
 

Aštuntasis Kauno rajono švietimo centro naujienlaiškis jūsų rankose šį kartą po dviejų 

savaičių pertraukos. Naujienlaiškyje gausu gerosios darbo karantino metu patirties 

pavyzdžių: sužinosite, kaip dirba rajono psichologai, kokias veiklas įgyvendina ikimokyklinio 

meninio ugdymo mokytojai, kokius projektus ir konkursus balandžio-gegužės mėnesiais 

vykdė įvairaus amžiaus Kauno rajono švietimo įstaigų mokiniai ir jų mokytojai, o Neveronių 

gimnazijos pradinių klasių mokytoja Rasa Kaušpėdienė pristato skaitmeninį mokinio 

aplanką „Seesaw“. Karantino metu nebuvo pamiršta ir neformaliojo švietimo būrelių 

veikla – Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos fotografijos būrelio nariai dalijasi  karantino 

metu užfiksuotais pavasario vaizdais. Tad – smagaus ir spalvingo skaitymo! 

Šiame naujienlaiškyje: 

1-2 apie ikimokyklinio meninio 

ugdymo mokytojų metodinę 

veiklą karantino metu 

2 apie bendradarbiavimą su 

Vilniaus Gaono žydų  istorijos 

muziejumi 

2 kaip karantino metu vyko 
raiškiojo skaitymo konkursas 

anglų kalba 

3 etikos mokytojų 

organizuotas kūrybinių darbų 

projektas „Aš dėkoju...“  

3 apie pradinių klasių mokinjių 

kompiuterinių piešinių 

konkursą „Pavasario spalvos” 

4 apie kūrybinę akciją „Ištark 

ačiū“  

5 psichologės  R. Stonienės 

parengta apžvalga apie 

psichologų veiklą karantino 

metu 

5 UKG fotografijos būreliui 

karantinas – nė motais! 

6 skaitmeninio mokinio 

aplanko „Seesaw“ 

pristatymas 

7 ekologinio ugdymo projekto 

„Augu su gamta“ rezultatai 

7 naudingos nuorodos 

mokytojams, mokiniams ir 

tėvams 

8 švietimo centro renginiai 

birželio 1-12 d. 

 

 

Naujienlaiškis 

ewsletter 

Svarbu nestovėti vietoje. 

Gyvenimas - tai įvykiai, o ne 

žodžiai. Svarbu judėti. 

/ Alfred Adler / 

 

Gegužės 19 d. Kauno r. ikimokyklinio meninio ugdymo mokytojų metodinis būrelis 

organizavo pasitarimą nuotoliniu būdu. Mokytojos pasidalino nuotolinio darbo patirtimi 

bei numatė tolesnę šio laikotarpio metodinę veiklą. Pokalbio metu paaiškėjo, jog kai 

kurios meninio ugdymo mokytojos karantino laikotarpiu turėjo atostogas, kitos – 

bendradarbiaudamos su grupių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojomis 

organizavo ugdomąsias veiklas vaikams. 

Lapių darželio meninio ugdymo mokytoja Irena Brazauskienė pripažino, jog karantino 

laikotarpiu nuotolinis darbas pareikalavo ir nerimo, ir naujų darbo metodų paieškos, ir 

glaudesnio bendradarbiavimo su darželio bendruomene. Mokytoja ne tik organizavo 

vaikų ugdymą naudodama „Padlet“ programą, bet sėkmingai su vaikais dalyvavo 

respublikiniame nuotolinio meninio ugdymo projekte: „Dainuoju su mama“, kurį 

organizavo Šiaulių l/d „Rugiagėlė“ (žr. https://rugiagele.tavodarzelis.lt/respublikinis-

projektas-dainuoju-su-mama/). Šiame projekte dalyvavo ir kitos Kauno r. ikimokyklinio 

ugdymo įstaigos: Garliavos lopšelis-darželis „Eglutė“, Raudondvario lopšelis darželis 

„Riešutėlis“, Zapyškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinė grupė. Su projekto rezultatu 

kviečiame susipažinti YouTube platformoje „Dainuoju su mama“.  

Meninio ugdymo mokytoja Irena Brazauskienė kovo 23 d. – balandžio 10 d. dalyvavo 

respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo (muzikos) 

mokytojų projekte – kūrybinėse dirbtuvėse „Dekoruoti muzikos ženklai“, kurį organizavo 

Vilniaus lopšelis–darželis „Žolynas“. 

Nuotoliniame pasitarime dalyvavo ir savo patirtimi pasidalino ir šiuo metu atostogaujanti 

Eigirgalos meninio ugdymo mokytoja Lina Matelienė. Jos teigimu, karantino pradžioje 

vaikų tėveliai buvo aktyvesni, noriai įsijungdavo į siūlomas veiklas, o po kelių savaičių jų 

pastangos kiek išblėso. Lina mano, jog reikėtų per daug neapkrauti tėvų, nes tėvai 

gaudavo užduotis iš auklėtojų, meninio ugdymo mokytojų, logopedų, net kūno kultūros 

specialistų. Mokytoja akcentavo, kad dirbant nuotoliniu būdu turi bendradarbiauti visa 

darželyje dirbančių specialistų komanda bei tartis dėl savaitės užduočių apimties, dėl 

tėvų įtraukimo ir vaikų motyvavimo.  

Metodiniame pasitarime dalyvavusi meninio ugdymo mokytoja Daiva Štarevičiūtė-

Keturakienė pastebėjo, jog jos nuotoliniu būdu ugdomų vaikų tėvų tarpe aktyvesni buvo 

ankstyvojo amžiaus vaikų tėvai. Jie greičiau  atsakydavo į siunčiamus laiškus, filmuodavo 

ir kurdavo su vaikais meninių užduočių motyvus.  

