
 

Sunku patikėti, kad jau praėjo metai nuo CPVID-19 pandemijos pradžios. Išmokome dirbti,  

gyventi ir mokytis kitaip, bet ne mažiau kūrybiškai ir aktyviai nei anksčiau. Šiame 

naujienlaiškyje apžvelgsime, kaip praėjo pirmasis šių metų ketvirtis, gerąja darbo karantino 

metu patirtimi dalysis Kauno rajono mokomųjų dalykų mokytojų metodinių būrelių 

pirmininkai ir nariai, ugdymo įsyaigų mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai. 

Šį naujienlaiškį puošia šių metų Lietuvos mokinių dailės olimpiados, kurios tema ,,Pasakos, 

patarlės, priežodžiai ir minklės” rajono etapo dalyvių darbai.  

 

Šiame naujienlaiškyje: 

1 apie 2020 Švietimo centro 

veiklos ataskaitas 

koordinacinei tarybai ir 

metodinių būrelių 

pirmininkams 

2-3 apie 2021 m. olimpiadas ir 

konkursus 

3 etikos mokytojų 

organizuotas kūrybinių darbų 

projektas „Meilės juosta 

Lietuvai“ 

3 lopšelio-darželio„Žilvitis“ 

ugdytinių kūrybinių darbų 

paroda 

4 apie judėjimo iššūkį Kauno 

rajono mokyklose 

5 apie „Šeimos darželių“ 

veiklą 

5 respublikinės geografijos 

olimpiados savivaldybių 

etapo rezultatai 

5-6 apie virtualų draugystės 

tiltą Giraitės darželyje 

6 ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kūrybinių darbų paroda 

„Širdelė iš širdies“ 

6 metodinė diena apie 

įtraukųjį ugdymą 

7 projektas „Mokytojas 4.0“ 

8 apie meilę kitaip 

(R.Stonienė) 

 

 

Naujienlaiškis 

ewsletter 

Kiekvienų metų sausio mėn. įprasta apžvelgti įgyvendintus darbus ir planuoti naujas 

veiklas.  

Sausio 22 d. vyko švietimo centro koordinacinės tarybos 

(http://centras.krs.lt/koordinacine-taryba/) posėdis, kurio metu Laimutė Ruzgienė, 

švietimo centro direktorė,tarybos nariams pristatė išsamią įstaigos 2020 m. veiklos analizę. 

Mokytojų metodinę veiklą, jos turinį ir formas apžvelgė pavaduotoja Edita Žaromskienė. 

Loreta Montrimaitė pristatė neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklą savivaldybėje bei 

įvykusius mokymus valstybės tarnautojams, kultūros darbuotojams ir Kauno r. Trečiojo 

amžiaus universiteto studentams. Pavaduotojas PPT Dalius Balčiūnas išsamiai aptarė 2020 

m. pedagoginės psichologinės tarnybos veiklą ir būsimus projektus.  

Visi pranešėjai akcentavo COVID-19 poveikį veiklų organizavimui ir renginių pobūdžiui. 

Kad ir kaip atrodytų keista, bet karantino metu veiklų nesumažėjo, o tik padaugėjo, 

išaugo renginių formų įvairovė.  

Koordinacinės tarybos nariai Švietimo centro veiklą įvertino labai gerai, pateikė naudingų 

įžvalgų ir pasiūlymų 2021 m. planui, kurį pamažu pradedame įgyvendinti. 

 

2020 m. darbų apžvalga su koordinacine taryba ir 

metodinių būrelių pirmininkais 

NR.  13  

2021 m. kovo 31 d. 

http://centras.krs.lt/koordinacine-taryba/
http://11a.lt/krsc/m/d/mrp/pl2021-04.pdf
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2021 metų olimpiados ir konkursai ‒ iššūkis ne tik 

mokiniams, jų mokytojams, bet ir organizatoriams 

Ugnė Žobaitė, 8 kl. 

Šiais metais, ugdymo procesui persikėlus į virtualią erdvę, nuotoliniu būdu vyksta ne tik 

pamokos, bet ir mokinių dalykinės olimpiados bei konkursai.  

