
 

     

Šiame naujienlaiškyje: 

1 trumpa Kauno r. švietimo 

centro veiklos 2020 m. 

apžvalga 

2 Kauno r. sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinklo 

veikla, puoselėjant socialinę 

emocinę sveikatą 

3 psichologų patirtis, dirbant 

su specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčiais vaikais 

3-4 apie gerumo akciją 

„Vaikai – vaikams“ 

5 apie Kauno r. mokinių 

dalyvavimą nuotolinėse 

geomokslų ir aplinkosaugos 

olimpiadose  

5 Kauno r. ugdymo įstaigų 

auklėtinių ir mokinių kūrybinių 

darbų parodos ir šventiniai 

sveikinimai 

6 apie etikos projektą 

„Gerumui karantino nėra“ 

7 apie respublikinę kūrybinių 

darbų parodą „Kalėdinė 

pasaka sniego rutulyje“ 

   apie kitokių kalėdinių 

eglučių parodą ir 

   tikybos pamokas lankančių 

mokinių protmūšį nuotoliniu 

būdu 

8-9 psichologės Renatos 

Stonienės straipsnis „Vaikai – 

mūsų tobula dovana“ 

9 Kauno r. Trečiojo amžiaus 

universiteto studentų darbai 

karantino metu 

 

 

 

 

 

Naujienlaiškis 

ewsletter 

„2020 metai žada itin daug permainų, todėl kiekvienam vertėtų ruoštis įvykiams, 

galintiems apversti gyvenimą aukštyn kojomis. Pagal kinų horoskopą, 2020-ieji metai – 

Žiurkės metai, galimybių ir teigiamų pokyčių metai. Tai metai, kada įsigalės kur kas 

optimistiškesnės nuotaikos. Todėl 2020-aisiais palanku sau išsikelti ambicingus tikslus ir 

žinoma, atkakliai siekti norimo rezultato“. Taip prognozavo astrologai.  

Deja, tai nebuvo gerų ir optimistiškų nuotaikų bei ambicingų veiklų metai. Viena 

prognozė tikrai išsipildė, nes Covid-19 pandemija viso pasaulio žmonių gyvenimą 

„apvertė aukštyn kojomis“. Ir šie metai ilgam įsimins mums kaip „kovidiniai“, „karantino 

metai“, palietę mūsų bendravimą, susitikimus, keliones, patrauklias tiesioginio kontakto 

mokymosi aplinkas. Visi „pasitraukėme“ į virtualią erdvę. 

Ir vis tik tie Žiurkės metai pareikalavo iš mūsų siekti kitokių, ir ganėtinai ambicingų tikslų – 

įvaldyti informacines technologijas, išmokti dirbti ir mokytis e-platformose: Zoom, Teams, 

Socrative, Padlet, Edmodo, Kahoot, KhanAcademy, ScienceKids.  

2020 metai parodė, kaip svarbu šiuolaikiniam mokytojui lavinti skaitmeninio raštingumo 

įgūdžius, kurie suteikia galimybę virtualioje erdvėje efektyviau naudoti internetines 

priemones, atvirus mokymosi išteklius ir komunikacijos kanalus, kurti pamokų dizainą, turinį 

ir pan. Be to, ir ketvirtoji pramonės revoliucija ženkliai prisideda prie šiuolaikinių 

technologijų diegimo švietime, kuriant skaitmeninius vadovėlius ar organizuojant 

mokymą(si) naudojant nuotolinio mokymos(si) platformas.  

Pandemija išryškino, kad šiandieninė švietimo sistema ir joje dirbantys žmonės vis dar nėra 

tinkamai pasirengę dirbti nuotoliniu būdu. 

Kai mokytojų mokymasis persikėlė į elektroninę erdvę 

NR.  12  

2020 m. gruodžio 22 d. „Aš žinau, kad šis pasaulis netobulas ir tobulesnis būti negali, 

tačiau privalau stengtis gyventi ir mąstyti taip, tarsi jis galėtų būti kitoks; 

aš žinau, kad žmogus yra netobulas ir kitoks būti negali, tačiau privalau stengtis gyventi ir 

mąstyti taip, tarsi jis galėtų būti tobulesnis.“ 

/A. Šliogeris, 1990/ 
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Kaip švietimo pagalbos įstaiga, Kauno rajono švietimo centras, skubiai reagavo į šių metų 

iššūkius ir savo veiklos planą „apvertė aukštyn kojomis“: per tris mėnesius parengė virš 30 

naujų kvalifikacijos tobulinimo programų, kurių trukmė 40 val., ir kurios vykdomos 

virtualiuoju būdu. Vien tik kovo-gruodžio mėn. laikotarpiu suorganizuota 58 nuotoliniai 

renginiai, iš kurių 17 kursų, skirtų privalomo skaitmeninio raštingumo kompetencijų 

tobulinimui (80 val.), darbui su Microsoft Teams programa ir kitomis mokymosi 

platformomis.  

Džiaugiamės, kad pavyko sėkmingai sustartuoti ir su matematikos mokytojų kompetencijų 

tobulinimo programa, kurią pradėjome vykdyti kartu su VDU Švietimo akademijos 

mokslininkais ir rajono matematikos mokytojų metodinio būrelio nariais bei rajono 

matematikos mokytojomis ekspertėmis. Planuojame organizuoti 12-ose klasėse 

dirbantiems matematikos mokytojams nuolatines konsultacijas, kaip geriau parengti 

mokinius matematikos egzaminams. Įgyvendinome Erasmus+ tarptautinį projektą 

„Išmanusis matematikos mokytojas“, kurio metu sukurtos dvi matematikos mobiliosios 

programėlės 10-13 m. amžiaus mokiniams, o mokytojams – patraukli metodinė medžiaga 

(4 moduliai), e-vadovas, kaip naudotis e-mokymosi platforma, patarimai, kaip patiems 

pedagogams sukurti mokiniams patrauklius ir „draugiškus“ matematikos uždavinius. 

Tikimės, kad visos šios priemonės prisidės prie geresnių mokinių matematikos pasiekimų.  

