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vaikas įstaigoje“ 

2 konferencijos „Mokyklos 

biblioteka 2020“ įžvalgos 

3 informacija apie pirmąją 

nuotolinę respublikinę dailės 

olimpiadą 

4 apie psichologų diskusiją 

„Laimingas vaikas mokykloje. 

Psichologo vaidmuo“ 

5-8 Kauno r. ugdymo įstaigų 

geroji patirtis 

9 naudingos nuorodos 
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Naujienlaiškis 

ewsletter 

Į šį ir į kitus klausimus, susijusius su vaikų ugdymu ir jų emocine sveikata, buvo ieškoma 

atsakymų spalio 26  dieną vykusioje respublikinė mokslinėje-praktinėje konferencijoje 

„Holistinis požiūris į vaiką mokykloje III: laimingas ir/ar išmokytas vaikas įstaigoje“ , skirtoje 

vaikų emocinės gerovės metams paminėti. 

Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 400 mokytojų, ugdymo įstaigų administracijos 

atstovų, klasių auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų, ugdymo įstaigų sveikatos 

priežiūros specialistų,  Lietuvos savivavldybių atstovų ir tėvų. 

Konferencijoje pranešimus skaitė ir praktine patirtimi dalijosi profesionali lektorių 

komanda, kurią sudarė mokytojai, mokslininkai, psicholgai, psichiatrai, socialiniai 

darbuotojai ir kt. Pranešimų turinys prikaustė dėmesį, kadangi yra aktualus visiems, 

dirbantiems su vaikais. 

Dalijamės pranešimų įrašais su visais, kurie neturėjo galimybės dalyvauti konferencijoje: 

„Vaiko batais santykių labirintuose“ 

Kristina Pikūnė, Šeimos centro „Kartu saldu“ lektorė, pozityvaus auklėjimo konsultacijų 

asociacijos narė, šeimos konferencijos koordinatorė/supervizorė 

„Jungtys: mokinys ir mokytojas šiandien“ 
Vaida Venskutonytė, literatūros antropologijos ir kultūros magistrantė, mokytoja 

„Vaikų elgesio ir emocijų sutrikimų raiška ugdymo procese“ 

 Dalia Vėlavičienė, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU), LSMU ligoninė , Kauno 

klinikos, gyd. vaikų ir paauglių psichiatrė 

„Bendradarbiavimas sistemoje: šeima – mokykla“ 
Kristina Košel-Patil, Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ valdybos pirmininkė  

„Moksleivių sveiką gyvenseną skatinantys psichosocialiniai veiksniai“ 

 dr. Brigita Miežienė, Lietuvos sporto universiteto docentė 

„Mokyklos baimės ir asmenybės bruožų sąsajos“ 

Ramunė Dobrovolskienė, Kauno r. Lapių pagrindinės mokyklos psichologė, III kvalifikacinė 

kategorija 

„Vaiko savijautos pokyčiai, įgyvendinant prevencinę programą mokykloje“ 

Jolanta Matiukė,  Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos vyresnioji socialinė 

pedagogė     

„Sisteminis požiūris, kuriant pozityvią emocinę aplinką mokykloje“ 

Ramunė Ramanauskienė, Kauno rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės 

tarnybos psichologė, II kvalifikacinė kategorija 

Konferenciją „Holistinis požiūris į vaiką mokykloje III: laimingas ir/ar išmokytas vaikas 

įstaigoje“ organizavo Kauno rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos 

specialistai kartu su  Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto 

skyriumi. 

Kas svarbiau: laimingas ar išmokytas vaikas? 
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vaikams.  Įdomaus skaitymo!

Žilvitis“).  Naujienlaiškio   pabaigoje –naudingos  nuorodos  mokytojams, tėbams  ir  

(Girionių  darželis)  ir   virtualią  kūrybinių darbų  parodą  (Karmėlavos  lopšelis-darželis  „

(lopšelis-darželis  „Žilvitis“  ir  Balio  Buračo gimnazija),  apie  laukinius  „pelėdžiukų“  nuotykius  
lopšelis-darželis   „Eglutė“),  Pasaulinės psichikos   sveikatos   dienos   minėjimą   Karmėlavoje   
būdu   vykusią   muzikinę-meninę šventę   „Nors   esi   maža,  bet   esi   didi“  (Garliavos   
meninį-ekologinį  projektą „Kuriu gamtai  2020“  (Domeikavos  lopšelis-darželis),  nuotoliniu   
mokykloje  rezultatus, o Kauno  r. ugdymo  įstaigos  dalijasi   gerąja  patirtimi  apie  

nuotoliniu   būdu vykusios  diskusijos  apie  psichologų  vaidmenį  ugdant  laimingą  vaiką  

psichologinės tarnybos   psichologės   R. Stonienė   ir   R. Ramanauskienė   išsamiai   pristato   
mokyklų bibliotekininkų – konferencijų   įžvalgomis   ir   pranešimais.  Pedagoginės   
vykusius   renginius.  Su   Jumis   dalijamės   dviejų   respublikinių – psichologų   ir   

http://11a.lt/krsc/ppt/d/3/pran1.mp4
http://11a.lt/krsc/ppt/d/3/pran2.mp4
http://11a.lt/krsc/ppt/d/3/pran3.mp4
http://11a.lt/krsc/ppt/d/3/pran4.mp4
http://11a.lt/krsc/ppt/d/3/pran5.mp4
http://11a.lt/krsc/ppt/d/3/pran6.mp4
http://11a.lt/krsc/ppt/d/3/pran7.mp4
http://11a.lt/krsc/ppt/d/3/pran8.mp4
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Spalio 28 dieną Kauno rajono švietimo centras kartu su LMBDA (Lietuvos mokyklų 

bibliotekų darbuotojų asociacija) organizavo virtualią respublikinę mokyklų bibliotekų 

darbuotojų konferenciją „Mokyklos biblioteka 2020: pasiekimai, iššūkiai ir naujos 

galimybės". Tai jau penktoji respublikinė mokyklų bibliotekininkų konferencija, tačiau 

nuotoliniu būdu toks renginys vyko pirmą kartą. Jame dalyvavo 240 bibliotekininkų iš 

įvairiausių Lietuvos mokyklų.  

Konferencijos tikslas – skatinti Lietuvos mokyklų bibliotekininkų bendradarbiavimą, dalijantis 

gerąja patirtimi, užtikrinant darnų ir konstruktyvų darbą mokyklos bendruomenėje.  