Garliavos lopšelio-darželio „Eglutė“ meninio ugdymo mokytoja Jurgita Ačienė 

papasakojo kolegėms, kaip jai sekasi su vaikais dalyvauti nuotoliniu būdu projekte „Šoka 

visa mokykla“. Vaikai su tėveliais mokosi įvairių šokių, juos filmuoja ir siunčia mokytojai, o 

mokytoja – projekto organizatoriams. Jurgita taip pat skatino, patarė tėvams ir vaikams, 

kaip įsijungti į projektą „Dainuoju su mama“.  

Ikimokyklinio meninio ugdymo mokytojų metodinė 
veikla karantino metu 

Sveiki! 

NR.  8  

2020 m. gegužės 14 d. 

https://rugiagele.tavodarzelis.lt/respublikinis-projektas-dainuoju-su-mama/
https://rugiagele.tavodarzelis.lt/respublikinis-projektas-dainuoju-su-mama/
https://www.youtube.com/watch?v=8HZV978k2oE&feature=youtu.be
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Valstybinio Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus 
virtualių edukacijų integravimo pamokose galimybės 

 

Tas, kuris nemoka svetimų 

kalbų, nesupranta ir savosios. 

/ J. W. Goethe / 

 

2020 metai Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos 

metais. Gegužės mėn. Kauno r. švietimo centras organizavo metodinių valandų ciklą 

įvairių dalykų mokytojams, kurių metu Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus edukacinių 

programų vadovė Jurgita Jackevičiūtė pristatė įdomiausius Elijahu ben Šlomo Zalmano 

(geriau žinomo kaip Vilniaus Gaono) biografijos faktus, jo kovą prieš chasidizmą, 

ypatingą požiūrį į Toros studijas bei supažindino su svarbiausiomis  judaizmo šventėmis, 

tradicijomis ir papročiais. Metodnių valandų dalyviai išgirdo įdomų pasakojimą apie 

Samuelį Baką – visame pasaulyje žinomą dailininką, kurio darbai pirmą kartą buvo 

rodomi kartu su kitų žydų menininkų darbais 1943 m. parodoje Vilniaus gete, ir į juos buvo 

žiūrima kaip vilties ir geresnės ateities simbolį. Edukatorė taip pat supažindino mokytojus 

su Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje mokiniams organizuojamų edukacinių 

programų ie veiklų pasiūla bei aptarėjų integravimo į ugdymo turinį galimybes 

organizuojant  pamokas nuotoliniu būdu. 

Birželio mėnesį pakartotinai bus organizuojami papildomi didesnio susidomėjimo sulaukę 

edukaciniai pokalbiai, be to, šį metodinių valandų ciklą papildys nauja tema – ,,Vaikų 

auklėjimas tradicinėje žydų šeimoje“. Kviečiame mokytojus dalyvauti nemokamose 

Zoom platformoje vykstančiose paskaitose  ir daugiau sužinoti apie žydų kultūrą ir religiją. 

Nepamirškite užsiregistruoti: http://11a.lt/krsc/m/d/mrp/pl2020-06.pdf  

Raiškiojo skaitymo konkursas anglų kalba  

 

Ugdymo procesui persikėlus į virtualią erdvę, nuotoliniu būdu vyksta ne tik pamokos, bet ir 

mokinių dalykinės olimpiados bei konkursai. Tiesa, dalį suplanuotų renginių teko perkelti į 

ateinančius mokslo metus, tačiau mokytojai ir mokiniai nerimsta – nori pademonstruoti, 

ką išmoko šiais mokslo metais. Juk, kaip sakoma, kiti metai – kiti lapai... 

Gegužės 11-25 d. vyko Kauno rajono 8-11 klasių mokinių raiškiojo skaitymo konkursas 

anglų kalba. Konkursas jau yra tapęs tradiciniu, jį kasmet orgnizuoja Garliavos Juozo 

Lukšos gimnazijos anglų kalbos mokytojos. Organizuojant konkursą įprastu būdu, mokiniai 

išmoksta raiškiai skaityti vieną anglų ar amerikiečių autorių poezijos/ prozos kūrinį arba jo 

ištrauką anglų kalba ir dar gauna papildomą užduotį – perskaityti jiems nežinomą tekstą 

be pasirengimo. Konkursą organizuojant nuotoliniu būdu, teko supaprastinti jo užduotį – 

dalyviai neturėjo progos pademonstruoti savo įgūdžių gyvai, komisijai buvo pateikti tik jų 

namų darbai – vaizdo įrašai. Vertinimo komisija, kaip jau tapo įprasta, dirbo nuotoliniu 

būdu.  

Konkurse dalyvavo 8 mokiniai iš penkių Kauno rajono mokyklų. Pirmąją vietą laimėjo Ieva 

Savukaitytė, Neveronių gimnazijos 8 klasės mokinė (mokytoja Rasa Puodžiūnienė), 

antrąją vietą laimėjo Miglė Lesmanavičiūtė, Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos 11 klasės  

mokinė (mokytoja Virginija Kanapinskienė), o trečiąją vietą užėmė Viltė Kuliešiūtė, 

Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinė (mokytoja Asta 

Sinkevičienė).  

 

Sveikiname visus konkurse 

dalyvavusius mokinius ir juos  

rengusius mokytojus! 