Nuotoliniu būdu tęsėme ir ugdymo įstaigų vadovų kvalifikacijos tobulinimo programą 

„Lyderystės veiksmingumo didinimas šiuolaikinėje mokykloje“, kurios metu vadovai 

išklausė 2 modulius“ „Lyderystė“ ir „Marketingo pagrindai ugdymo įstaigoje“. Tikimės, kad 

situacija pagerės ir galėsime tęstinį vadovų mokymąsi organizuoti kitomis planuotomis 

formomis: stažuotės, „boso valandos“, praktikumai. 

Nuo kovo iki gruodžio mėnesio mokytojams buvo parengta 11 naujienlaiškų, kuriuose 

pateikta daug naudingos informacijos, metodinių patarimų, nuorodų, kaip pagerinti 

mokinių mokymą(si) nuotoliniu būdu, kaip mokytojui tinkamai pasirengti darbui nuotoliniu 

ar mišriu mokymo būdu; kaip palaikyti pozityvią nuotaiką ir gerą emocinę sveikatą.   

Nauju iššūkiu tapo ir mokinių olimpiados bei konkursai, kurie taip pat persikėlė į virtualią 

aplinką: jau įvyko informatikos, etninės kultūros olimpiados. Efektyviai vyksta ir dalykinių 

metodinių būrelių veikla. Pastebėjome, kad joje dalyvauja žymiai didesnis mokytojų 

skaičius nei tiesioginio kontakto būdu. Mūsų mokytojai nori ne tik pasitarti, bet ir 

pabendrauti su savo kolegomis. 

Kauno rajono švietimo centro darbuotojų komanda džiaugiasi nuoširdžiu bendravimu su 

rajono mokytojų bendruomene ir sulaukia daug malonių žodžių už suteiktą metodinę 

pagalbą; jaučiasi esantys reikalingi ir naudingi. 

Laimutė Ruzgienė, 

Kauno rajono švietimo centro direktorė 

Socialinė emocinė sveikata – 2020 m. SMM tinklo prioritetas 

Daryk tai, kuo tiki, ir tikėk 

tuo, ką darai. 

Antraip veltui švaistysi laiką 

ir jėgas 

/ Nisargadatta / 

 

 

Kauno rajono švietimo centras, rajono sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo(SSM) 

koordinatorius, 2020 m. rugsėjo – gruodžio mėn. įgyvendino priemonę, kurios tikslas – 

tobulinti Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo mokinių, mokytojų socialines 

emocines kompetencijas. Šios priemonės metu buvo siekiama kelti SSM ugdytojų, 

mokytojų kompetencijas, organizuojant kvalifikacijos tobulinimo renginius emocinės 

sveikatos ir savijautos stiprinimo tema, vykdyti sveikatingumo ugdymo veiklas SSM tinklo 

mokyklose mokinių emocinei ir psichinei sveikatai gerinti. Dėl 2020 metais susidariusių 

nepalankių aplinkybių(Covid-19 karantino) šiek tiek keitėsi veiklos, SSM mokyklose 

negalėjo vykti emocinę ir psichinę sveikatą, fizinį aktyvumą stiprinantys renginiai.  

SSM koordinatoriams, mokyklų mokytojams organizuoti nuotoliniai seminarai socialinės 

emocinės sveikatos stiprinimo ir komandinio darbo temomis pagal kvalifikacijos tobulinimo 

programą „Emocinės ir psichologinės aplinkos gerinimas mokykloje“ kuriuos vedė  

Socialinių mokslų kolegijos lektorės: dr. Editos Gelbūdienės seminaras „Pokyčių proveržis; 

kaip juos priimti ir išgyventi?“, psichologės, psichoterapeutės Gretos Jakaitės seminaras 

„Profesinis perdegimas ir psichinės sveikatos higiena; Emocinio intelekto lavinimas“, 

Giedrės Petrilionienės seminaras  Konfliktų valdymas“. 

Sukurta SSM viešinimo priemonė –  elektroninė knygelė „Gerai nuotaikai karantino nėra“, 

kurioje atsispindi Kauno r. SSM tinklo veiklos.  

Iš Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specia liosios programos 

priemonės „Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenių socialinių ir 

emocinių kompetencijų tobulinimas (III etapas)“  SSM tinklo mokykloms nupirktos 

priemonės socialinės emocinės sveikatos stiprinimui, bendravimui, kūrybiškumui ugdyti: 

stalo žaidimai „Emocijų bokštas”, „Bendravimo bokštas”, „Kūrybiškumo bokštas”; 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoms – „Pykčio ištrypimo kilimėliai”. 

https://smart.erasmus.site/lt/
http://11a.lt/krsc/ssmt/d/knyga2020.pdf
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Po pasaulį ir vėl pabiro džiaugsmo dovanos... 

Tarptautinis ADRA projektas „Vaikai – vaikams“ 

Gerumas tikrai neturi tautybės ir jam neegzistuoja jokios sienos ar įsitikinimų ribos… Šventų Kalėdų 

dvasia gali gyventi ir būti mūsų širdyse kasdien, visus metus... Tvirtai tikiu, kad tikros Kalėdos 

įvyksta tuomet, kai  dalijamės nuoširdumu ir šiluma, kai padarome dosnumu ir meile kvepiančius 

darbus, nelaukdami padėkos ar įvertinimo. Tikros Kalėdos – tai nesavanaudiškas požiūris į 

gyvenimą, tai mūsų širdies nusistatymas tiek savo, tiek tų, kurie yra šalia mūsų, atžvilgiu... Juk toks 

ir yra mūsų Kūrėjas, gimęs kūdikėlis Kristus... 

Labai smagu, kad Kauno raj. Švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba jau net trečius 

metus iš eilės bendradarbiauja su Tarptautine organizacija ADRA (Septintos dienos Adventistų 

plėtros ir paramos agentūra). ADRA projekto dovanėlės ypatingos tuo, kad jas paruošia ir į 

dėžutes  udeda patys vaikai, gyvenantys įvairiose ekonomiškai stipriose šalyse, šiuo atveju – 

Vokietijoje. Todėl šita gerumo akcija dar vadinama „Vaikai vaikams“. Lietuvoje ADRA su 

socialiniais partneriais bendradarbiauja jau daugiau nei dvidešimt metų ir siunčia dovanas 

lietuvių vaikams bei padeda išskirstyti paramą nepritekliuje gyvenančioms šeimoms. ADRA 

dovanos apskrieja visą pasaulį, pasiekia Afriką Filipinus ir kitus nuo Lietuvos labai nutolusius 

regionus ir džiugina ten gyvenančius vaikučius. Lietuvą šiais, 2020 m., pasiekė iš viso 2300 

kalėdinių ADRA  dovanų vaikams dėžių bei dar daug kitokios paramos. 