Konfernciją pradėjo Žaneta Pratusevičienė, LMBDA pirmininkė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos 

bibliotekos vedėja. Ji pasveikino renginio dalyvius bei pristatė IFLA (Tarptautinė bibliotekų 

asociacijų ir institucijų federacija) Gairių mokyklų bibliotekoms (2015 m.) atnaujintą 

leidimą, kurį LMBDA 2019 metais išvertė į lietuvių kalbą. Ž. Pratusevičienė informavo, kad 

tai tarptautinis dokumentas, nusakantis mokyklų bibliotekų svarbą ir atspindintis pasaulines 

mokyklų bibliotekų raidos tendencijas. Šiame dokumente daug dėmesio skiriama 

mokyklos bibliotekininkui, jo funkcijoms, kompetencijoms. Palyginus 2002 ir 2015 metų 

Gairių leidimus, pranešėja atkreipė dėmesį į tai, kad naujose gairėse ypač akcentuojama 

mokyklos bibliotekininko lyderystė, iniciatyvumas, edukatoriaus vaidmuo, o pati mokyklos 

biblioteka veikia ne tik fizinėje, bet ir skaitmeninėje erdvėje.  

Konferencijoje dalyvavo ir UAB „Asseco Lietuva“ atstovai. „Asseco Lietuva" yra 

programinės įrangos kūrimo bendrovė, esanti pirmajame dešimtuke tarp Europos 

programinės įrangos gamintojų. Ši bendrovė yra sukaupusi ilgametę patirtį, kuriant 

sistemas bibliotekų dokumentams ir turiniui valdyti. Dr. Albertas Šermokas, Asseco Lietuva 

generalinis direktorius, savo pranešime „iMobis debesis - biblioteka mokyklos 

bendruomenei“ akcentavo, jog netolimoje ateityje bus pereita prie vieningo jungtinio 

katalogo visoms bibliotekoms. Šiuo metu jau yra sukurta nauja (pritaikyta dirbti per nuotolį) 

versija mažoms mokyklų bibliotekoms - „iMOBIS debesis“.  Šia versija dabar naudojasi 150 

Lietuvos mokyklų bibliotekų. Pranešėjas paskatino ir kitas mokyklas jungtis ir aktyviai 

naudotis iMOBIS debesis paslaugomis.  

Pasak Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bibliotekos vedėjos Renatos Miškinienės, jos 

pranešimas „Skaitmeninių išteklių biblioteka mokymui(si) ir tobulėjimui“ – padiktuotas 

laikmečio aktualijų. Mokyklos bibliotekininkai privalo skirti dėmesio skaitmeniniams 

ištekliams bei juos sisteminti ir pasiūlyti savo mokyklos bendruomenei. To iš bibliotekininkų, 

kaip informacijos specialistų, tikisi vartotojai. Tai numato ir IFLA mokyklų bibliotekų gairės, 

kuriose apibrėžtas mokyklos bibliotekininko vaidmuo. Mokyklos bibliotekininkas turi ne tik 

valdyti išteklius, bet ir bendradarbiaudamas su mokytoju aktyviai dalyvauti ugdymo 

procese. Šiuo atveju, jis yra aktyvus informacinio ir medijų raštingumo ugdymo 

specialistas.  

Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriaus valdybos 

pirmininkė, vaikų literatūros ir skaitybos specialistė, literatūros kritikė Inga Mitunevičiūtė, 

šiuo metu dirbanti ir mokyklos bibliotekoje, paklausė: „Ar skaitymas mus daro laimingus?” Į 

šį klausimą pranešėja atsakė pristatydama katalonų rašytojo Emilio Teixidoro devynias 

skaitymo funkcijas: atminties kaupimo ir žinių perdavimo; komunikacijos; patirties įgijimo; 

vaizduotės lavinimo ir eskapistinė; kognityvinė mokymosi; mąstymo įgalinimo, minčių 

verbalinės išraiškos; psichologinė, jausmų ir išgyvenimų išraiškos funkcija; „vidinės tvarkos“; 

gyvenimo pilnatvės. Inga Mitunevičiūtė taip pat kalbėjo apie mokslinių tyrimų rezultatus, 

kuriuose įrodoma, jog skaitymas sumažina streso lygį geriau negu pasivaikščiojimai ar 

kvėpavimo pratimai, o knygos – veiksminga pagalba tiems, kurie kenčia nuo psichikos 

sutrikimų – depresijos, nerimo, nemigos ir kitų. Knygų skaitymas ugdo ir skatina empatiją, 

leidžia lengviau išgyventi realybę, taupo pinigus. „Skaityti reiškia labiau ir daug geriau 

gyventi!“ (E. Teixidoras) 

Pranešimo „Literatūros ir meno dermė ugdymo procese“ autorė, Rokiškio Juozo Tumo- 

Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio bibliotekos vedėja Reda Kiselytė papasakojo 

apie gimnazijoje vykdomą projektą „Šmaikščių tekstų – spalvotas rūbas“. Pirmųjų klasių 

gimnazistai per dailės pamokas supažindinami su rašytojo, žurnalisto Jono Laurinavičiaus 

aforizmais: juos skaito, iliustruoja. Bibliotekininkė pasidžiaugė, kad tokia forma populiarina 

leidinių su autografais kolekciją, gimnazijos ugdytiniai praturtina literatūros žinias, plečia 

akiratį, propaguoja skaitymo kultūrą ir ugdymą skaitant. 

Gerąja darbo patirtimi pasidalino Dalia Kukenienė, Panevėžio rajono Velžio gimnazijos 

informacinio centro vedėja. Ji savo pranešime „(Ne)pažįstama istorija mokyklos 

bibliotekoje” pabrėžė, jog tobulėjant technologijoms svarbu mokėti ne tik rasti 

informaciją, bet ir pasirinkti, analizuoti, apsaugoti asmeninius duomenis. Kuo daugiau 

galimybių tuo didesnė atsakomybė. Todėl labai svarbu tobulinti mokyklų bibliotekų  

Mokyklos biblioteka 2020  

Knyga – nedidelis įrankis, 

pažadinantis mūsų 

sugebėjimą mąstyti; tai 

minties variklis, išjudinantis 

protą. 