Kulautuvos darželio meninio ugdymo mokytoja Lusine Sargsyan pasidžiaugė 

tarpinstituciniu bendradarbiavimu karantino metu. Ji kartu su Garliavos lopšelio-darželio 

„Eglutė“ meninio ugdymo mokytoja Jurgita Ačiene pasiūlė vaikams dekoruoti muzikos 

ženklus ir siųsti kaip dovaną vieni kitiems. Vaikų darbai keliavo iš Kulautuvos į Garliavą ir iš 

Garliavos į Kulautuvą. 

Pasitarimo pabaigoje ikimokyklinio meninio ugdymo būrelio pirmininkė Rasa 

Rasimavičienė padėkojo būrelio narėms už pasidalinimą nuotolinio darbo karantino 

metu patirtimi bei pasiūlė birželio mėnesį organizuoti visų Kauno rajono meninio ugdymo 

mokytojų praktinės patirties  sklaidos renginį „Ko išmokome dirbdami nuotoliniu būdu“. 

Kad įvertintume kultūrą, 

būtinai reikia atsižvelgti į tai, 

kiek žmoniškumas, kaip 

veiksnys, reiškia viskam, kas 

žmonėms rūpi, kas yra jų 

darbas, visas jų gyvenimo 

turinys ir pagaliau jo esmė.  

/ Vydūnas / 

 

http://www.jmuseum.lt/
http://11a.lt/krsc/m/d/mrp/pl2020-06.pdf
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Nepasakyti žodžiai – 

lyg paukščiai be 
dangaus, 

lyg muzika be garso, 

ar meilė be žmogaus. 

 

Gal ir ne visuomet reikalinga padėka žodžiais. Gal tiems, kuriuos mes mylime, užtenka, kad mato 

mus laimingus. Bet ar ne per dažnai nutylim, daug gero nepasakom? Ar taip jau sunku yra 

padėkoti? Ypač dabar, kai atsirado tiek daug laiko namuose būti su savo artimaisiais, kai 

atsirado kitoks bendravimo būdas su mokytojais. Dabar, kai tik televizoriaus ekrane matai, kaip 

gydytojai  kasdien dirba nepakeliamomis sąlygomis. Dabar, kaip niekad anksčiau, atsirado 

poreikis padėkoti. Taip ir gimė idėja įgyvendinti 5-8 klasių mokinių kūrybinių darbų projektą „Aš 

dėkoju...“ Projekte dalyvavo 78 Kauno rajono bendrojo lavinimo mokyklų, gimnazijų ir 

progimnazijos mokiniai. Jie į ketureilius sudėjo padėkos žodžius mamai, tėčiui, sesei, broliui, 

seneliams, mokytojams, gydytojams . Nepamiršo net ir tų, kurie viską dezinfekuoja... 

Dėkojame  projekte „Aš dėkoju“ dalyvavusių mokyklų mokiniams ir mokytojams: 

• Akademijos UgnėsKarvelis gimnazija – 20 mokinių (mokytoja Dalia Dargevičė), 

• Babtų gimnazija –16 mokinių (mokytoja Rita Jakienė), 

• Šlienavos pagrindinė mokykla – 10 mokinių (mokytoja Ona Gervienė), 

• Garliavos Jonučių progimnazija – 9 mokiniai (mokytoja Jūratė Radzevičienė), 

• Vilkijos gimnazija – 6 mokiniai (mokytoja Ligita Zavadzkienė), 

• Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija – 5 mokiniai (mokytoja Laimutė Berštautienė), 

• Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinė mokykla– 4  mokiniai (mokytoja Lolita Barzdaitienė), 

• Raudondvario gimnazija – 2 mokiniai (mokytoja Daiva Mačiulytė); 

• Kulautuvos pagrindinė mokykla – 2 mokiniai (mokytoja Aurelija Maciukaitė). 

 Piliuonos gimnazija – 2 mokiniai (mokytoja Inga Graužinienė)  

• Vandžiogalos gimnazija – 2 mokiniai (mokytoja Irena Skališienė). 

Visų mokinių ketureilius galėsite rasti čia: „Aš dėkoju...“ 

Tikimės, kad ir pasibaigus projektui mokiniai dažniau ištars padėkos žodžius kitiems. O gal ne tik 

mokiniai?.. 

Aldona Čibirienė, Kauno r. švietimo centro metodininkė 

Kompiuterinių piešinių konkursas ,,Pavasario spalvos“ 
Nors ir neįprastomis sąlygomis, visą balandžio mėnesį Kauno rajono pradinių klasių mokiniai 

stebėjo atbundančią gamtą ir stengėsi jos grožį ir spalvas perteikti kompiuteriniuose piešiniuose. 

Džiugu, kad šiais metais konkurse ,,Pavasario spalvos“ dalyvavo 43 pradinių klasių mokiniai iš 

Babtų, Domeikavos, Vilkijos gimnazijų, Zapyškio pagrindinės mokyklos, Akademijos mokyklos–

darželio ,,Gilė“. Konkursiniai darbai turėjo būti atlikti bet kokiu grafiniu redaktoriumi, nenaudojant 

piešimo programose paruoštų objektų ar fotografijų. 

Sveikiname konkurso laimėtojus: 

1 klasė. 1 vieta – Viltė Kleveckaitė, Babtų gimnazija (mokytoja Jurgita Kuskevičienė), 

2 vieta – Kristupas Kakaška ir Meida Galvanauskaitė, Babtų gimnazija (mokytoja Jurgita 

Kuskevičienė), 

3 vieta – Žygis Strumila, Domeikavos gimnazija (mokytoja Rolanda Girskienė), 

 Indrė Šikšnianaitė, Babtų gimnazija (mokytoja Jurgita Kuskevičienė). 

2 klasė. 1 vieta – Tadas Mikalauskas, Vilkijos gimnazija (mokytoja Daina Zalanskienė), 

              2 vieta – Šarūnas Šalajevas, Babtų gimnazija. 