Lapkričio 18 d. ir gruodžio 9 d. Kauno r. ugdymo įstaigų psichologai, kaip jau tapo įprasta, rinkosi 

virtualioje erdvėje, pamėgtoje „Zoom“ platformoje. Susitikimų tikslas – gerinti psichologinės 

pagalbos teikimo galimybes specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.  

Susirinkimų metu specialistai aptarė, kaip ugdymo įstaigoje atpažįstami mokiniai, turintys 

ugdymosi sunkumų (SUP), koks procesas vykdomas ugdymo įstaigose pastebėjus SUP vaikus, iki 

kol jie patenka į pedagoginę psichologinę tarnybą išsamesniam įvertinimui, kaip sekasi toliau 

organizuoti ir teikti pagalbą SUP mokiniams ugdymo įstaigose.  

Specialistai dalinosi patirtimi ir akcentavo, kad, siekiant užtikrinti pagalbos teikimą SUP 

mokiniams, ypatingai svarbus sklandus bendradarbiavimas su mokytojais ir kitais švietimo 

pagalbos specialistais, darbas Vaiko gerovės komisijoje ir geras kontaktas su vaiko tėvais, 

paruošiant juos priimti vaiko sunkumus bei planuojant tolimesnę pagalbą vaikui. Psichologai 

analizavo, kodėl kartais tėvai nesutinka bendradarbiauti, slepia ir neigia problemas tol, kol jos 

tampa akivaizdžios, aptarė, kaip elgtis, kad tėvai matytų realią specialiųjų ugdymosi poreikių 

nustatymo naudą. Specialistai dalinosi, kaip ugdymo įstaigose organizuojama pagalba 

vaikams, nustačius specialiuosius ugdymosi poreikius, su kokiais sunkumais bei iššūkiais susiduria 

psichologai, kokios sritys yra tobulintinos, buvo dalinamasi gerąja patirtimi. 

 Kauno r. pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Renata Stonienė dalinosi, kokia 

informacija iš ugdymo įstaigų pedagoginės psichologinės tarnybos specialistams yra svarbi tam, 

kad galėtų kuo tiksliau įvertinti vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius. Tarnybos psichologė 

Ramunė Ramanauskienė pristatė gerosios patirties pavyzdžius, patarė, kaip ugdymo įstaigų 

psichologams geriau formuluoti išvadą, kad pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai 

galėtų geriau atliepti ugdymo įstaigos užklausą. Kauno r. Garliavos J. Lukšos gimnazijos 

psichologė Lina Labatmedienė kolegoms pristatė individualios pagalbos plano pavyzdį bei 

pateikė rekomendacijas, remiantis ŠMM ir SPPC leidiniu „Ugdymosi poreikių, kylančių dėl 

nepalankių aplinkos veiksnių, atpažinimo kriterijai ir rekomendacijos dėl individualios pagalbos 

mokiniams, turintiems ugdymosi poreikių dėl nepalankių aplinkos veiksnių“. Specialistai 

individualios pagalbos planą papildė, atsižvelgdami į Kauno rajono ugdymo įstaigų poreikius. 

Psichologai pastebėjo, kad specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičius ugdymo 

įstaigose sparčiai didėja ir kartais pritrūksta galimybių organizuoti pagalbą taip, kad būtų 

patenkinti kiekvieno vaiko psichologinės pagalbos poreikiai, todėl buvo aptartos alternatyvios 

pagalbos galimybės ir šaltiniai. Svarbus ir specialistų rūpinimasis savimi, tinkamas kvalifikacijos 

kėlimas. Metodiniai pasitarimai gali būti vienas iš paramos šaltinių tiek emocine, tiek informacine 

prasme. 

Susirinkimo metu atkreiptas dėmesys į konfidencialumo reikšmę, kas ypatingai aktualu mažuose 

rajonuose, kur žmonės vieni kitus artimai pažįsta ne tik darbinėje, bet ir kasdienėje aplinkoje.  

Apibendrinant pasitarimo rezultatus reikia pabrėžti, kad nustatant specialiuosius ugdymosi 

poreikius yra svarbus ugdymo įstaigų, pedagoginės psichologinės tarnybos ir tėvų indėlis, o SUP 

vaiko gerovei – visų specialistų ir tėvų sklandus bendradarbiavimas.  

Jurga Taleikytė ir Ramunė Ramanauskienė, 

Kauno r. švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės 

Elkis su žmogumi taip, 

lyg jis būtų toks, koks 

privalėtų būti, 

 ir padėsi tapti tuo, kuo 

jam lemta tapti. 

/J. W. Goethe/  

Psichologų dėmesys darbui su specialųjų ugdymosi poreikių vaikais       
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 Nuoširdžiai bendradarbiavome su SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro Šeimos gerovės 

skyriaus vedėja socialiniams reikalams Kristina Banuškevičiene ir jos kuruojama socialinių 

darbuotojų, dirbančių su šeimomis, komanda vaikų emocinės gerovės srityje, siekiant kartu kurti 

sveikesnę ir laimingesnę visuomenę ir vaikystę. 

Kauno rajone net 100 vertingų ADRA dovanėlių pasiekė su sunkumais susiduriančių šeimų 

vaikučius. Gera daryti gerus darbus. Gera matyti vaikų akelėse džiaugsmą, malonią nuostabą, 

nuoširdžią padėką. ADRA misijos skleidėjai yra įsitikinę, kad per sutelktą bendradarbiavimą 

teigiamus pokyčius patirti gali tie žmonės, kurie vis dar gyvena nepritekliuje ar dėl netikėtos 

nelaimės yra atsidūrę sunkioje materialinėje  situacijoje.  

Tikime, kad ir mes, Kauno r. Pedagoginės psichologinės tarnybos atstovai, tarpininkaudami 

prisidėjome prie šios kilnios ir gražios ADRA misijos įgyvendinimo Lietuvoje.  

Dėkojame Kristinai Banuškevičienei ir visai jos socialinių darbuotojų komandai, kurie sunkiomis 

pandemijos sąlygomis, didelių apribojimų metu padėjo išdalinti šias dovanas mažiesiems. 