Švietimo centras, kaip respublikinių konkursų bei olimpiadų savivaldybių etapų 

organizatorius, susidūrė su ne vienu iššūkiu:  

   - kaip stebėti mokinius renginių metu ir užtikrinti sąžiningą darbų atlikimą,  

   - kaip suorganizuoti kalbėjimo užduotis, kad vaikams ir vertinimo komisijai būtų kuo 

mažiau nepatogumų, 

   - ką daryti dingus internetui ar mokiniui netyčia atsijungus nuo platformos, kurioje 

atlikamos užduotys; į ką kreiptis, o jei mokiniui nepavyksta prisijungti prie el. platformos,  

   -  kaip paruošti mokiniams aiškias instrukcijas, kaip prisijungti ne tik prie Zoom‘o (per 

kurią vyko stebėjimas), bet ir prie kitų el. mokymosi platformų, su kuriomis Centro 

metodininkės nebuvo dirbusios, ir kt. 

Mokinius olimpiadoms ir konkursams rengę mokytojai taip pat buvo „kovinėje 

parengtyje“, nuolat sulaukdavo skambučių ir laiškų iš mokinių, jų tėvų ir 

olimpiados/konkurso organizatorių: tai reikia patikslinti mokinio el. pašto adresą, tai 

mokinys staiga dingsta iš stebėtojo ekrano, tai neišsisiunčia atliktos užduotys ir įvairiausios 

kitokios problemos, kurias reikia spręsti „čia ir dabar“.  

Mokiniams ir jų tėvams taip pat teko pasukti galvą, kaip olimpiados ar konkurso metu 

užtikrinti tylią aplinką, kad netrukdytų pašaliniai garsai, augintiniai ar mažieji broliukai bei 

sesutės. Mažesniems olimpiadų/konkursų dalyviams reikėjo tėvų ar vytesniųjų 

brolių/seserų pagalbos atsiunčiat atliktas užduotis ar sureguliuojant kompiuterių garso ir 

vaizdo nustatymus. 

Nepaisant įvairiausių techninių trukdžių, interneto „kaprizų“, nesusipratimų olimpiados ir 

konkursai vyko pakankamai sklandžiai. 

Sausio-kovo mėnesį įvyko 24 respublikinės bei rajoninės olimpiados ir konkursai, kuriuose 

dalyvavo daugiau nei 800 Kauno rajono mokyklų mokinių: 

Olimpiada/konkursas Mokinių 

skaičius 

32-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada (8-12 kl.) 10 

Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada 5 

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada (11 kl.) 18 

59-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada (9-12 kl.) 42 

70-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada (9-12 kl.) 46 

Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada (9-12 kl.) 42 

54-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada 72 

Lietuvos mokinių vokiečių kalbos konkursas (8 kl.) 6 

 

 Sausio 29 d. į tradicinį pasitarimą apžvelgti  2020 m. vykdytų veiklų susirinko atskirų 

mokomųjų dalykų metodinių būrelių primininkai. Pasitarimas, kaip įprasta pastaruoju metu, 

vyko Zoom platformoje.Išklausius praėjusių metų metodinės veiklos ataskaitą, kurią itin 

interaktyviai pristatė Švietimo centro direktorės pavaduotoja Edita Žaromskienė, aptarti 

2021 m. iššūkiai ir prioritetai. Susitarta daugiau dėmesio skirti renginių kokybei, rinktis tokias 

metodinės veiklos formas, kurios būtų orientuotos į vieną bendrą tikslą ‒ laimingo ir gerai 

išmokyto vaiko ugdymą. 

Tradiciškai buvo pagerbti naujai išrinkti metodinių būrelių pirmininkai. Perskaitę linksmą 

priesaiką, jie įsipareigojo telkti savo dalyko mokytojus bendroms veikloms ir iniciatyvoms . 

 

Kotryna Kaminskaitė, 10 kl. 

Emilija Miniotaitė, 8 kl. 
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Nuo 2020 m. spalio mėnesio  Kauno rajono ugdymo įstaigos dalyvauja Kauno rajono 

bendrojo ugdymo mokyklų 5-12 klasių mokinių, lankančių etikos pamokas, etikos ilgalaikiame 

projekte „Gerumui karantino nėra“.  