/ Émile Faguet/ 
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Respublikinėje nuotolinėje dailės olimpiadoje – ir Kauno r. atstovas 

26-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada, kaip ir daugelis kitų konkursų bei renginių, šiais metais 

gruodžio 4 d. vyks nuotoliniu būdu. Džiugu, kad šiuolaikinių technologijų dėka, mokiniai turės 

galimybę ne tik išsiųsti savo kūrybinius ieškojimus (eskizus, piešinius, baigtų darbų fotografijas) ir 

savarankiškai atliktą praktinę kūrybinę užduotį vertinimo komisijai, bet ir ją pristatyti pokalbio 

Zoom platformoje metu. 

Šįkart Kauno rajoną olimpiadoje atstovaus Vandžiogalos gimnazijos III g. klasės mokinys Aurimas 

Andriulionis (mokytoja Ona Šiušienė). Aurimas jau keletą metų daug ir kantrai dirbdamas, 

tobulindamas piešimo pieštukais techniką, siekė šio tikslo. Vaikinas dailės olimpiados rajono 

etape surinko daugiausiai balų po I vietos laimėtojos Juozo Lukšos gimnazijos IVg. klasės mokinės 

Aušrinės Kristinos Jakubonytės (mokytojas Linas Zizas), kuri šiuo metu mokykloje jau nebesimoko ir 

todėl respublikinėje olimpiadoje dalyvauti negali.  

,,Piešimas man yra saviraiškos priemonė, kaip bet kuriam kitam meno kūrėjui. Kurdamas aš gal iu 

įžvelgti ir suprasti save, atskleisti savo pasaulėjautą bei mintis, išgyvenimus, emocijas, nuotaiką. 

Tai leidžia suprasti, kaip aš matau pasaulį ir kaip tobulėju. Tačiau tobulėjimas - ne tik technine 

prasme, kaip suvokiama daugumos žmonių, bet ir dvasine, praturtinant paprastąjį savo 

žmogiškumą. Piešimas man leidžia pajausti pasaulio grožį ir išreikšti jį tokiomis spalvomis, kuriomis jį 

aš matau. Kūryba man suteikia galimybę atskleisti tai, ko negaliu išsakyti žodžiais“ – laiške savo 

mokytojai Onai Šiušienei rašė Aurimas. 

Linkime Aurimui sėkmės olimpiadoje! 

 

Aurimo darbai, pristatyti dailės olimpiados Kauno rajono etapo metu: 

   

darbuotojų informacinio raštingumo kompetenciją, nes ugdyti informaciniu požiūriu išprususius 

mokinius yra nauja galimybė mokyklų bibliotekininkams. Dalia pademonstravo įvairius metodus bei 

įrankius, kuriuos naudoja ji pati. Pabaigoje pranešėja palinkėjo kolegėms nuotolinio mokymosi 

iššūkius priimti kaip naujas galimybes tobulėti. 

Pranešime „Mokyklos bibliotekos vaidmuo nuotolinio mokymosi kontekste“ šią mintį pratęsė ir 

Kauno rajono Lapių pagrindinės mokyklos bibliotekininkė Kristina Brazauskienė. Ji apžvelgė tiek 

savo, tiek kitų Kauno rajono mokyklų bibliotekų veiklas nuotolinio mokymosi metu. Antroje 

pranešimo dalyje Kristina, remdamasi tarptautinių konferencijų (webinarų) ir kitų renginių patirtimi, 

internete skelbiama medžiaga, kėlė klausimus ir trumpai apibendrino, kas pandemijos akivaizdoje 

vienija pasaulio mokyklų bibliotekas, kurios jų veiklos pasiteisino, ką ir kokiomis priemonėmis pavyko 

įgyvendinti, kokių gebėjimų reikia bibliotekininkui sėkmingam darbui šiuolaikinėje mokykloje. 

Konferenciją apibendrino LMBDA pirmininkė Ž. Pratusevičienė. Dėkodama pranešėjams ir 

dalyviams, ji palinkėjo visiems nestokoti kūrybiškumo, toliau bendradarbiauti, dalintis patirtimi, 

idėjomis ir savo sėkmės istorijomis.  

Konferencijos pranešimų skaidres galite rasti čia: 

Asseco-iMOBIS-2020.pptx 

D. Kukenienė. (Ne)pažįstama istorija mokyklos biliotekoje 2020 

K. Brazauskienė. Mokyklos bibliotekos vaidmuo 

Ž. Pratusevičienė. IFLA Gairės mokyklų bibliotekoms 

  

Informaciją parengė Daiva Klimantavičienė, 

Kauno r. švietimo centro metodininkė 

Daiktus vaizduoju ne 

tokius, kokius matau, o 
kokius išmąstau. 

/Pablo Picasso/  

https://www.imobis.lt/mobis-info/wp-content/uploads/2020/10/Asseco-iMOBIS-2020.pptx
http://11a.lt/krsc/m/b/d/2/Kukeniene.pdf
http://11a.lt/krsc/m/b/d/2/Brazauskiene.pdf
http://11a.lt/krsc/m/b/d/2/Pratuseviciene.pdf
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  LR Seimas 2020 – uosius metus paskelbė vaikų emocinės gerovės metais, siekdamas atkreipti 

visuomenės dėmesį į vaikų emocinės gerovės svarbą, gerinti vaikų psichikos sveikatą ir gerovę, 

o kartu kurti sveiką bei laimingą vaikystę.  

Atlikti tyrimai parodė, kad Kauno rajone maždaug pusė vaikų nesijaučia laimingi mokykloje, o 

tai neigiamai veikia ir jų mokymosi rezultatus. Šiais metais Kauno rajono švietimo politikoje daug 

dėmesio kreipiama į vaiko savijautą ugdymo įstaigoje. Atliepiant Kauno rajono savivaldybės  

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius vedėjo Jono Petkevičiaus išsakytus prioritetus „Laimingas ir 

išmokytas vaikas“, Kauno rajono ugdymo įstaigų psichologai spalio 7 d. nuotoliniu būdu 

diskutavo tema „Laimingas vaikas mokykloje. Psichologo vaidmuo“. Diskusiją inicijavo ir vedė 

Kauno rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės Ramunė 

Ramanauskienė ir Renata Stonienė. Diskusijoje psichologai dalinosi, kaip mokyklose siekiama 

gerinti vaikų emocinę savijautą, su kokiais profesiniais, administracijos lūkesčiais ir iššūkiais 

susiduria Kauno rajono ugdymo įstaigose dirbantys psichologai, kaip šiuos lūkesčius sekasi 

išpildyti. Diskusija buvo siekiama dalintis gerąja patirtimi, kurti bendrystės jausmą, mokytis iš 

pavyzdžio, plėsti profesines galimybes, gerinti specialistų bendradarbiavimą, suteikti tiek 

dalykinę, tiek emocinę paramą, padėsiančią sėkmingiau įgyvendinti užsibrėžtus tikslus ir atliepti 

specialistams keliamus lūkesčius.  