Dėkojame ir Kauno r. Švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos vadovui Daliui 

Balčiūnui, socialinei pedagogei Astai Markauskienei ir visiems, kurie krovė, vežė, rūšiavo ar dar 

kitaip prisidėjo ir tarpininkavo bei bendradarbiavo, kad dovanos laiku pasiektų tuos mūsų 

vaikus, kuriems labiausiai jų reikia. Jų širdelės tikrai buvo paliestos gerumo. Jiems labai smagu 

žinoti, kad kažkas jais rūpinasi net Vokietijoje.  

Daugiavaikė mama dalijasi vaikų reakcija gavus dovanas: „Jaunesnius vaikus dovanos labai 

pradžiugina. Jie priima jas atviromis širdimis ir mėgaujasi kiekviena akimirka. Jie tarsi jaučiasi, 

kad patys yra maži pasaulio stebuklai, gražiausios dovanos, ir priima visa iš aplinkos su 

džiaugsmu ir dėkingumu. Vyresni vaikai jau domisi ir smalsauja, kokie vaikai suruošė jiems 

dovanas, kokia toji kita šalis, kaip ten žmonės gyvena. Dukra iš karto paklausė, gal ir jie galėtų 

ateityje paruošti dovaną kitiems vaikams ir juos taip pat nudžiuginti. Manau, dalinimasis ir 

dovanojimas ne tik džiugina širdis, bet ir moko mus to paties - priimti dovanas, jas vertinti ir 

pagalvoti apie šalia esančius, moko dalintis ir džiuginti kitus." 

Socialinė darbuotoja aprašo vaikų džiaugsmą: „Labiausiai džiaugėsi Adrija, kuri, pamačiusi 

šaliką, sakė: „vau koks šalikas, o dar ir ausinės..., mama, pažiūrėk Elzos šepetys, o dar čia 

pažiūrėk....". Paskui bėgo žiūrėti brolio ir sesės dovanų ir taip pat džiaugėsi jų dėlione ir įvairiomis 

smulkmenomis. Iš vieno berniuko gavau sms žinutę: „Tai aš, Paulius, man labai patiko, kas ten 

buvo, labai įdomu, ačiū.“ 

Lėjos ir Danieliaus istorija 

Danieliui yra 12 metų, o jo sesutei Lėjai – 3 metukai. Šeima susiduria su daugeliu problemų, tarp 

jų ir finansine. Tėvai per šventes vaikams dovanoms gali skirti tik labai minimalią sumą, tad 

vaikai džiaugiasi net labai mažomis smulkmenomis, o gavę projekto „Vaikai vaikams“ dėžę 

labai apsidžiaugė ir ilgai socialinio darbuotojo Danielius klausinėjo, iš kur jos, kas jas atsiuntė, 

kodėl jie jas gavo... Asmeniškai Danielius perduoda šilčiausią ir nuoširdžiausią padėką visai 

ADROS bendruomenei ir ypatingai vaikams, kurie prisidėjo ir kūrė tokią malonią staigmeną jų 

šeimai. 

Danielius mokosi 6-je klasėje, Lėja laukia, kol pateks į darželį. Mergaitė labai drąsi, savarankiška 

ir norinti bendrauti su bendraamžiais. Lėja netgi nusprendė, kad gautą lėlę nešis į darželį, kai tik 

pradės jį lankyti, o tiek daug saldumynų sako mačiusi tik parduotuvėje. Socialinis darbuotojas 

paliko šeimą krykštaujančią ir laukiančią namo po darbo grįžtančio tėčio, kad galėtų viską jam 

parodyti ir kartu pasidžiaugti, kad jie gavo šitiek daug dovanų. P.S. mama net nusibraukė 

džiaugsmo ašarą stebėdama laimingus savo vaikus. 

Milenos istorija 

Milenai yra 2 metukai, šeimoje ji auga viena ir didžiulė laimė, kad mergaitė nuo spalio mėn. 

pradėjo lankyti vaikų darželio grupę. Šeima gyvena sename senelio name, kuriam labai 

reikalingas remontas, todėl tėtis labai stengiasi pagerinti būsto sąlygas, tačiau pajamos 

nedidelės. Mama neturi darbo, nes šeima gyvena atokiame Kauno rajono miestelyje, 

autobusas pro miestelį važiuoja tik tris kartus per dieną, todėl sunku suderinti autobuso grafiką 

su darbo grafiku. Šią vasarą tėtis šeimos namuose sudėjo grindlentes, tad Milena drąsiai vaikšto 

ir dėlioja žaislus ant grindų. Mergaitė dėl savo amžiaus yra nedrąsi, tačiau su dideliu smalsumu ir 

žingeidumu stebėjo, kaip tėtis atidaro ADRA projekto „Vaikai vaikams“ dovanų dėžutę. 

Mergaitė labai norėjo pati visas dovanas apžiūrėti, rankytes rąžė ir akytės blizgėjo, tačiau 

supratome, kad greičiausiai išdrąsės tik tada, kai socialinis darbuotojas išvyks. Milena dar tik 

mokosi pažinti pasaulį, mokosi drąsos, todėl labai džiaugiasi dovanomis, kurių pagalba galės 

lavinti pirščiukus piešimu, dėlionėmis ir miegoti su minkštais žaisliukais, kuriuos, net neabejoju, 

nešis ir į darželio grupę. 

Ir dar visas 100 kitų, dovanų sulaukusių šeimų ir vaikų istorijų... 

Tegul ši nesavanaudiška džiaugsmo Kalėdų dvasia lydi mus visus ateinančius 2021-uosius  

metus! 

Renata Stonienė, 

Kauno rajono švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė ir 

ADRA projekto iniciatorė bei organizatorė Kauno rajone 

Davimas, įkvėptas 

gerumo, gimdo meilę.  

/ Lao Cu / 
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2020 m. lapkričio 18 d. Elektronikos platintojų asociacija(EPA) kartu su Lietuvos geografijos 

mokytojų asociacija organizavo 7-8 klasių moksleiviams Nacionalinę aplinkosaugos olimpiadą 

elektroninėje platformoje. Olimpiada skirta gilinti moksleivių žinias aplinkosaugos srityje, kad 

vaikai su ekologinėmis problemomis susipažintų per realius pavyzdžius. Olimpiadoje dalyvavo 

1682 moksleiviai iš 142 Lietuvos mokyklų. 