3 klasė. 1 vieta – Naglis Leskauskas, Vilkijos gimnazija (mokytoja Daina Zalanskienė), 

2 vieta –Ringailė Ramašauskaitė, Babtų gimnazija (mokytoja Ieva Čypienė), 

3 vieta – Rugilė Mačiulskaitė, Vilkijos gimnazija (mokytoja Daina Zalanskienė), 

Ignius Strankauskas, Babtų gimnazija (mokytoja Ieva Čypienė). 

4 klasė. 1 vieta –Rytis Šilkaitis, Babtų gimnazija (mokytoja Loreta Junčienė), 

2 vieta – Ūla Žemaitė, Zapyškio pagrindinė mokykla (mokytoja Virginija Jurkšienė), 

               Žygimantas Dičpetris, Babtų gimnazija (mokytoja Loreta Junčienė), 

3 vieta – Austėja Timofejavaitė, Zapyškio pagrindinė mokykla (mokytoja Virginija 

Jurkšienė), Kristupas Valiulis, Babtų gimnazija (mokytoja. Loreta Junčienė). 

Dėkojame virtualaus konkurso ,,lankytojams“, pažymėjusiems labiausiai patikusius mokinių 

darbus. Daugiausia patiktukų surinko šių mokinių darbai: 

1 klasė –Mėta Bieliūnaitė, Domeikavos gimnazija (mokytoja Rolanda Girskienė) 

2 klasė – Šarūnas Šalajevas, Babtų gimnazija, paskatintas tėvų, 

3 klasė – Jokūbas Raškauskas, Akademijos mokykla-darželis ,,Gilė“ (mokytoja D. Petkevičienė), 

4 klasė – Vakarė Ciplijauskaitė, Babtų gimnazija (mokytoja Loreta Junčienė). 

Visus konkurse dalyvavusius mokinių darbus galite pamatyti Facebook paskyroje „Pavasario 

spalvos“.  

Konkursą organizavo Babtų gimnazija. 

Kūrybinių darbų projektas „Aš dėkoju...“ 

http://11a.lt/krsc/m/b/d/27/dekoju.ppsx
https://www.facebook.com/groups/486194472325341/
https://www.facebook.com/groups/486194472325341/
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Raudondvario lopšelis– darželis nuo gegužės mėnesio pradžios organizuoja kūrybinę akciją 

„IŠTARK AČIŪ“ policijos ir medicinos darbuotojams. Esant ekstremaliai situacijai mūsų šalyje ir 

visame pasaulyje, siekiant susivienyti ir sutelkti Kauno rajono ikimokyklinių įstaigų bendruomenes 

kilniam tikslui, aktualią idėją kurti padėkas pasiūlė darželio direktorė Žydrūnė Jankūnienė. 

Akcijos tikslas – ugdyti vaikų pilietiškumą, empatiją, domėjimąsi profesijomis, pagarbą 

medicinos, policijos ir kitiems darbuotojams, skatinant vaikų meninę ir žodinę kūrybą.  

Džiaugiamės, kad prie akcijos prisijungė ir „AČIŪ“ ištarė Vilniaus, Kauno miesto ir rajono, Šilalės 

miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikai kartu su tėvais ir mokytojais. Padėkos eksponuojamos 

akcijoje dalyvaujančių ikimokyklinių ugdymo įstaigų internetiniuose puslapiuose ir 

Raudondvario lopšelio-darželio internetiniame puslapyje https://raudondvariodarzelis.lt/istark-

aciu/  

 Švelnus, padrąsinantis žodis iš vaikų pozicijos ne tik ramina, bet ir suteikia daug jėgų, 

pasitikėjimo karantino laikotarpiu, ypač esantiems priešakinėse žmonių saugojimo, pagalbos 

teikimo linijose. Manome, kad tam pritarė mažieji kūrybinės akcijos dalyviai, tapdami savo 

kūrybos skleidėjais. Vaikai kartu su tėvais piešė, lipdė, eiliavo ir stengėsi išradingai padėkoti 

policininkams, gydytojams, prekybos centrų darbuotojams. 

Dėkojame akcijos dalyviams: Kauno rajono Karmėlavos l/d „Žilvitis”, Garliavos l/d „Eglutė”, 

Noreikiškių l/d „Ąžuolėlis”, Raudondvario l/d „Riešutėlis”, Vilniaus l/d „Berželis”, Kauno Jono ir 

Petro Vileišių mokyklai, Šilalės l/d „Žiogelis”, Kulautuvos ir Raudondvario lopšeliams-darželiams už 

žodinės ir meninės vaikų kūrybos įprasminimą sukurtose padėkose, kurių daugiau nei 

septyniasdešimt.  

Po karantino padėkas įteiksime vietos policijos, medicinos įstaigų, prekybos centrų 

darbuotojams. Tikimės, kad patirti įspūdžiai paliks ryškų pėdsaką akcijoje dalyvavusių vaikų 

atmintyje. 

Daiva Zaksaitė, 

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Kai mokomės dėkoti, 

drauge mokomės 

matyti aplink save gėrį. 

/ Amy Vanderbilt / 

 

Kūrybinė akcija „Ištark AČIŪ“ 

Pasaulinė pandemija gerokai pakoregavo visų žmonių gyvenimus. Džiaugiamės, kad Lietuvoje 

nepatyrėme drastiškų korona viruso pasekmių. Covid –19 iš Lietuvos traukiasi, gyvenimo ritmas 

pamažu grįžta į normalias vėžes. Kauno r. Švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba 

jau vėl priima vaikus pedagoginiam - psichologiniam  vertinimui. 

