegužės 4 d. 11 val. 

V. Stipinienė 

Gegužės 6 d. 

10 val.  

,,Zoom” 

platformoje 

Kauno rajono švietimo įstaigų direktorių 

pavaduotojų ugdymui pasitarimas 

Registracija: 

https://forms.gle/ZpAYJw12cCySx88N7 

L. Ruzgienė 

 

Nuotolinės kino klasikos pamokos 

Įsijausdamas į herojus 

pradedu geriau suprasti 

save.  

/aktorius Joseph Fiennes/ 

http://www.lkc.lt/kino-edukacijos-ugdymo-baze-2/
https://forms.gle/YVwDqyPRdTRvtqXM9
https://forms.gle/f8xuo47bbsWPJJ6V6
https://forms.gle/CexwhXBDTqC99ngL8
https://forms.gle/ZpAYJw12cCySx88N7
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Kauno rajono švietimo centro renginiai gegužės 4-8 d. 

 

http://www.centras.krs.lt/ 

 

PRISIJUNK prie Kauno rajono švietimo centro Facebook’e 

Kitas Kauno r. švietimo centro naujienlaiškio numeris išeis gegužės 7 d. 

Jūsų pastebėjimų, pasiūlymų dėl naujienlaiškio lauksime el. paštu krmsc1@gmail.com  

Kauno rajono švietimo 

centras karantino 

laikotarpiu dirba nuotoliniu 

būdu įprastu darbo laiku: 

I-IV      8.00-17.00 val. 

V          8.00-15.45 val. 

 

Pietų pertrauka 

12.00-12.45 val. 

 

Data ir laikas Veikla/Renginys  Atsakingas asmuo 

Gegužės 6 d. 

14 val.  

Nuotoliniu būdu 

,,Zoom” platformoje 

Spec. pedagogikos ir spec. psichologijos 

kursai 

Lektorė –  Vilma Narkevičienė, Kauno kurčiųjų 

ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro psichologė 

E. Žaromskienė 

Gegužės 6 d. 

15 val.  

Nuotoliniu būdu 

,,Zoom” platformoje 

Etikos mokytojų metodinis pasitarimas  

Registracija: 

https://forms.gle/LfYQdsF3CSco1ZEr5 

A. Čibirienė 

Gegužės 6 d. 

17 val.  

,,Zoom” platformoje 

Atvira lietuvių kalbos pamoka 1 kl. ,,Ko 

išmokau?” Pamoką veda Zapyškio 

pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo vyr. 

mokytoja Asta Kaušinienė. Registracija  el. p. 

astakaus@gmail.com iki gegužės 4 d. 17 val. 

V. Stipinienė 

Gegužės 6 d. 

14 val.  

,,Zoom” platformoje 

Internetinis seminaras kūno kultūros 

mokytojams “Nuotolinė fizinio ugdymo 

pamoka: mokinių pasiekimų vertinimas” 

Vebinarą veda jungtinė lektorių grupė 

Registracija: 

https://forms.gle/KSrD8J8yXL61SmiWA 

l. Montrimaitė 

Gegužės 7 d. 

15 val.  

Nuotoliniu būdu 

,,Zoom” platformoje 

Rusų kalbos mokytojų metodinis pasitarimas 

Registracija: 

https://forms.gle/XVk85hPGZz3brKoj6 

A. Čibirienė 

Gegužės 8 d. 

10 val.  

,,Zoom” platformoje 

 

Atvira pasaulio pažinimo pamoka 4 kl. 

,,Kuriame žemyne yra didžiausia pasaulyje 

dykuma?". Pamoką veda Zapyškio 

pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Virginija Jurkšienė. 

Registracija el. p. virginijajur@gmail.com iki 

gegužės 5 d. 17 val. 

V. Stipinienė 

Mokinių konkursai 

Balandžio 20 d.- 

gegužės 29 d. 

Girionių darželis 

Respublikinis ikimokyklinių įstaigų vaikų 

kūrybiškumo konkursas - paroda „Kas ten 

krebžda, kas ropoja, kas medelyje plasnoja?” 

Vaikų darbai iki gegužės 29 d.  siunčiami 

įstaigos el. paštu: girioniudarzelis@gmail.com   

R. Sasnauskienė 

Parodos 

Gegužės 5-15 d. 

 

Kauno r. 1-4 klasių mokinių virtuali kūrybinių 

darbų paroda „Aš širdyje labai myliu savo 

mamą“ Švietimo centro internetiniame 

puslapyje ir facebook paskyroje 

V. Stipinienė 

Iki gegužės 29 d. 

 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų, tėvų (globėjų) ir mokytojų  

kūrybinėje nuotraukų paroda „Skarelė 

močiutei”. Dalyvių darbai eksponuojami 

Babtų lopšelio – darželio interneto svetainėje 

https://www.darzelis.babtai.lm.lt/  

R. Sasnauskienė 

Gegužės-birželio 

mėn. 

Kauno rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų tėvų (globėjų) ir mokytojų 

kūrybinė akcija „Ištark ačiū“, skirta padėkoti 

medicinos ir policijos įstaigų darbuotojams . 

Kūrybiniai akcijos darbai bus eksponuojami 

Raudondvario lopšelio-darželio interneto 

svetainėje https://raudondvariodarzelis.lt  

R. Sasnauskienė 

 

http://www.centras.krs.lt/
http://www.centras.krs.lt/
https://www.facebook.com/Svietimo.centras/
https://www.facebook.com/Svietimo.centras/
mailto:krmsc1@gmail.com
https://forms.gle/LfYQdsF3CSco1ZEr5
https://forms.gle/KSrD8J8yXL61SmiWA
https://forms.gle/XVk85hPGZz3brKoj6
mailto:girioniudarzelis@gmail.com
https://www.darzelis.babtai.lm.lt/
https://raudondvariodarzelis.lt/