Iš 39 Kauno rajono mokinių, dalyvavusių olimpiadoje, 10 buvo apdovanoti diplomais už puikias 

žinias aplinkosaugos srityje: 

Garliavos Jonučių progimnazija – 4 diplomai, mokytoja Sonata Žilinskienė, 

Karmėlavos B.Buračo gimnazija – 3 diplomai, mokytoja Ilona Mackevičiūtė, 

Domeikavos gimnazija – 1 diplomas, mokytojas Darius Starkus, 

Vilkijos gimnazija – 1 diplomas, mokytoja Laima Dabulskienė, 

Kulautuvos pagrindinė mokykla – 1 diplomas, mokytoja Diana Tovkevičienė. 

Sveikiname mokytojus ir jų mokinius su puikiais pasiekimais! 

Sonata Žilinskienė, 

                   Kauno rajono geografijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė 

Puikios Kauno rajono mokinių žinios aplinkosaugos srityje 

Aplinkosauga turi tapti 

asmenybės dalimi, 

tuomet [aplinkosaugos] 

problemos spręsis 

savaime. 

/prezidentas V. Adamkus/ 

 

Žiemos švenčių belaukiant 

Žiema atneša daug džiaugsmo teik vaikams, tiek suaugusiems. Tai ir didžiųjų metų švenčių 

laukimas, ir jų stebuklai, dovanos, gamtos teikiami malonumai ir pramogos.  

Kauno rajono bendrojo ugdymo įstaigų 5-10 klasių mokiniai laukimo džiaugsmą ir grožį, perteikė 

savo kūrybiniuose darbuose. Dailės mokytojų ir metodinio būrelio pirmininkės Dalės Keliauskienės 

dėka, mokinių darbai virto labai gražia virtualia paroda ,,Žiemos stebuklai“. 

Bendradarbiaujant Kauno rajono Jonučių progimnazijos pradinio ugdymo mokytojoms Aušrai 

Juškienei ir Jolantai Andriukaitienei bei Kauno miesto „Ryto” pradinės mokyklos pradinio ugdymo 

mokytojai Astai Karvelienei dar rudenį kilo graži idėja – organizuoti Kauno apskrities 3-4 klasių 

mokinių virtualią kūrybinių darbų parodą ,,Advento kalendorius. Kuriu su šeima”, sukuriant šiai 

parodai internetinę svetainę. Parodos tikslas – suteikti galimybę išgyventi kūrybos ir bendrystės 

džiaugsmą švenčiant Adventą. Pasigrožėti mokinių kartu su tėvais kurtais adventiniai kalendoriais 

galite apsilankę parodos interneto svetainėje „Kuriu su šeima“. 

Kauno rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikai taip pat laukia švenčių, 

puošia eglutes, dabinasi patys, kad galėtų pranešti Jums apie artėjančias šventes. Vaikai, kartu 

su mokytojomis,  siunčia visiems muzikinį kalėdinį sveikinimą.  

 

Kauno rajono mokiniai Lietuvos geomokslų olimpiadoje 

Olimpiados organizatoriai, Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakultetas, Geomokslų 

institutas kartu su Lietuvos geologų sąjunga lapkričio 25 d. pakvietė 8-11 klasių mokinius į IV-ąją 

Lietuvos geomokslų olimpiadą.  

Olimpiados temos apima astronomijos, meteorologijos, hidrologijos, geologijos ir geografijos 

mokslus. Olimpiada vyksta dviem etapais. Pirmajame  etape, kuris vyko nuotoliniu būdu, 

dalyvavo 355 mokiniai. 24 mokiniai, geriausiai pasirodę I-ajame etape, gavo kvietimus į II-ąjį 

olimpiados etapą. Jis numatytas balandžio mėnesį. Tokį kvietimą gavo ir du Kauno rajono 

mokiniai:  

Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos III a klasės mokinys Domantas Barkauskas (geografijos 

mokytoja Ilona Mackevičiūtė) ir  

Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos I d klasės mokinys Simas Tiškevičius 

(geografijos mokytoja Eglė Poderienė).  

Nuoširdžiai sveikiname ir linkime jiems sėkmės, juk II-ojo etapo 4 geriausieji įgis teisę atstovauti 

Lietuvai Tarptautinėje Žemės mokslų olimpiadoje.  

     Parengė Ilona Mackevičiūtė, 

                                                                   Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos geografijos mokytoja 

https://www.youtube.com/watch?v=c71Kv0eeuss&feature=youtu.be
https://sites.google.com/view/adventokalendorius/darb%C5%B3-galerija?authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=5gypf3UBjME&feature=youtu.be
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Meilė yra veiksmas, 

kuriuo mes 

apsisprendžiame savo 

laiką, žinias dovanoti 

kitiems. 

/ arkivyskupas 

 K. Kėvalas / 

Gera dalintis gerumu  

2020 m. spalio-2021 m. gegužės mėn. vyksta tęstinis Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-

12 klasių mokinių etikos projektas „Gerumui karantino nėra“. Kalėdinio laikotarpio tema – 

„Gerumu dalinuosi su kitu“. Kviečiame susipažinti, kokios veiklos vyko mokyklose įgyvendinant III 

projekto etapą: 

Kulautuvos pagrindinė mokykla 

Kulautuvos pagrindinės mokyklos 6 klasės mokiniai gruodžio mėnesį dalyvavo projekte, kurdami 

įvairiausių formų gerų darbų kalendorius, o rašydami mintis-užduotėles kiekvienai adventinio 

laikotarpio dienai, neužmiršo ne tik artimų žmonių, savo augintinių, esančių šalia, bet ir kaimynų, 

gyvenančių artimiausioje aplinkoje.  

Šaunūs vaikai suplanavo iškepti pyragą, pasakyti gerą žodį kiekvienam, padaryti pusryčius savo 

artimiesiems, padaryti kažką gero, nors to ir niekas neprašė, pagaminti kalėdines dovanas savo 

rankomis ir daug kitų puikių dalykų. Džiugu, kad jų gerų darbų kalendoriuose atsispindėjo 

atsakingas požiūris į save, rūpinimasis savimi: mažiau žiūrėti televizorių, išeiti pakvėpuoti tyru 

miško oru, leisti sau pailsėti ir apie nieką negalvoti... Ir net atsisakyti saldumynų, o tai jau tikras 

pasninkas šių laikų vaikams!  