Dalindamiesi gerąja patirtimi psichologai pasakojo, kokias veiklas, susijusias su vaikų emocinės 

savijautos gerinimu, yra nusimatę šiems mokslo metams, kokios veiklos jų ugdymo įstaigose yra 

tapę tradicinėmis, nes turi teigiamų rezultatų, kokias konkrečias darbo metodikas taiko, kad 

atlieptų būtent šią temą, su kokiais sunkumais susiduria norėdami pasiekti užsibrėžtų tikslų. 

Specialistai ugdymo įstaigose pastebi vaikų ir mokytojų, kurie patiria itin daug streso, jaučiasi 

įsitempę, pervargę. Jei blogai jaučiasi mokytojas, administracija, jų emocinė būsena 

persiduoda ir vaikams. Stresas stipriai veikia mąstymą, sunkiau sekasi sukaupti dėmesį, įsiminti. 

Įtampa apsunkina visos mokyklos bendruomenės emocinę savijautą; sunku mokytis vaikams, 

reikalinga emocinė parama mokytojams, švietimo pagalbos specialistams ir administracijai. 

Psichologai dalinosi, kokią emocinę paramą ir emocinę sveikatą stiprinančius užsiėmimus yra 

vedę mokytojams, tačiau šioje srityje patirtys pavienės, reikalingas visos mokyklos 

bendruomenės sutelktumas ir noras bendradarbiauti, rūpintis kiekvienu mokyklos 

bendruomenės nariu, atkreipiant dėmesį į emocinę sveikatą. Tai padėtų kurti pozityvius 

santykius visoje mokyklos bendruomenėje, paremtus geranoriškumu ir pagarba. 

Daugėjant psichologų Kauno rajono ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, buvo įvardytos iki šiol 

mažai viešai aptartos pačių mažiausių ugdomų vaikų problemos. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų 

psichologai jautriai kalbėjo apie vaikų adaptaciją darželiuose. Pastebėta, kad labai trūksta 

apie tai informacijos tiek ugdymo bendruomenei, tiek tėvams. Ikimokyklinių, pradinių mokyklų ir 

progimnazijų specialistai dalinosi adaptaciją ugdymo įstaigose gerinančiomis patirtimis.  

Specialistai taip pat pastebėjo, kad mokyklose mokymosi krūviai bei reikalavimai itin dideli, 

varginantys visą mokyklos bendruomenę. Ugdymo įstaigose nuolat daugėja vaikų, kuriems 

reikia specialiosios bei psichologinės pagalbos. Didėjant mokinių, kuriems reikalinga švietimo 

pagalba, skaičiui, vis aukštesni reikalavimai keliami švietimo pagalbą teikiantiems specialistams. 

Pastebėta, kad iš esmės specialistų darbo sąlygos keičiasi nežymiai: net ir didėjant specialistų 

etatų skaičiui, jų kiekis vis dar neatitinka esamų poreikių. Darbo užmokestis išlieka toks pats, nors 

krūviai ugdymo įstaigose stipriai viršija psichologo galimybių ribas. Kai kuriose ugdymo įstaigose 

vis dar nepakankamai pasirūpinta būtinomis darbo sąlygomis – psichologams pritaikytais 

kabinetais su jų darbui reikalingomis metodinėmis priemonėmis, t.y. aplinka, kurioje būtų galima 

dirbti kokybiškai, išsaugant psichologo darbe būtinas konfidencialumo sąlygas. Specialistai 

išsakė susirūpinimą, kad psichologams nukreipiami įvairūs papildomi darbai, kurie nėra įtraukti į 

jų pareigines nuostatas bei nėra jų darbo dalis pagal kompetenciją. Tai atitraukia juos nuo 

tiesioginio psichologo darbo.  

Psichologai pastebėjo, kad kreipiant kuo daugiau dėmesio į vaikų ir visos mokyklos 

bendruomenės emocinę sveikatą, vaikų ugdymas būtų sėkmingesnis. Neabejotina, kad tai 

teigiamai atsilieptų ir vaikų akademiniams pasiekimams.   

Diskusija buvo aktyv i ir naudinga. Pasidalinta įžvalgomis bei idėjomis, gerąja patirtimi, 

metodiniais pastebėjimais, refleksijomis.  

Parengė Renata Stonienė ir Ramunė Ramanauskienė 

Kauno rajono švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės 

Jei rasite kelią visiškai be 

kliūčių, jis tikriausiai 

niekur jūsų nenuves.  

/ Frank Klark / 

 

Laimingas vaikas mokykloje –  misija įmanoma? 

Pasitenkinimą darbu 

visų pirma lemia 

nuoširdžios pastangos, 

o ne rezultatas.   

/ Mahatma Gandhi / 
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Tvirtas finansinis raštingumas naudingas kiekvienam iš mūsų, siekiant geriau atskirti geras 

investicijas nuo blogų, gerus patarėjus nuo netikusių, suprasti, kokios investicijos yra mums 

tinkamos. Lavindami savo finansinį intelektą, efektyviau sprendžiame savo asmeninius finansinius 

sunkumus ir kasdien kylančius iššūkius.  

Nuo ko pradėti ir kaip užtikrinti savo finansinį stabilumą?  

Pagalbą pasiūlė „Sodros“, Lietuvos banko ir VMI specialistai. Spalio-lapkričio mėnesiais minėtų 

įstaigų specialistai vedė išsamius finansinio raštingumo mokymus mokytojams. Mokymų tikslas –  

padėti pedagogams suprasti finansinius srautus, ekonominius dėsnius bei tapti finansiškai stipriais 

ir nepriklausomais. Tam yra daug įvairių būdų, tačiau pagrindinis – gauti žinių.  