Paskelbus Lietuvoje karantiną psichologų darbas – konsultavimas, rekomendacijų rengimas, 

šviečiamoji, prevencinė, tiriamoji veikla, kvalifikacijos kėlimo renginiai, metodinė veikla, 

bendradarbiavimas su kolegomis bei Kauno rajono ugdymo įstaigų psichologais - buvo 

perkeltas į nuotolinę erdvę namuose, kur teko suderinti darbą ir gyvenimą su šeima. 

Konsultavimui psichologai pasitelkė tiek vaizdo, tiek garso, tiek rašto konsultavimo formas 

pačiose įvairiausiose šiuolaikinių technologijų platformose. Kai kuriems psichologams tai nebuvo 

visiškai nauja patirtis, nes jie jau ir anksčiau konsultuodavo naudodamiesi Skype, Messenger 

pagalba. Psichologinė pagalba ir palaikymas yra būtinas ne tik  mokiniams, tėvams arba 

mokytojams, su kuriais konsultavimas jau buvo pradėtas, bet ir su tokiomis jautriomis ir 

pažeidžiamomis grupėmis, kaip vaikai ir paaugliai, abiturientai, kurie yra linkę save žaloti, yra 

padidinto jautrumo, prislėgti depresijos. 

Neturėdami galimybės bendrauti tiesioginio kontakto būdu, Kauno rajono ugdymo įstaigų 

psichologai aktyviai bendradarbiauja virtualiai. Naujos gyvenimo ir darbo, mokymosi sąlygos 

iškėlė dar niekada nepatirtų naujų problemų, netikėtų sunkumų bei iššūkių pagalbos 

specialistams. Pavyzdžiui, nuotolinio ugdymosi konfidencialumo ribos bei duomenų apsauga, 

rizikos grupės šeimų ir vaikų pasiekiamumas nuotoliniu būdu, virtualios patyčios nuotolinio  

Kauno rajono ugdymo įstaigų psichologų veikla 

nuotoliniu būdu karantino sąlygomis 

Aš trokštu pergalės, 

todėl priimu iššūkius. 

/ Kobe Bryant/ 

 

https://raudondvariodarzelis.lt/istark-aciu/
https://raudondvariodarzelis.lt/istark-aciu/
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  mokymo procese,  tėvų pernelyg didelė įtaka vaikų mokymosi rezultatams ir pan. Į nuotolinius 

metodinius susirinkimus Zoom platformoje, kurie vyksta iki šiol, jungiasi beveik visi mūsų metodinės 

grupės psichologai. Jau yra įvykę 6 susitikimai. Ši metodinio darbo forma tapo patraukli ir 

lengviau prieinama, reikalaujanti mažiau laiko resursų, todėl psichologai nutarė tęsti savo 

nuotolinius pasitarimus. Birželio 10 d. ruošiamasi surengti mini konferenciją, į kurią kviečiame ir 

Prienų rajono ugdymo įstaigų kolegas – psichologus. Konferencijos tikslas – pasidalinti patirtimi 

apie psichologo nuotolinio darbo karantino sąlygomis specifiškumą bei subtilumus. 

Karantino metu psichologai pastebėjo, jog gerokai padidėjo ir tapo prasmingesnis specialistų 

bendradarbiavimas su tėvais, mokytojais, administracija. Tėvai džiaugiasi, kad psichologai tapo 

aktyvesni, patys rodo iniciatyvą bendrauti, rengia daug individualių bei grupinių rekomendacijų, 

užduočių, šviečiamosios ir kitokios informacijos aktualiomis šiam laikotarpiui temomis, stengiasi 

padrąsinti, motyvuoti, palaikyti savo klientus, neprarasti su jais terapinio santykio. Kai kurių 

mokyklų psichologai prisidėjo prie apklausų vykdymo, kurių tikslas – įvertinti nuotolinio mokyklų 

darbo  bei mokymo/si efektyvumą. 

Kauno rajono Pedagoginė psichologinė tarnyba karantino metu priėmė naują iššūkį – dirbti visą 

parą psichologinio konsultavimo linijoje. Bendrąja nemokama psichologinės pagalbos linija  

Kauno rajono gyventojams karantino metu suteikta daugiau kaip 60 profesionalių psichologo 

konsultacijų. Iškilus poreikiui dėl tęstinių konsultacijų, psichologai kartu su klientu derina 

priimtiniausią būdą konsultacijai ir dažniausiai buvo pereina prie didesnį efektą duodančių 

nuotolinių vaizdo konsultacijų (Facebook Messenger, Skype). Konsultavimo procesui reikalingą 

medžiagą (užduotis, pratimus, rekomendacijas, įžvalgas) siunčia el. paštu arba kitu sutartu būdu. 

Šalia bendrosios psichologinės pagalbos linijos psichologai tęsia darbą su klientais, su kuriais 

buvo dirbta ir  prieš karantiną.  

Pastebėjome, kad karantinas neigiamai įtakoja visų žmonių psichinę sveikatą. Šiuo metu 

besikreipiantys klientai patiria daug didesnę įtampą nei įprasto gyvenimo kontekste ir neretai jie 

nebesugeba atrasti tinkamų streso įveikos būdų. Pagrindinės besikreipiančiųjų problemos: 

negalėjimas susitikti su draugais, nerimas, vienišumas ir noras su kuo nors pasikalbėti. Kreipiasi 

įvairaus amžiaus žmonės, turėdami suicidinių ar kitų sunkių minčių, patirdami panikos atakas, 

jaučiantys suintensyvėjusio depresiškumo simptomus po psichikos ligų paūmėjimo ar po 

konfliktinių situacijų namuose. Išryškėjo, kad Kauno rajone yra poreikis gauti nemokamą 

profesionalią psichologo pagalbą. Klientai džiaugiasi ir stengiasi pasinaudoti esama palankia 

jiems šiuo metu situacija. Sulaukiame skambučių ir iš ugdymo įstaigų darbuotojų, specialistų, kurie 

nori asmeniškai konsultuotis dėl individualių atvejų. Savo rekomendacijomis ir darbo patirtimi 

karantino laikotarpiu psichologai dalinasi Švietimo centro „Naujienlaiškiuose“, straipsniuose 

akualiomis temomis. 