2021 m. kovo mėnesį baigėsi projekto IV temos „Gerumu dalinuosi su Lietuva“, skirtos 

paminėti valstybines šventes, veiklos. Visų dalyvavusių mokyklų mokiniai pynė meilės juostą 

Lietuvai. Meilės juostas atsiuntė Babtų gimnazija (mokytoja R.Jakienė), VDU Ugnės Karvelis 

gimnazija (mokytoja D. Dargevičė), Kulautuvos pagrindinė mokykla (mokytoja A. 

Maciukaitė), Šlienavos pagrindinė mokykla (mokytoja  O. Gervienė), Vandžiogalos gimnazija 

(mokytoja I.Skališienė), Garliavos Jonučių progimnazija (mokytoja J. Radzevičienė), 

Karmėlavos B.Buračo gimnazija (mokytoja E. Šukutienė), Piliuonos ir Rokų (svečiai iš Kauno 

miesto) gimnazijos (mokytoja I.Graužinienė).  

Smagu, kad net karantino metu mokytojos kartu su mokiniais vykdo įdomias ir labai 

naudingas veiklas, kurios padeda ugdyti brandžią ir atsakingą pilietinę bendruomenę, 

puoselėjančią visuotines vertybes.  

Pasigrožėkite 9 ugdymo įstaigų mokinių nupinta meilės juosta Lietuvai:  

http://11a.lt/krsc/m/b/d/27/210331/meiles_juosta_Lietuvai.ppt  

VDU Ugnės Karvelis gimnazijos mokinių darbai:  

http://11a.lt/krsc/m/b/d/27/210331/ukg.pptx  

Aldona Čibirienė, Kauno rajono švietimo centro metodininkė 

Meilės juosta Lietuvai 

Olimpiada/konkursas Mokinių skaičius 

69-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada (9-12 kl.) 36 

28-oji Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiada (10-11 kl.) 4 

27-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada 26 

10-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 146 

Kauno rajono 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada 60 

33-oji Lietuvos 9-12 kl. mokinių geografijos olimpiada 16 

30-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada (10-12 kl.) 25 

Lietuvos mokinių technologijų olimpiada 23 

14-oji Lietuvos 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiada 86 

53-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas 1 

50-asis tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas 14 

Kauno rajono 9-12 klasiu mokiniu anglu/vokieciu/rusu kalbu 

E.Pundzevičiaus vertimų konkursas 

37 

Kauno rajono 5-8 klasiu mokinių anglu kalbos konkursas "Spelling 

Bee" 

34 

Respublikinis anglų kalbos konkursas (9-10 kl.) 16 

Kauno rajono 2 klasių mokinių  dailiojo rašymo ir iliustracijos 

konkursas 

45 

Kauno rajono 9-12 klasių mokinių fizikos diena, čempionatas 

„Makaronų tiltai“ 

13 

 

Balandžio ir gegužės mėn. laukia dar keletas konkursų ir olimpiadų.  

Tikimės, kad renginiai praeis sklandžiai ir linkime sėkmės jų dalyviams !  

Deivilė Jankauskaitė, 11 kl. 

Kamilė Rimdeikaitė, 11 kl. 

http://11a.lt/krsc/m/b/d/27/210331/meiles_juosta_Lietuvai.ppt
http://11a.lt/krsc/m/b/d/27/210331/ukg.pptx
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AČIŪ – mandagiausias žodis bet kokia pasaulio kalba. Dėkingumas ‒ tai santykį stiprinanti 

emocija, kuri skatina suprasti, kaip mus vertina ir priima kiti žmonės.  

Kiekvienas iš mūsų turime už ką padėkoti, todėl šių metų sausio 4-29 dienomis Kauno r. 

Karmėlavos lopšelis-darželis „Žilvitis“ organizavo respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų kūrybinių darbų nuotraukų parodą „Žodelis AČIŪ“. Paroda skirta Tarptautinei 

„AČIŪ“ dienai paminėti.  

Praėjusiais metais organizuotas renginys ir paroda, skirta „Ačiū dienai“ paminėti, pavyko puikiai, 

todėl šiais metais nusprendėme šia idėja pasidalinti su Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigomis. Parodos tikslas ‒ suvokti žodelio „Ačiū“ reikšmę per vizualinį, girdimąjį 

suvokimą bendraujant ir bendradarbiaujant su šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais. 

Džiaugiamės kūrybinių darbų gausa, ‒ jų gavome virš 300. Iš dalyvių sulaukėme padėkų už 

puikią iniciatyvą organizuojant kūrybinių darbelių fotografijų parodą.  