Mokymai vyko nuotoliniu būdu, pagal iš anksto parengtą programą. Prie nuotolinių mokymų 

prisijungė ne tik Kauno rajono, bet ir kitų savivaldybių pedagogai.   Iš viso mokymuose dalyvavo 

beveik 300 Kauno, Raseinių ir Klaipėdos rajonų mokytojų.  

VMI Švietimo ir metodikos skyriaus specialistai taip yra parengę nemažai metodinės medžiagos 

apie finansų valdymą, skirtos mokiniams: 

1. Mokesčių ABC – tai skiltis VMI tinklapyje, skirta tiems, kurie pirmą kartą susiduria su mokesčiais, 

joje yra ir daug medžiagos, kurią mokytojai gali naudoti pamokose. 

2. TAXEDU yra ES inicijuota svetainė apie mokesčius, kurioje yra daug puikios animuotos 

medžiagos (filmukų) lietuvių kalba (didžioji dalis). Tikrai galima rasti kažką įvairaus amžiaus 

vaikams.  

VMI specialistai  patys mielai atvyksta į mokyklas ir pravedaa pamoką vaikams, o karantino 

metu vykdo nuotolines pamokas. Detalesnės informacijos mokytojai gali kreiptis į Šarūną Gurklį, 

Mokesčių informacijos departamento Švietimo ir metodikos skyriaus specialistą, el. paštu 

sarunas.gurklys@vmi.lt, tel. (8 5) 266 8211. 

Finansinio raštingumo mokymai mokytojams 

Investicijos į žinias 

moka didžiausias 

palūkanas. 

/Benjamin Franklin/ 

 

Projektas gamtai ir apie gamtą  

Gamta, žmogus ir laikas yra susieti tarpusavyje. Tas ryšys gali virsti kūryba, kur gamta – 

svarbiausia, žmogus jai tik talkina, o laikas sukurtą objektą priverčia keistis: senti, irti, pūti, džiūti – 

natūraliai keisti formą, išvaizdą. Šiam ryšiui labai tinkamas laikas – ruduo. Kada pokyčiai gamtoje 

dideli, dalinamasi savo turtais ir puošiamasi įvairiomis spalvomis. Todėl ir kilo idėja šių metų 

respublikinį  ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų meninį-ekologinį projektą  

„Kuriu gamtai 2020” organizuoti  rudenį.  

Projekto tikslas – plėtoti aplinkosaugines idėjas per kūrybinę veiklą su gamtine medžiaga, gilinant 

žinias apie lietuvių liaudies meną. Pagrindinė kūrybinio darbo atlikimo sąlyga buvo, kad projektui 

pateiktas darbas būtų iš gamtinės, greit suyrančios medžiagos, nebūtų rištas, klijuotas ar kitaip 

apdirbtas.  Projektas vyko spalio mėnesį ir jį sudarė du etapai:  

1. dalyviai nagrinėjo, tyrinėjo ir studijavo lietuvių liaudies raštus ir ornamentus;   

2. dalyviai, prisirinkę gamtos turtų, dėliojo, kūrė, interpretavo pagal jau pasirinktą raštą ar 

ornamentą darbą, kurio nuotraukas siuntė parodai. 

Projektui pateikti 185 darbų nuotraukos iš įvairių respublikos ugdymo įstaigų. Kokių gražių darbų 

sukūrė  projekto dalyviai galite pamatyti projekto „Kuriu gamtai 2020” virtualioje parodoje. 

Virtualios  parodos nuotraukos džiugina kūrybiškumu, kruopštumu, orginalumu ir projekto tikslo 

atskleidimu. Kviečiame pasigrožėti! 

             Parengė Odeta Černiauskienė, 

Domeikavos lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja 

  

https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-abc
https://europa.eu/taxedu/resources_lt
mailto:sarunas.gurklys@vmi.lt
https://sites.google.com/view/kuriugamtai2019/darb%C5%B3-galerija
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Augančio vaiko psichinė sveikata labai priklauso nuo jį supančios aplinkos, šeimos santykių, 

draugų, gebėjimo bendrauti, todėl Karmėlavos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“, minint Pasaulinę 

psichikos sveikatos dieną, neatsitiktinai buvo pasirinkta tema „Gerumo traukinys“. 

Jau antrus metus iš eilės darželyje yra minima Pasaulinė psichikos sveikatos diena.  Šiais metais 

labai norėjosi, kad aktyviau į bendras veiklas įsitrauktų ir darželio bendruomenė, ypatingai vaikų 

tėveliai. Ir savo gerumu, šiluma, šypsenomis ir meile dalintųsi ne tiks su savo vaikučiais, bet ir su 

aplinkiniais.  

Spalio 8 d. specialisčių komanda (logopedės, psichologė ir sveikatos priežiūros specialistė) nuo 

pat ryto pozityviai nuteikė vaikučius, jų šeimos narius bei įstaigos bendruomenę. Jos įsikūnijo į 

jausmus (meilę, juoką, džiaugsmą) ir emocijas (emociukas).  Šių metinis Pasaulinės psichikos 

sveikatos dienos simbolis – gerumas. Atsižvelgiant į tai, tėveliams ir jų vaikučiams buvo 

dovanojami gerumo obuoliai, kuriais skatinome gebėjimą dalintis ir sveikai užkandžiauti. Iš 

„Gerumo dėžutės“ trauktos dienos sentencijos, o žaidžiant žaidimą „Širdelės takeliu“ tik dar 

kartą buvo įrodyta, kad tėvų, vaikų ir specialistų bendradarbiavimas grįstas pasitikėjimu ir 

orientuotas į bendrą tikslą – emocinę gerovę. Bendrauti ir laiką leisti su mylimais žmonėmis, tai 

emocinis džiaugsmas, kuris puikiausiai atsispindi vaikų kūrybiniuose darbuose, kuriuose jie piešė 

„Šeimą“. Įstaigos lauko erdvėje vyko kūrybinių darbų paroda „Gerumo traukinys“. 

Emocijos ir jausmai neaplenkė ir įstaigos bendruomenės. Specialisčių komanda nepaliko nei 

vieno darbuotojo be dovanos, šypsenos ir geros nuotaikos likusiai darbo dienai. O Emociukas  

„Žvaigždučių“ grupės vaikus mokino saugiai elgtis gatvėje. 

Minint pasaulinę psichikos sveikatos dieną visa bendruomenė būna sutelkta bendram darbui. 