Taigi, nuotolinis psichologų darbas karantino metu tapo kitoks, gerokai sudėtingesnis, subtilesnis, 

skatinantis specialistų aktyvumą, sąmoningumą, kaip saugoti kliento konfidencialumą, 

privatumą, saugumą, pagarbą, išlaikyti tinkamas ribas ir atlikti darbą jautriai bei profesionaliai, 

vadovaujantis psichologo etikos principais.  Visa karantino darbo patirtis rodo, kad psichologo 

darbas šiuo laikotarpiu yra ypač svarbus ir reikalingas, palaikantis vaikų ir suaugusiųjų viltį, 

padedantis visuomenei išvengti sumaišties ir pasimetimo krizės akivaizdoje bei palaikant 

bendruomeniškas vertybes. 

Renata Stonienė 

Kauno rajono švietimo centro 

Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė 

Karantinas neformaliajam švietimui nė motais! 

 

Viskas mūsų rankose, 

todėl jų negalima 

nuleisti. 

/ Coco Chanel / 

Gamtovaizdžio fotografavimas – tai didžiulis fotografo išbandymas ir dažnai didžiulis nusivylimas.  

/Ansel Adams/ 

Pavasaris – tai, kai atgyja visi gamtos duotos grožybės: grįžta paukščiai, įvairiomis spalvomis 

pražįsta gėlės, gyvūnai prabunda po gilaus žiemos miego, sprogsta medžių pumpurai. Oras 

prisipildo lengvu ir gaiviu pavasario aromatu. 

Korona virusui pasibeldus į Lietuvos gyventojų duris ir įvedus karantiną, Akademijos Ugnės Karvelis 

gimnazijos mokinių fotografijos būrelio kolektyvas nori su jumis pasidalinti naujai atgimusiais, 

spalvingais gimtojo krašto vaizdais. 

Fotografams yra tikras iššūkis įamžinti tobulą gamtos duotą kampelį. Tačiau visi mes galime 

pasidžiaugti mokyklos fotomėgėjų Austėjos Mozūraitytės IgC, Kamilės Drulytės IgD, Agnės 

Puodžiukaitytės IgD, Godos Bukelytės 8A, Viktorijos Butanavičiūtės 8B, Lauros Gražytės 8D, Justės 

Čiuderytės 7E, Emilės Motuzaitės 7E ir Emilijos Gaidytės 6C užfiksuotomis akimirkomis: Mokinių 

fotografijos paroda pavasario motyvais. 

Taip pat labai norime padėkoti savo nuostabiam ir kūrybingam mokyklos fotografijos būrelio 

vadovui – mokytojui Albinui Pugevičiui.  

Gimnazistės Austėja Mozūraitytė ir Kamilė Drulytė 

https://www.ukg.lt/lt/content/mokini%C5%B3-fotografijos-paroda-pavasario-motyvais
https://www.ukg.lt/lt/content/mokini%C5%B3-fotografijos-paroda-pavasario-motyvais
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Gimnazijoje kas savaitę nuotoliniu būdu vyksta mokytojų refleksijos, profesiniai dialogai, 

aptariamos nuotolinio mokymo(si) problemos, ieškoma galimybių tobulinti šį naują mokymo 

būdą, dalinamasi sėkmės istorijomis. 

Ruošdamasi nuotoliniam mokymui, ieškojau būdų, kaip būtų galima sisteminti, t. y „turėti 

vienoje“ vietoje mokinių atsiųstus įvairius darbus (nufotografuotus, nufilmuotus). Buvau girdėjusi 

apie skaitmeninį mokinio aplanką „Seesaw“ (išvertus iš anglų k. reiškia „sūpuoklės“), bet iki 

nuotolinio mokymo šio įrankio išbandyti nelikdavo laiko ar tiesiog nebuvo tam poreikio. 

Nuotolinis mokymas ir buvo ta galimybė pradėti naudoti šį skaitmeninį įrankį. Ir drąsiai galiu 

pasakyti, kad tai yra labai patogus, paprastas, puikiai veikiantis skaitmeninis įrankis. 

Šioje platformoje – skaitmeninis vaiko mokymosi aplankas – mokinys randa mokytojo paskelbtą 

užduotį (ji gali būti filmuota, tekstinė, įgarsinta ar / ir prisegta), ją atlieka platformoje arba įkelia  

nufotografuotus darbo rezultatus. Užduotis mokinys gali papildyti savo komentaru – įrašydamas 

garsą ar nufilmuodamas. 

Programa naudinga atliekant pamokos refleksiją: mokytojas įrašo klausimus, o mokiniai į juos 

atsako. Atsakymus sukelia į programėlę. Mokytojui paprasta įvertinti, ką mokiniai išmoko, kaip 

suprato, kurie darbo metodai pasiteisina, galima pajusti vaikų nuotaikas, įsitraukimą, 

motyvaciją. Mokytojui patogu tai, jog vertinant pasiekimus visi vaikų darbai lengvai pasiekiami: 

vienoje vietoje sudėti rašto, kūrybiniai darbai, vaikų pristatymai, garso komentarai ir kt.  