Ši paroda mus pačius paskatino dažniau ištarti „ačiū“ vaikams, tėveliams, kolegoms ar 

artimiesiems. Pastebėjome, kad dėkingumas grįžta, pripildydamas ir įkvėpdamas naujoms 

kūrybinėms idėjoms. Tikimės, kad ir Jūs atrasite, kaip gera sakyti „ačiū“: 

http://11a.lt//krsc/m/b/i/10/201229/aciu.mp4  

Alma Budnikaitė, Karmėlavos lopšelio-darželio „Žilvitis“ vyr. logopedė 

Judita Janušienė, Karmėlavos lopšelio-darželio „Žilvitis“ logopedė  

Andželika Leikuvienė, Karmėlavos lopšelio-darželio „Žilvitis“ psichologė 

Paroda „Žodelis AČIŪ“ 

Jau daugelį metį vasaris Lietuvoje skelbiamas sveikatingumo mėnesiu. Fizinio ugdymo mokytojai 

sukūrė gerų emocijų ir aktyvaus judėjimo iššūkį kelių mokyklų bendruomenėms. 

Jau pirmojo karantino metu mokiniai parsisiuntę ir išbandę išmaniąsias programėles toliau 

sėkmingai sportuoja, bando įvairias fizines veiklas, fiksuodami jas savo telefone. 

Artėjant vasario mėnesiui mokiniai  buvo pakviesti dalyvauti vaikščiojimo iššūkyje ir rungtyniauti 

tarp draugų, klasių, tėvų ar mokytojų, kas daugiau kilometrų įveiks per mėnesį.  

„Iš pradžių viskas paprasta, ‒ pasakoja mokiniai.  ‒ Įdiegi telefone programėlę, priimi iššūkį, kurį 

sukuria mokytojas ir vaikštai, matydamas savo rezultatus, įveiktą kelią, laiką, vidutinį greitį, 

sudegintas kalorijas. Nejučiomis pradedi kelti sau vis didesnius reikalavimus eiti kuo daugiau.  

Anksčiau bauginamai  atrodęs kelių kilometrų atstumas tampa juokingu ir per dieną nesunkiai 

nueini 10 ir daugiau kilometrų. Smagu mėgautis žiemiška savo rajono gamta, nes kiek daug 

atrandi nematytų objektų, eidamas vis labiau fiziškai stiprėji, semiesi sveikatos, energijos ir gerų 

emocijų“. 

Ėjimo iššūkyje dalyvauja apie 50 Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos 5-8 klasių ir I-IV gimnazijop 

klasių moksleivių. Fizinio ugdymo mokytoja Kristina Salinkienė džiaugiasi,  kad aktyviausi pas juos 

aštuntokai. 

Garliavos Jonučių progimnazijoje iššūkį priėmė 5-8 klasių mokiniai, prie kurių prisijungė jų tėvai, 

nenorintys atsilikti nuo vaikų. Fizinio ugdymo mokytojas Saulius Dubickas fiksuoja netikėtus ir 

stulbinančius rezultatus, kai per 17 dienų nueinama virš 200 kilometrų.  

Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklo 2-9 klasių mokiniai aktyviausiai dalyvauja iššūkyje 

‒ ėjimo iššūkį priėmė daugiau nei 250 moksleivių. Mažiausi 2b klasės mokinukai ypač aktyviai 

rungiasi su vyresniais, įtraukdami net šeimos narius, kad bendras kilometrų skaičius būtų kuo 

didesnis. „Neįtikėtina, kad antroko ar penktoko rezultatai geresni nei 9 klasės mokinio ar 

mokytojo“, ‒ mintimis dalijasi iššūkius sukūrusi fizinio ugdymo mokytoja Gintarė Poškevičienė.  

Iššūkis tapo smagia pramoga, o ėjimas ‒ kasdieniu ritualu. Tarp klasės draugų, klasių ir mokytojų 

vyksta permaininga ir aštri kova dėl pagrindinių prizų, kuriuos pažadėjo mokyklos direktorė Valė 

Urbelienė. Direktorė džiaugiasi gerėjančia mokinių sveikata, jų nuotaikomis ir nuoširdžiais 

padėkos žodžiais iš tėvelių. 