Tik vieningu, kasdieniniu, nuoširdžiu darbu stengiamasi, kad kiekvienas vaikas jaustųsi saugus ir 

mylimas ne tik tą dieną, bet ir visus metus. 

Straipsnis „Švietimo naujienose“: Pasaulinė psichikos sveikatos diena. 

Irma Černajūtė-Martišienė 

Karmėlavos lopšelio-darželio „Žilvitis“  

pavaduotoja ugdymui, laikinai vykdanti direktorės funkcijas 

Pasaulis nuostabiai 

gražus, ir žmogus turi 

gyventi jame ir dirbti 

lyg dideliame sode. 

/K. Paustovskis/ 

Tradicinė šventė kitaip 

Tradicinė Kauno rajono ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų muzikinė-meninė šventė „Nors esi 

maža, bet esi didi“ kiekvieną pavasarį suburia gražų pulką vaikučių ir meninio ugdymo 

pedagogų vis kitame Kauno rajono darželyje. Šiemet laimė priimti svečius teko Garliavos kraštui. 

Nuspręsta, jog ši šventė bus skirta bendruomenių metams paminėti, todėl, draugiškai susibūrę, 

trys Garliavos apylinkių lopšeliai-darželiai („Eglutė“, „Obelėlė“ ir Jonučių) ruošėme muzikinę-

meninę programą.  

Tačiau dėl visą pasaulį sukausčiusios pandemijos, teko koreguoti ir šio renginio formatą. 

Tradiciškai gegužės mėnesį jis vykti negalėjo, todėl Garliavos lopšelio-darželio „Eglutė“ 

komanda ir Kauno rajono švietimo centras ėmėsi organizuoti nuotolinę muzikinę-meninę šventę, 

kurios tikslas – nuotolinio ugdymo kontekste ugdyti ikimokyklinių įstaigų bendruomenių 

pilietiškumą, bendruomeniškumą, tautiškumą, kūrybiškumą, kryptingą laisvalaikio praleidimą bei 

asmenybės tobulėjimą.  

Nuotoliniam renginiui filmuotą medžiagą paruošė dešimt Kauno r. ikimokyklinių ir priešmokyklinių 

įstaigų. Apie 150 ugdytinių ir 25 jų mokytojai įsiamžino šventės koncertinėje ir edukacinėje 

programose. Koncertinei šventės programai meninio ugdymo mokytojos atsiuntė įrašytas 

dainas bei šokius, skatinančius tautiškumą, pilietinę savimonę. 

Į muzikinę – meninę šventę įtraukėme ir priešmokyklinio ugdymo mokytojas, kurios su vaikučia is 

paruošė puikią edukacinę priemonę, skirtą įsimintinų Kauno rajono vietovių pažinimui. 

Kauno r. apylinkių pristatymas (edukacinė priemonė) 

Koncertas „Nors esi maža, bet esi didi“ 

Jurgita Momotiukaitė-Ačienė 

Kauno r. Garliavos lopšelio-darželio „Eglutė“  

Ikimokyklinio meninio ugdymo mokytoja 

„Gerumo traukinys“ Karmėlavoje 

https://www.svietimonaujienos.lt/pasauline-psichikos-sveikatos-diena/
https://www.youtube.com/watch?v=5BWNAh9qVXU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=D5agftBoLwA&feature=youtu.be
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Gera psichinė sveikata yra geros savijautos rodiklis, kai žmogus gali realizuoti save, įveikti 

kiekvieną dieną jį veikiantį stresą ir produktyviai atlikti savo darbus. Spalio 10 dieną minima 

Pasaulinė psichikos sveikatos diena. Ta proga visame pasaulyje organizuojami įvairūs renginiai – 

diskusijos, koncertai, susitikimai, paskaitos.  

Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos sveikatos priežiūros specialistė kartu su mokyklos tarybos 

mokiniais ir mokytoja Svetlana Konkova organizavo „Gerumo paštą“ mokykloje, kurio tikslas buvo 

suteikti galimybę mokiniams padėkoti mokytojams, savo klasės draugams, ar kitiems mokyklos 

darbuotojams už jų gerumą. Ta proga gimnazijoje svečiavosi  „Emociukas“, kurį pasiskolinome iš 

sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir kiekvieną dieną jis džiugino pradinių klasių mokinius 

primindamas, kad savo gerumu turime dalintis su kitais ir taip skatinti vienas kitą dažniau šypsotis. 

Gausybė laiškų džiugino mokinius ir mokyklos darbuotojus, suteikė jiems daug teigiamų emocijų. 

Taip pat buvo parengtas informacinis stendas psichikos sveikatos dienai paminėti „Gerumas“, kurį 

parengė dailės mokytoja kartu su mokiniais (IV a klasės mokine Otilija Linkevičiūte ir IV b klasės 

mokiniu Deniu Zubricku). Gimnazijos psichologės suorganizavo akciją „Dalinuosi gerumu“ su 5 

kasių mokiniais ir gyvūnų globos namai „Nuaras“. 

 Labai džiugu, kad kiekvienais metais vis daugiau mokyklos bendruomenės narių įsitraukia į 

bendras veiklas, vardan mūsų visų psichinės, emocinės sveikatos gerinimo. 

Ingrida Černiauskienė 

Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos 

sveikatos priežiūros specialistė 

Gerumo mėnuo Karmėlavos Balio Buračo gimnazijoje 

Laukiniai „Pelėdžiukų” grupės nuotykiai 

Nuo šių metų rugsėjo Kauno rajone, Girionių darželyje atsidarė viena ypatinga mišraus amžiaus (3-

5 m.) vaikų lauko grupė - „Pelėdžiukai“. Mes, mokytojos, labai apsidžiaugėme tokia galimybe 

ugdyti vaikus, pasitelkiant gamtos galias, auginti juos, išnaudojant visas nuostabios Girionių 

gamtos galimybes.  Šią idėją pasiūlė Kauno r. meras V. Makūnas, o ją padėjo įgyvendinti Kauno r. 

savivaldybė bei Švietimo, kultūros ir sporto skyrius,  mūsų darželio direktorė J. Vasiliauskienė ir 

pavaduotoja ugdymui A. Šiugždienė. 