„SeeSaw“ suteikia galimybę mokiniams pasidalinti savo darbais – nuotraukomis, piešiniais, 

vaizdo įrašais, projektais; mokytojui – įkelti mokiniams savo sukurtą medžiagą, vertinti ir 

komentuoti mokinių darbus; tėvams – pamatyti savo vaikų darbus ir mokytojo įkeltą medžiagą 

bei rašyti komentarus. Įrankis yra nemokamas, mokiniams programėlę „Seesaw Class“ reikia 

atsisiųsti į mobilųjį telefoną ir mokytojo duotu kodu prisijungti prie klasės. 

Rasa Kaušpėdienė,  

Kauno r. Neveronių gimnazijos 

pradinių klasių mokytoja metodininkė 

Sekasi tiems, kurie išgirsta, kaip į jų duris beldžiasi galimybės. / Jim Fox / 

Atsimink: kai Tu sakai: 

„Pasiduodu“, kažkas 

kitas, atsidūręs toje 

pačioje situacijoje, 

sušunka:  

„O, kokia puiki proga!“  

/ H. Džeksonas Braunas / 

Kauno r. Neveronių gimnazijos patirtis  
skaitmeninis mokinio aplankas „Seesaw“ 
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Naudingos nuorodos mokytojams, mokiniams ir tėvams 

 

Garliavos l/d „Eglutė“ vyko ekologinio ugdymo projektas „Augu su gamta“, kurio metu vyko 

įvairūs kūrybiniai užsiėmimai lauke. Pradinio ugdymo mokytojos AušroS Sareikienės teigimu, 

kūrybinių užsiėmimų lauke pagrindinis tikslas – ne išmokyti vaiką konkrečių meninių įgūdžių, bet 

duoti jam instrumentą pažinti ir pajusti pasaulį per savo paties veiklą. 

 Su ekologinio projekto „Augu su gamta“ kūrybinio plenero gamtoje darbais galite susipažinti 

vartydami video knygą „Pavasario įkvėpti“. 

Garliavos lopšelio-darželio „Eglutė“ ekologinio ugdymo 

projektas „Augu su gamta“ 

Trokškite peržengti 

ribas. Išdrįskite būti 

geri, dar geresni, 

patys geriausi.  

/ Robert Browning /  

Raudondvario gimnazijos lietuvių kalbos vyr. mokytoja Jolita Večkienė dalijasi pamokos 

"Maironio eilėraščio "Lietuva brangi: kontekstinis žodynas" medžiaga:  

 Kontekstinio žodyno kortelė 

 Kontekstinio žodžio kortelės vertinimas 

 Lietuva brangi - kontekstinio žodyno kūrimas 

Domeikavos gimnazijos psichologė IngaMarkevičienė parengė skaidres „Skaičiai ramybei“, 

kuriose esantys pratimai ir patarimai padės kiekvienam, siekiančiam ramybės ir darnos 

gyvenime. 

Raudondvario gimnazijos psichologė Raimonda Kalvėnienė pateikia esminius dalykus, kurie gali 

sumažinti kasdien patiriamą stresą: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalinė švietimo agentūra, siekdama suteikti metodinę pagalbą pedagogams ir 

specialistams, dirbantiems su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais, išleido metodinį leidinį 

„Kaip padėti vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų?“ , kuriame pateikiama informaciją apie 

vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų (ASS), įvairiapusio ugdymo perspektyvą, pasitelkiant 

multidisciplininę prieigą bei teorijos ir praktikos integraciją. Metodiniame leidinyje ir jo prieduose 

pateikta informacija skirta susipažinti su vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, požymiais ir 

skirtybėmis, suteikti naudingos praktinės informacijos, pagrįstos edukologijos, psichologijos ir 

medicinos mokslų tyrėjų bei praktikų patirtimi. 

Švietimo pagalbos specialistams ir mokytojams, tikimės, bus naudingas dar 2011 m. išleistas 

metodinis leidinys – gerosios patirties rinktinė „Padėkime vaikui įveikti sunkumus: geroji 

bendradarbiavimo mokyklose patirtis“ (leidinio autorės: Virginija Skučaitė ir Elena gauda 

Karmazė).  

Vyriausybė pritarė Švietimo įstatymo pakeitimams, kurie naikina diskriminuojančias nuostatas 

specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams: jie galės lankyti artimiausią jo gyvenamoje 

vietoje esančią bendrąją mokyklą, bus priimami visiškai lygiais pagrindais su kitais mokiniais. Taip 

pat gerokai išsiplės pagalbos sistema mokyklose. Daugiau apie tai „Švietimo naujienų“ 

straipsnyje „Specialiųjų poreikių turintys vaikai galės lankyti artimiausią mokyklą“. 

https://issuu.com/asareikiene/docs/pavasario__kv_pti.pptx
http://11a.lt/krsc/m/b/d/1/Kontekstinio_zodyno_kortele.pdf
http://11a.lt/krsc/m/b/d/1/Kontekstinio_zodzio_korteles_vertinimas.pdf
http://11a.lt/krsc/m/b/d/1/Lietuva_brangi-kontekstinio_zodyno_kurimas.pdf
http://11a.lt/krsc/m/b/d/29/skaiciai_ramybei.pdf
https://www.upc.smm.lt/projektai/bendal/metodiniai-leidiniai/ASS_internetas.pdf
https://drive.google.com/file/d/1oqsRY9hZfwoXmtMMe1mmZ2PpdyFdWSEh/view
https://drive.google.com/file/d/1oqsRY9hZfwoXmtMMe1mmZ2PpdyFdWSEh/view
http://www.svietimonaujienos.lt/specialiuju-poreikiu-turintys-vaikai-gales-lankyti-artimiausia-mokykla/
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birželis 

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      

Kauno rajono švietimo centro renginiai birželio 1-12 d. 