Nuotolinis mokymasis netrukdo puoselėti gėrį savo širdyje ir dalintis juo su kitais, jis verčia 

pažiūrėti į pasaulį kūrybiškai, ieškoti ir rasti kitų būdų, įprasminančių buvimą šioje žemėje. 

Aurelija Maciukaitė, 

Kulautuvos pagrindinės mokyklos etikos  mokytoja 

Babtų gimnazija 

Gerumą žmonės vertina dvejopai: vieni mano, kad gerumas yra meilė ir nesavanaudiškas 

rūpinimasis kitais; kiti mano, kad gerumu žmonės pasinaudoja siekdami sau naudos, tačiau iš 

tiesų kiti žmonės jiems visiškai nerūpi. O ką apie kitų žmonių gerumą manote Jūs?  

Galbūt sunku kai kuriems patikėti, tačiau tyrimai atskleidžia, kad buvimas geru kitiems gali 

padaryti mus tikrai nuoširdžiai laimingais. 

Mes visi esame skirtingi. Kas vieniems sekasi lengviau, kitiems – sunkiau, tačiau kiekvienas iš mūsų 

galime atrasti tai, kas mums tinka ir ką galime daryti su meile, gerumu, nuoširdžiu atsidavimu.  

Štai keli geranoriškumo būdai, kurie padidina laimės jausmą: “užkrečiama“ šypsena, rūpinimasis 

vieni kitais, naujų pažinčių užmezgimas, gerumas kaip tapatumas ir gerumas sugrįžta. 

Taigi iš vienos pusės buvimas geru gali pagerinti mūsų nuotaiką, iš kitos pusės – gera nuotaika 

gali padėti mums tapti dar geresniais. Tai yra nuostabus laimės ir gerumo ryšys, kurio esmė – 

nuoširdus davimas. 

Babtų gimnazijos 5-12 kl. mokiniai šiuos geranoriškumo būdus panaudojo kurdami savo gerų 

darbų kalendorius ir sveikinimus, dalyvaudami įvairiuose edukaciniuose renginiuose, 

konkursuose ir pan. Viską sužinosite paspaudę nuorodą Projektas „Gerumu dalinuosi su kitu“. 

Nepamirškite paspausti kiekvienos kalendoriaus dienos . 

Rita Jakienė, 

Babtų gimnazijos etikos vyr. mokytoja 

 

Vilkijos gimnazija 

Gruodžio 21 dieną, Vilkijos gimnazijos 5-6 etikos grupės mokiniai vykdė ilgalaikio projekto trečią 

temą „Gerumu dalinuosi su kitu“, kuri buvo skirta paminėti kalėdinį laikotarpį. Projekto 

organizatoriai sugalvojo užduotį – sukurti savo „Advento gerų darbų kalendorių“. Kartu su 

mokiniais aptarę užduotį, kibome į darbus. Visą mėnesį vaikai dirbo, rašė kiekvienos dienos 

nudirbtus, atliktus savo gerus darbus.  

Šiandieną, integravus projektą į etikos pamokos temą „Kalėdos mano širdyje“, kalbėjomės apie 

Kalėdų prasmę žmogaus gyvenime. Vaikai pasakojo, ką jiems reiškia ši šventė. Dauguma 

mokinių pasakojo, kad tai jauki, rami, šilta šeimos šventė, tai buvimas kartu, bendravimas su 

pačiais artimiausiais ir mylimiausiais žmonėmis. Pamoką vainikavo adventinių kalendorių 

pristatymas. 

Ligita Zavadzkienė, 

Vilkijos gimnazijos mokytoja 

Kulautuvos pagrindinės mokyklos  

6 kl. mokinė Augustė Litvinė su 

savo kūrinėliu –  gerų darbų 

kalendoriumi 

https://view.genial.ly/5fc91c0d2bc71a0d193300ae/social-vertical-post-projektas-gerumu-dalinuosi-su-kitu
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Kauno r. Babtų lopšelis-darželis  2020 m. gruodžio mėn. organizavo respublikinę kūrybinių darbų 

parodą, kurios tikslas – pasitelkiant laisvai pasirinktas menines technikos priemones, sukurti 

miniatiūrinę Kalėdinę pasaką sniego rutulyje. Kuriant darbus buvo siekiama skatinti vaikus domėtis 

šv. Kalėdų papročiais, aktyvinant vaikų ir mokytojų, tėvų (globėjų) tarpusavio bendravimą ir 

bendradarbiavimą. Bendroje veikloje vaikai ne tik atskleidžia kūrybingumą, ugdo meninę raišką, 

bet ir jaučia artimųjų, mokytojų palaikymą, o tai jiems suteikia daug džiaugsmo. 

Į mūsų kvietimą dalyvauti kūrybinių darbų parodoje atsiliepė net 30 šalies ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų, 58 pedagogai.  

Džiaugiamės sulaukę tiek daug gražių, stebuklingų Kalėdinių pasakų sniego rutuliuose. Stebino 

vaikučių, pedagogų ir tėvelių išmonė, idėjos, priemonių gausa, netikėtų medžiagų pasirinkimas.  

Kviečiame peržiūrėti virtualią parodą https://www.darzelis.babtai.lm.lt/ ir nuoširdžiai dėkojame 

visiems parodos dalyviams.  

 

Kalėdinė pasaka sniego rutulyje 

Eglutė kitaip 

Kauno r. Ilgakiemio mokykla-darželis ir Kauno r. švietimo centras organizavo Kauno r. ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio ugdymo įstaigų bendruomenių (ugdytinių, jų tėvų (globėjų), mokytojų) 

kūrybinių darbų nuotraukų „Kalėdinė eglutė kitaip“ parodą. Paroda buvo skirta Šv. Kalėdų 

laikotarpiui ir bendradarbiavimo plėtrai tarp Kauno r. ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo įstaigų bendruomenių. 

Dalyviai, pasitelkdami laisvai pasirinktas menines technikas, gamtines, antrinių žaliavų priemones 

kūrė pačias netikėčiausias, originaliausias, nerealiausias, netradicines Kalėdines eglutes.  