Grupę lanko 15 mišraus amžiaus vaikų, vienu metu dirba dvi pedagogės. Mūsų lauko darželio 

pastatėlis yra prie pagrindinio darželio pastato ir primena pasakų namelį. Čia mes turime 

patalpas rūbinei, valgomajam ir prausyklai. Miega vaikai mūsų „pasakų namelyje“ ant čiužinukų, 

susisukę į šiltus miegmaišius. Žaisti čia ateiname itin retai, nes visą laiką praleidžiame lauke.  

Mums atitekusi teritorija – smagi nuokalnė, priaugusi aukštų ąžuolų ir pušų. Čia vaikai mėgsta žaisti, 

bėgioti, slapstytis, ekspermentuoti. Po truputį kuriame ugdomąją aplinką - pakabintos karstynės,  

laipynės, supynės, įkasti kelmeliai, funkcinės lentos, iš palečių pagaminta virtuvėlė - visa tai gera 

pradžia.  

Mūsų teritorijoje taip pat „apsigyveno“ amfiteatras. Tai vieta, kur vaikai mėgsta vaidinti, 

improvizuoti, pasijausti aktoriais.  

Tik atidarius vartukus patenkame į miško glėbį, o, paėjėję kelis šimtus metrų, atsiduriame Kauno 

marių pakrantėje.  Tad daug laiko praleidžiame žygiuose, tyrinėdami mišką, besidžiaugdami 

išpuoselėtu Girionių parku.  

Pastebėjome, kad vaikai tapo daug savarankiškesni, labiau pasitiki savo jėgomis, pagerėjo jų 

pastabumas, nes gamtos pasaulis tapo jiems daug artimesnis. Jie geba pasidžiaugti miško 

garsais, išgirsti paukščių čiulbėjimą, įdomus tampa net rasos lašelis, net kiekvienas medis ar krūmas 

turi ką papasakoti.  

Smagu stebėti, kiek įdomios veiklos mažieji patys susikuria – čia jie tyrinėtojai, ieškantys dinozaurų 

pėdsakų, čia gamtininkai, tyrinėjantys sliekų ar sraigių gyvenimą, kuriantys jiems „namučius“, čia 

eksperimentatoriai, gebantys pasigaminti dažus, sumaišydami purvą su vandeniu. Išmokome 

džiaugtis ne tik saulėtom, šviesiom dienelėm, bet ir švelniu lietučiu, kuris visai netrukdo mums eiti į 

žygius, karstytis medžiais ar braidyti balose. Juk svarbu ne oras, o tinkama apranga ir gera 

nuotaika, o jos mums niekada nepristinga. 

Ugdymas gamtoje šioks toks iššūkis mums, pedagogėms, nes turime pasiekti tų pačių 

kompetencijų kaip ir tradicinėse darželio grupėse. Kadien atrandame daug įdomių ir 

nestandartinių sprendimų, kaip, panaudojant gamtinę medžiagą, žaidimus, tyrinėjimus gamtoje, 

visapusiškai ugdyti vaikus. 
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Virtuali kūrybinių darbų paroda „Mediniai žaisliukai“ 

Jau ketvirti metai pačiu  gražiausiu metų laiku – rudenį – organizuojama vaikų, jų tėvų, 

pedagogų savos gamybos žaisliukų paroda.  

Šiais metais kūrybinių darbų parodą „Mediniai žaisliukai“ mane įkvėpė,  kai vieną šiltą rudens 

popietę stebėjau vaikus, žaidžiančius darželio kieme po nuostabaus grožio, žaliomis kasomis 

pasipuošusio medžio – žilvičio. Vieni vaikai stebėjo medį, tyrinėjo jį, kiti išradingai panaudojo 

pagaliukus... statė pilis, takelius ar juos panaudojo kaip transporto priemones – traukinukus, 

mašinėles.  

Vaikai kūrė išradingai, fantazavo ir tada supratau, kad pačių išrasti žaislai labiau mėgiami ir 

gali atstoti pirktinius. Nes didžiausia šiandienos problema – žaislai, žaidžiantys patys savaime, 

be vaikų dalyvavimo. O juk vaikai nuo pat mažens kūrybos dovaną puoselėja savo 

žaidimuose ir žaisluose...  

Todėl ir respublikos ŽILVITUKAI  nenustojome...kūrėme kartu su vaikais... ir žaidėme kartu su 

vaikais ! Taip stiprinamas bendravimo ir bendradarbiavimo ryšys bei pasidalinimas puikiomis 

idėjomis.  

Lina Nomeikienė,  

Karmėlavos lopšelio-darželio „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

Filmuką-parodą rasite facebook paskyroje auklėtoja auklėtoja 

Visą spalio mėnesį vykdėme įdomų projektą „Rudeninės pelėdžiukų pasakos“, kuris buvo 

orientuotas į vaikų kalbinių, meninių ir pažintinių gebėjimų lavinimą. Vaikai ne tik rinko 

informaciją apie pelėdas, daug sužinojo apie jų gyvenimo būdą, bet  kartu su auklėtojomis ir 

tėveliais kūrė pasakas. Vėliau labai džiaugėsi savo sukurtais darbais: pasakų knyga ir įvairiais 

„pelėdiniais“ darbeliais. Mokosi mažieji savo sukurtas pasakas ir darbelius pristatyti per ryto 

rato „televizorių“, vaidindami „Trys vaikiukai pelėdžiukai“.  

Didžiausias džiaugsmas išvykų metu laužavietėje kepti bulves, įsuktas į foliją. Penktadienis – 

mūsų pramogų ir maisto ruošimo diena, tad kuriame savo nuostabų lauko židinį ir kepame 

žefyriukus, čeburekus, ar dešreles bei visi draugiškai vaišinamės, prisimindami, ką išmokome ir 

sužinojome per savaitę. 

Šiuo metu, kai dienos trumpėja ir greitai temsta, „pelėdžiukai“ nenusimena – prasideda 

smagūs nuotykiai tamsoje. Panaudojant prožektorius žaidžiame slėpynių, orientuojamės 

tamsoje, ieškome lobių... 

Gera lauko darželyje vaikams augti. Jie nuo mažens jaučiasi gamtos dalimi, pripranta ja 

rūpintis, stebi pokyčius. Keliaudami į žygius dažnai surenkame išmėtytas šiukšles, taip žingsnis 

po žingsnio mokomės būti atsakingais šios žemės gyventojais, nes žemė – visų mūsų namai.  