Tikimės, kad prie iššūkio prisijungs daugiau rajono mokyklų bendruomenių. Ateityje planuojame 

aktyvaus judėjimo iššūkį tarp mokyklų, siekdami įtraukti kuo daugiau mokyklų bendruomenių 

narių. 

Gintarė Poškevičienė, Kauno rajono fizinio ugdymo mokytojų  

metodinio būrelio pirmininkė 

Gerų emocijų ir aktyvaus judėjimo iššūkiai rajono 

mokyklose 

Viktorija Nakutytė, 9 kl. 

Dovydas Laurinavičius, 10 kl. 

kl. 

Laima Kazakevičiūtė, 10 kl. 

http://11a.lt/krsc/m/b/i/10/201229/aciu.mp4
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Praėjus vieneriems „Šeimos darželių“ veiklos metams Kauno rajone, nuotolinėje apskritojo stalo 

diskusijoje vasario 10 d. susitikome aptarti veiklos rezultatus, pasidalinti gerąja darbo patirtimi. 

Kauno rajono meras V. Makūnas, „Šeimos darželio“ modelio iniciatorius Kauno rajone, 

nuoširdžiai padėkojo šeimos darželių paslaugų teikėjams, visiems prisidėjusiems prie šios idėjos 

įgyvendinimo, pakvietė kalbėtis sprendžiant iškilusias problemas.  

„Šeimos darželių“ paslaugų teikėjai savo pristatymuose atskleidė pastebėtus veiklos privalumus: 

„vaikai jaučiasi kaip namuose“, „nereikia rašyti planų, vertinimų, galima skirti daugiau dėmesio 

vaikui“, „vaikų užimtumas atitinka jų poreikius ir tėvų lūkesčius“, „šeimos darželių vaikams 

lengviau adaptuotis ikimokyklinėje įstaigoje“ ir kt. Diskusijoje išsakyti pasiūlymai, pastebėjimai ką 

būtų galima tobulinti, keisti.  

Meras V. Makūnas, jo pavaduotojas P. Visockas, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas J. 

Petkevičius, kiti savivaldybės atstovai, vyr. specialistai, švietimo įstaigų, teikiančių šeimos 

darželių paslaugas vadovai pasidžiaugė „Šeimos darželių“ veikla. Diskusijos metu nutarta sukurti 

darbo grupę, kuri padėtų šeimos darželių paslaugų teikėjams spręsti iškilusias problemas.  

Daugiau apie Šeimos darželius skaitykite straipsnyje Kauno rajone įkurti šeimos darželiai dalijasi 

patirtimi 

Rasa Sasnauskienė, Kauno rajono švietimo centro metodininkė 

XXXIII geografijos olimpiados  savivaldybių  etapas 

 

Taip jau sutapo, kad Lietuvos mokinių XXXIII geografijos olimpiados  savivaldybių etapas  įvyko 

per Pasaulinę vandens dieną, o  šių metų olimpiada buvo skirta Ramiojo vandenyno regionui. 

Antrus metus olimpiada  vyko nuotoliniu,  dviem turais. Kauno rajono  olimpiadoje dalyvavo 

Ežerėlio pagrindinės mokyklos, Raudondvario, Garliavos Juozo Lukšos, VDU Ugnės Karvelis, 

Vilkijos, Domeikavos, Vandžiogalos, Karmėlavos Balio Buračo gimnazijų  9 - 12 klasių mokiniai.  

Kovo 22 - ąją  dieną įvyko I turas, kurio metu mokiniai turėjo atlikti 50 užduočių, vertinamų 1, 2 

arba trimis taškais. LGMA vertinimo komisija ištaisė darbus ir paskelbė sąrašą mokinių, kurie 

surinkę nuo   86 iki 58 taškų pateko  tarp 204  geriausiųjų  ir galėjo dalyvauti II Savivaldybių 

etapo ture. Antrajame ture mokiniams buvo pateikti klausimai su pasirenkamaisiais atsakymais, 

teiginių ir sąvokų skirstymu, video ir foto analizės klausimai, topografinio žemėlapio analizės 

klausimai ir kt. 