 

Kitas Kauno r. švietimo 

centro naujienlaiškio 

numeris išeis  

birželio 12 d. 

Jūsų pastebėjimų, 

pasiūlymų dėl 

naujienlaiškio lauksime 

el. paštu 

info@centras.krs.lt  

Kauno rajono švietimo 

centras karantino laikotarpiu 

dirba 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 

Birželio 9, 11d. 

Nuo 14 val.  

Nuotoliniu būdu 

,,Zoom” 

platformoje 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

kursai  

Lektorė – dr. Jurgita Surgėlienė, Kauno T. Ivanausko 

progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vyr. 

specialioji pedagogė-logopedė 

E. Žaromskienė 

Birželio 10 d. 

Nuo 14 val.  

,,Zoom” 

platformoje 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

kursai  

Lektorė –Vilma Narkevičienė, Kauno kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų ugdymo centro psichologė 

E. Žaromskienė 

Birželio 4, 9, 12 d.  

9 val. 

Kauno rajono 

savivaldybės 

viešojoje 

bibliotekoje  

Dalinai nuotolinis pedagoginių psichologinių žinių kursas, 

skirtas asmenims, besirengiantiems dirbti ir dirbantiems 

pirminio profesinio mokymo profesijos mokytoju arba 

neformaliojo vaikų švietimo mokytoju ir neturintiems 

pedagogo kvalifikacijos 

Lektoriai: dr. A.Lapėnienė, V.Lapėnas, T. Malvicė 

L. Montrimaitė 

Birželio 10 d. 

10 val. 

Kauno l/d 

„Aviliukas” 

Seminaras Kauno lopšelio-darželio „Aviliukas” 

mokytojams „Pedagogo vaidmuo vaiko žaidime” 

pagal profesinio tobulinimo programą „Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų elgesio korekcija per žaidimus” 

Lektorė: psichologė Eglė Gudelienė 

R. Sasnauskienė 

Nuotoliniu būdu 

,,Zoom” 

platformoje 

 

Birželio 8 d.  

11 val. 

Birželio 9 d. 

11 val. 

Birželio 10 d. 

11.30 val. 

Birželio 11 d. 

10 val. 

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/v7XHPyGg4f66JmSNA   

 ,,Žydų kalendoriaus šventės“ 

Registracija: https://forms.gle/DrQq5V68t3x3VX8B7  

 „Vilniaus Gaonas – žydų išminčius, litvakų dvasinis 

lyderis“ 

Registracija: https://forms.gle/hkAq7cEtEP8kmAQj8   

 ,,Ich bin a Wilner. Esu Vilnietis” 

Registracija: https://forms.gle/Z3V2y2iZ7f7aRPWc8  

V. Stipinienė 

Birželio 9 d. 

11 val. 

,,Zoom” 

platformoje 

Socialinių pedagogų pasitarimas nuotoliniu būdu.  

Darbinių atvejų aptarimas. 

Registracija: https://forms.gle/4MLsoDaoq9BESUj96  

A. Markauskienė 

Birželio 10 d. 

10 val. 

,,Zoom” 

platformoje 

Mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui veiklos grupės 

pasitarimas. 

Registracija: https://forms.gle/utKzLRu2QhHysT478  

L. Ruzgienė 

Birželio 10 d. 

nuo 13 val. 

Nuotoliniu būdu 

,,Zoom” 

platformoje 

Psichologų mini konferencija “Ugdymo įstaigos 

psichologo nuotolinio darbo subtilumai karantino metu”  

Dalyvauja Kauno ir Prienų rajonų ugdymo įstaigų 

psichologai.  

Registracija: https://forms.gle/KErfcheUcS5cKczA7  

R. Stonienė 

Birželio 10 d.  

13.30 val.  

Vieta derinama 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų direktorių 

pavaduotojų pasitarimas 

Registracija: https://forms.gle/4DHqV5gfSkR4BoWe6  

R. Sasnauskienė 

Birželio 11 d. 

13 val. 

,,Zoom” 

platformoje 

Ikimokyklinio meninio ugdymo mokytojų pasitarimas 

„Gerosios patirties sklaida dirbant nuotoliniu būdu” 

Registracija: https://forms.gle/2zuazE7v2emaaNfGA  

R. Sasnauskienė 

Mokinių konkursai ir parodos 

Birželio 1 d. – 

liepos 25 d. 

nuotoliniu būdu 

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų praktinės 

patirties sklaidos renginys „Aš galiu“ 

R. Sasnauskienė 

 

 

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

 

PRISIJUNK prie Kauno rajono švietimo centro Facebook’e 

mailto:info@centras.krs.lt
https://forms.gle/v7XHPyGg4f66JmSNA
https://forms.gle/DrQq5V68t3x3VX8B7
https://forms.gle/hkAq7cEtEP8kmAQj8
https://forms.gle/Z3V2y2iZ7f7aRPWc8
https://forms.gle/4MLsoDaoq9BESUj96
https://forms.gle/utKzLRu2QhHysT478
https://forms.gle/KErfcheUcS5cKczA7
https://forms.gle/4DHqV5gfSkR4BoWe6
https://forms.gle/2zuazE7v2emaaNfGA
http://www.centras.krs.lt/
http://www.centras.krs.lt/
https://www.facebook.com/Svietimo.centras/
https://www.facebook.com/Svietimo.centras/