Gailutė Bykovienė 

Girionių darželio ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

Apie Girionių darželyje veikiančia lauko grupę galite skaityti ir dienraštyje „Lietuvos rytas“: 

Populiarėja netradiciniai darželiai: pokyčius paskatino pandemija 

Žiūrint vaiko akimis, 

didžiųjų pasaulio 

stebuklų yra ne septyni, 

o septyni milijonai... 

Kūrybiškumas, originalių 

bei vertingų idėjų 

turėjimas, dažniausiai 

ateina matant pasaulį 

iš labai skirtingų pusių. 

/Ken Robinson/ 

https://www.facebook.com/groups/976828812401540/permalink/3459718334112563/
https://www.lrytas.lt/tevams/vaikai/2020/12/02/news/populiareja-netradiciniai-darzeliai-pokycius-paskatino-pandemija-17358659/
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 Nerimą, baimę, nesaugumą COVID-19 kelia ne tik suaugusiems, bet ir vaikams. Kaip ligos 

plitimas ir karantinas gali keisti vaikų/paauglių elgesį bei savijautą, kokias jų reakcijas 

išprovokuoti? Kas padeda įveikti pandemijos keliamus sunkumus? Patirtimi, įžvalgomis ir 

patarimais video įraše dalijasi Paramos vaikams centro programos „Vaikystė be smurto“ 

vadovė, psichologė Ieva Daniūnaitė: „COVID-19: vaikų savijauta ir elgesys“ 

 Vilniaus univesriteto Psichologijos instituto mokslininkų parengtos rekomendacijos mokykloms 

ir mokiniams „Mokinių psichologinė savijauta COVID-19 pandemijos metu“ 

 Naudinga informacija apie vaikus, turinčius įvairiapusių raidos sutrikimų, Lietuvos aklųjų ir 

silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus svetainėje 

https://srvks.lt/ arba https://srvks.lt/informacija/visuomenei/  

 Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos parengtos rekomendacijos „Įtraukiojo ugdymo 

įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokyklose“ 

 Su disleksijos sutrikimu susiduria vis daugiau vaikų. Niekas nėra garantuotas, kad šis sutrikimas 

nepalies ir mūsų artimųjų, o gal jau palietė? Gal mokymosi sunkumus vis dar laikote 

tinginyste? Yra nemažai informacijos, kaip ir kada atpažinti disleksiją, kaip elgtis tėvams ir 

mokytojams, kuo gali prisidėti švietimo sistemos kūrėjai.  Tačiau kartais reikia gyvos, tikros 

istorijos - štai ji. Dalinamės LRT televizijos laidos „Stilius“ reportažu, kuriame lektorė Asta 

Blažinskienė pasakoja savo pažinties su disleksija istoriją. Laido įrašą žiūrėkite čia. 

 Disleksiją turintiems vaikams gelbėja Lietuvos aklųjų biblioteka ir specialiųjų formatų leidėjai, 

daugiau sakitykite Lietuvos aklųjų bibliotekos internetinėje svetainėje. Lietuvos aklųjų 

biblioteka taip pat yra parengusi nuotolinius biblioterapijos mokymus „Renkuosi priimti 

kitokį“. 

 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija skiria dėmesio vaikų žinioms apie 

koronavirusą (COVID-19) plėsti ir pristato į lietuvių kalbą išverstą knygelę bei animacinį 

filmuką „Mano herojus – tai tu“. Knygelė skirta viso pasaulio vaikams, paveiktiems COVID-19 

pandemijos. Susipažindami su pagrindinio knygelės istorijos herojaus Arijaus nuotykiais, vaikai 

plečia savo žinias ir suvokimą apie koronavirusą. Tai padeda tėvams ir pedagogams 

vaikams patraukliu būdu kalbėti apie vaikus bauginančius dalykus, susijusius su koronavirusu, 

bei žaismingai juos mokyti laikytis saugumo rekomendacijų. 

Knygelė „Mano herojus – tai tu“ 

Filmukas, adaptuotas pagal knygelę „My Hero is You“ 

• Aktualūs pasiketimai dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai –  2020 m. lapkričio 30 d. 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas  nr. V-1861. 

 

Visi dalykai išauga iš 

mažos pradžios. 

/Markas Tulijus 

Ciceronas/ 

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

 

PRISIJUNK prie Kauno rajono švietimo centro Facebook’e 

Jūsų pastebėjimų, pasiūlymų dėl naujienlaiškio lauksime el. paštu info@centras.krs.lt   

Kauno rajono švietimo 2020 m. gruodžio mėnesio renginiai 

Naudingos nuorodos mokytojams, mokiniams ir tėvams 

 

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1NLQs7542s6m9AG8dhMlsxfZrEaB7M11IVYTFEMh26ifbYBXFOoMegSU8&feature=youtu.be&v=jee75dKEPLY
https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2020/11/Rekomendacijos-mokykloms-ir-mokiniams.pdf
https://srvks.lt/
https://srvks.lt/informacija/visuomenei/
http://vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2020/11/REKOMENDACIJOS-galutinis.pdf
http://vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2020/11/REKOMENDACIJOS-galutinis.pdf
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000130343/lektores-astos-blazinskienes-istorija-kai-disleksija-nustate-jos-sunui-pirmiausia-apeme-panika?fbclid=IwAR3iXBUtBseB2si_5yJv9LhNm1yu_pcHQGpMpA2r4vQcGZ_2VdMiVx4nzjU
https://www.labiblioteka.lt/biblioteka-visiems-saugi-aplinka-autizmo-spektro-bei-kalbos-ir-komunikacijos-sutrikimu-turintiems-lankytojams/529
https://www.labiblioteka.lt/naujienos/nuotoliniai-biblioterapijos-mokymai-renkuosi-priimti-kitoki/542
https://www.labiblioteka.lt/naujienos/nuotoliniai-biblioterapijos-mokymai-renkuosi-priimti-kitoki/542
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Mano%20herojus%20-%20tai%20tu.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FdO7MHlCkys
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/753c0c20334d11eb8c97e01ffe050e1c
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/753c0c20334d11eb8c97e01ffe050e1c
http://www.centras.krs.lt/
http://www.centras.krs.lt/
https://www.facebook.com/Svietimo.centras/
https://www.facebook.com/Svietimo.centras/
mailto:info@centras.krs.lt
http://11a.lt/krsc/m/d/mrp/pl2020-12.pdf