Kūrybinių darbų fotografijų parodoje dalyvavo šios Kauno r. įstaigos: Ringaudų pradinė mokykla, 

Eigirgalos lopšelis-darželis, Raudondvario lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“, Kačerginės mokykla-

daugiafunkcis centras, Garliavos lopšelis-darželis „Eglutė“, Zapyškio pagrindinė mokykla, 

Ilgakiemio mokykla-darželis.  

Įstaigų bendruomenės ne tik kūrė eglutes kitaip, bet ir  surengė parodas iš originalių, inovatyvių, 

įdomių, netikėčiausių „Kalėdinių eglučių kitaip“.  

Dėkojame dalyviams už  bendradarbiavimą ir dalyvavimą fotografijų parodoje! 

 

 

Mokinių protmūšis nuotoliniu būdu 

Lapkričio 25 d. vyko Kauno rajono mokyklų 8-10 klasių mokinių, lankančių tikybos pamokas, 

protmūšis „Šventasis Popiežius Jonas Paulius II”, skirtas šv. Jono Pauliaus II metams paminėti ir 

įprasminti.  

Kadangi Covid-19 metu mokymasis persikėlė į virtualią erdvę, tai ir protmūšis buvo virtualus, jis 

vyko pasitelkus dvi internetines platformas: „Zoom“ ir „Socrative“. Protmūšio organizatoriams ir 

daugumai dalyvavusiųjų tokia patirtis buvo nauja, tad mažų nesklandumų išvengti nepavyko, 

tačiau protmūšis įvyko ir, vertinant mokytojų bei mokinių grįžtamąjį ryšį, pavyko.  

Protmūšyje dalyvavo 13 komandų iš 6 mokyklų, iš viso 38 mokiniai. Mokiniai turėjo atsakyti į 25 

klausimus apie šventojo Jono Pauliaus II gyvenimą, veiklą ir įtaką Pasaulio istorijai. 

Ačiū Kauno r. tikybos mokytojų metodiniam būreliui, mokiniams ir juos protmūšiui rengusiems 

mokytojams!  

Ypač dėkojame VDU Ugnės Karvelis tikybos mokytojai Renatai Markevičienei, kurį mus, 

organizatorius, įtikino, kad neverta protmūšio nukelti į kitus metus, o galima suorganizuoti jį 

pasitelkus skaitmenines priemones.  

 

https://www.darzelis.babtai.lm.lt/
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Vaikai – mūsų tobulos dovanos! 

Mes, psichologai, teigiame ir dauguma suaugusiųjų priima tai bei supranta, kad vaikams 

pozityvūs įvertinimai, pastebėjimai, paskatinimai, padrąsinimai yra būtini.  

Tikriausiai sielos gelmėse visi tėvai nori, kad jo vaiku žavėtųsi. Jei ne, kam gi tuomet reikėtų  

ventinių kaspinėlių, drabužėlių, gražių šukuosenų, kuriomis tėveliai puošia savo vaikus eidami 

pasivaikščioti ar į šventę? Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tik mergaitėms pagyrimai dėl 

išvaizdos ypač svarbūs. Berniukams šiek tiek paprasčiau – jie tikrai mažiau pergyvena dėl to, 

kaip jie atrodo. Jie dažniausiai turi kiek kitokių problemų, nors šiais laikais berniukų požiūris ir 

supratimas apie grožį irgi keičiasi.  

Štai mergaitėms pasitikėjimas, kurį jos suvokia dėl savo išvaizdos, tiesiog gyvybiškai būtinas, 

kad sąlygiškai lengviau galėtų išgyventi pereinamąjį – paauglystės periodą. Ypatingai 

reikšmingas mergaitėms yra svarbiausio vyro jos gyvenime – tėvo – įvertinimas. Jo žodžius 

mergaitė priima kaip absoliutą. Taigi, sakyti dukrai komplimentus – tėvo pareiga, lygiai tokia 

pati, kaip ir uždirbti jos maistui, drabužiams, žaislams bei kitoms reikmėms.  

Kiekvienas vaikas, ne tik mergaitės, daugiau ar mažiau, jaudinasi dėl savo išvaizdos. Ir štai, 

kaip visada netikėtai, ateina vieną kartą ne itin puiki diena, kai jie – trylikametė ar trylikametis 

–pažvelgia į veidrodį, pamato kampuotą, negrabiai sudėtą spuoguotą būtybę su įvairiais 

realiais ir įsivaizduojamais trūkumais... Reikia visada žinoti, kad bet kuris, net ir gabiausias ir 

protingiausias vaikas, kartais išgyvena nepilnavertiškumo jausmus. Na, o mergaitei, kuria savo 

laiku nepakankamai žavėjosi jos tėvas, šis laikas būna itin sudėtingas ir problemiškas. Kaip ji 

tuo metu elgsis, sunku nuspėti... Pavyzdžiui, ji gali pulti ant kaklo pirmam pasitaikiusiam vyrui, 

kuris pagaliau jai meiliai pasakys, kad ji yra tikra gražuolė. Galbūt ji eis savęs įtvirtinti į nekokios 

reputacijos grupę, kurioje bus priimta ir įvertinta bei ten pasijaus saugi. O galbūt, tiesiog 

kentės užsisklendusi ir atsiribojusi nuo bet kokio bendravimo su priešingos lyties atstovais... 

Kartais atrodo, kad mūsų kultūroje degutas yra vertingesnis už statinę medaus... Pasakyti 

„konstruktyvią kritiką“ dažniausiai nesunku kiekvienam. Tai darome dažnai ir noriai, o štai 

pagyrimų, padrąsinimų, manome, daug nereikia, tarsi jie kenktų vaikų auklėjimui... Neretai 

mokydami vaikus, dažniausiai nesąmoningai, laikomės principo, kad girti reikia mažiau nei 

kritikuoti, – tai, mūsų manymu, reiškia „auklėti“. Tenka dar ir dabar sutikti mamų, mokytojų, 

kurios nustemba sužinojusios, jog vaikams reikia kasdien ir ne vieną kartą pasakyti, kad jie yra 

mylimi, pasakyti daug gražių žodžių, teigiamų įvertinimų, pasidžiaugti jų atliktu darbu ar bent 

jau pastangomis. 

Pasak psichologės K. Kuzmos, vaiko nuomonė apie save yra vienintelis ir svarbiausias 

veiksnys, nulemiantis laimę ir gerą savijautą ateityje. Jūsų vaikas gali būti ir gražus, ir 

protingas, netgi talentingas, bet jeigu jis nepatenkintas savimi ir jaučiasi nepilnavertis, tai visos 

turimos savybės nepagelbės. 

„Mama, pažiūrėk, kokia aš graži“, – džiaugiasi trejų metų dukrelė stovėdama prie veidrodžio. 

„Mieloji, atsipeikėk, tokių kaip tu yra milijonai“, – pertraukia ją „blaiviai“ mąstanti mama. Bet 

teisi juk mergaitė! Kuo čia dėti milijonai? Ji juk nuostabi, ji vienintelė tokia pasauly je. Ji kada 

nors taps pačia gražiausia mama savo vaikams ir „pačia pačiausia“ žmona savo vyrui. 

Tėveliai, mokytojai, kiti vaikui artimi žmonės visada turi būti tuo reikšmingiausiu veiksniu, kuris 

padės vaikui jaustis vertingam, nepaisant visų sunkumų, su kuriais tenka susidurti gyvenime. 

Turime žinoti, kad mūsų žodžiai  ir poelgiai veikia vaiko jausmus ir taip ugdo teigiamą arba 

neigiamą požiūrį į save. 

Žinoma, viskas turi būti savo vietoje ir savo laiku. Nesiginčysiu su tuo, kad gera širdis ir 

charakteris daug svarbiau vaikų laimei nei išorinis grožis, ir kad apskritai kuklumas puošia 

žmogų. Visa tai reikia savo laiku paaiškinti vaikui. Tačiau nepaisant to, vaiką turime mokėti 

padrąsinti, pagirti, pamaloninti, tai labai svarbu mažam augančiam vaikučiui, kur io laukia 

nelengvas suaugusiojo gyvenimas. Pasitikėjimas savimi yra gebėjimas įžengti į pasaulį ir 

ištverti įvairiausias sudėtingas gyvenimo situacijas! Suaugusiems taip pat labai svarbu apie 

save girdėti gražius žodžius. Vienas rusų dainininkas kažkada seniai dainavo: „Pradėkime 

sakyti vieni kitiems komplimentus, juk tai meilės laimingi momentai“... 

Tėveliams, mokytojams ir visiems, kurie kuria santykį  su vaikais                                                      

       Belaukiant Kalėdų  stebuklo... 

Geri žodžiai gimdo 

pasitikėjimą; geros mintys 

pasiekia gelmes... 

/Lao Cu/ 

(nuotrauka iš asmeninio straipsnio  

autorės Renatos S. albumo) 
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Nors karantinas apribojo Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto veiklas, tačiau šio 

universiteto studentai nuobodžiauti neturi kada. Nuo pat karantino pradžios jie aktyviai dalijosi 

savo firminių patiekalų receptais TAU Facebook paskyroje, o prieš pat Kalėdas išleido receptų 

knygelę „Virtuvėje karantino nėra“. 

Šiais metais TAU studentai taip pat aktyviai dalyvavo savanorystės akcijoje „Šiltos Kalėdos 

2020“, kurios metu mezgė dovanas tiems, kam labiausiai jų reikia.  

Tokia akcija vyksta jau trečią kartą, šiais metais akcijoje dalyvavo 43 mezgėjos savanorės, 

kurios drauge numezgė 226 šiltas dovanas:  

164 poras kojinių,  

22 poras šlepečių,  

10 liemenių,  

8 skaras,  

6 poras pirštinių,  

6 šiltas apykakles,  

3 megztinius,  

3 šalikus,  

2 kepures ir  

2 poras riešinių.  

Prie akcijos prisijungė 5 moterys savanorės iš kitų Lietuvos miestų: Druskininkų, Šiaulių, Naujosios 

Akmenės.  

Į šias dovanas moterys įmezgė ne tik siūlų gijas, bet ir meilę artimui, geras mintis, nuoširdžias 

emocijas ir šventinius linkėjimus. Šiltosios dovanos buvo įteiktos vaikų ir senelių globos namų 

gyventojams Kaune ir Kauno rajone. 

Edita Žaromskienė, 

Kauno r. TAU rektorė 

 

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

 

PRISIJUNK prie Kauno rajono švietimo centro Facebook’e 

TAU studentų darbai karantino metu 

Na, o šiandien, prisimenant tikrąją Šventų Kalėdų prasmę, noriu kartu su jumis pavartyti 

Šventąjį Raštą. Giesmių giesmės knygoje, kuri randama Biblijoje, aprašoma meilės istorija, 

kurioje įsimylėjėliai žavisi vienas kitu, negailėdami pačių gražiausių epitetų. Visa Dievo kūryba, 

tarp jų ir mes, žmonės, esame tobuli Dievo kūriniai. Žavėdamiesi savo vaikais ir mylimaisiais 

mes tuo pačiu teikiam šlovę Dievui, kuris mus sukūrė nuostabiais ir gražiais, ypatingais Savo 

kūriniais. Tikintys žmonės supranta, kad Dievas taip myli kiekvieną, kad siuntė Savo Sūnų numirti 

už kiekvieną Jį tikintį (žr. Šv. Rašte Jono 3, 16). Tikintys teigia, kad Dievas turi kiekvienam unikalų 

atnaujinimo planą (žr. Šv. Rašte Jono 14, 1–3), ir Jis nesistengtų šitaip, jei žmogus nebūtų to 

vertas.  

Nepamirškime šių tiesų! Jos padarys mus ir mūsų vaikus laimingesnius ir palaimins mūsų visų 

santykius. Mūsų vaikai, kaip ir gimęs Jėzus, taip pat yra tikras stebuklas. Nepamirškite šito, 

švęsdami šventas Kalėdas.  

Gražios ir prasmingos Šv. Kalėdų šventės linkinti Renata Stonienė, 

Kauno r. švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė  

Ačiū visiems, kurie šiais metais buvote kartu su mumis. 

Dėkojame, kad dalijotės savo patirtimi  ir pasiekimais, – tik Jūsų dėka naujienlaiškis yra spalvotas, įdomus ir skaitomas. 

Iki naujų susitikimų 2021-aisiais metais! 

https://www.facebook.com/KaunoRajonoTAU
http://www.centras.krs.lt/
http://www.centras.krs.lt/
https://www.facebook.com/Svietimo.centras/
https://www.facebook.com/Svietimo.centras/