Kovo 24 d. II ture dalyvavo 5 mokiniai, o savivaldybių etapo nugalėtojais tapo: 

I vieta – Domantas Barkauskas, Karmėlavos Balio Buračo gimnazija (mokytoja 

I.Mackevičiūtė), 

II vieta – Simas Tiškevičius, VDU Ugnės Karvelis gimnazija (mokytoja E. Poderienė), 

III vieta – Martynas Juknevičius, Karmėlavos Balio Buračo gimnazija (mokytoja 

I.Mackevičiūtė).  

Dėkojame visiems mokiniams, dalyvavusiems olimpiadoje, ir juos ruošiusiems mokytojams !  

I-II vietos laimėtojai bus pakviesti dalyvauti geografijos olimpiadoje  šalies etape, kuri turėtų 

įvykti gegužės mėn.   

Ilona Mackevičiūtė, Kauno rajono geografijos mokytojų  

metodinio būrelio narė 

Šeimos darželiams Kauno rajone ‒ vieneri 

Bendravimas – labai svarbi vaiko raidos dalis ne tik kalbos vystymuisi, bet ir socialinių įgūdžių 

ugdymuisi: mokomasi kartu žaisti, sutarti, spręsti konfliktus, padėti vieni kitiems, draugauti. 

Užsitęsęs karantinas apribojo visų bendravimą. Darželį lanko tik keletas vaikų, todėl bendravimo 

poreikis su grupės vaikais, mokytojais labai svarbus visiems tiek lankantiems darželį, tiek 

besiugdantiems namuose. 

Kauno r. Giraitės darželio „Kodėlčiukų“ grupės mokytoja metodininkė Rūta Zopelienė, mokytoja 

Daiva Kaminskienė, padėjėja Dovilė Januškienė ir psichologė Irena Bakevičienė inicijavo 

grupės projektą „Virtualus draugystės tiltas“ ir pakvietė visus grupės vaikus, esančius namuose, 

virtualios bendravimo platformos pagalba susitikti su grupę lankančiais vaikais, visa grupės 

bendruomene. 

Kiek buvo džiaugsmo! Jungėsi ne tik namuose esantys vaikai ir jų tėveliai, bet ir grupę šiuo metu 

lankančių vaikų tėvai. Pastebėjome, kad visi pasiilgę bendravimo, susitikimo. Vaikai vieni su 

kitais sveikinosi, pasakojo kas ką veikia, rodė savo mylimiausius augintinius ir žaisliukus, 

pasveikino Kotryną ir Ameliją su praėjusiais gimtadieniais. Mokytoja Daiva išmokė naują 

skaičiuotę apie draugystę. 

Virtualus draugystės tiltas Giraitės darželyje 

Aurimas Andriulionis, 11 kl. 

Inesa Kulpytė, 11 kl. 

Martyna Ustilaitė, 11 kl. 

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kauno-rajone-ikurti-seimos-darzeliai-dalijasi-patirtimi-1011677
https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kauno-rajone-ikurti-seimos-darzeliai-dalijasi-patirtimi-1011677
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Kauno rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinis būrelis įtraukųjį ugdymą šiais 

metais pasirinko prioritetine metų metodinės veiklos sritimi.  

Taigi, kas yra įtraukusis ugdymas, kaip jis apibrėžiamas? Geros mokyklos koncepcija sako, kad 

tai „kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, personalizuotas kiekvieno vaiko ugdymas“.  

Šis apibrėžimas žinomas ikimokyklinio ugdymo mokytojams, tačiau  kaip pastebėti įtraukiojo 

ugdymo apraiškas kasdieninėje grupės veikloje? Kokie sunkumai kyla mokytojoms? Kaip skiriasi 

ugdymas grupėse su mokytojo padėjėju ir be jo pagalbos? Šie klausimai buvo nagrinėjami  

Karmėlavos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ organizuotoje nuotolinėje metodinėje dienoje „Įtraukusis 

ugdymas: vaikų su specialiais poreikiais ugdymas ikimokykliniame amžiuje“.   

Pasak Karmėlavos lopšelio-darželio „Žilvitis“ pavaduotojos ugdymui, laikinai vykdančios 

direktoriaus funkcijas Irmos Černajūtės-Martišienės,  įtraukusis ugdymas teikia neabejotiną 

naudą tiek specialiųjų poreikių turintiems, tiek jų neturintiems vaikams. Specialiųjų poreikių 

neturintys vaikai turi galimybę suprasti individulių skirtumų įvairovę bei mokytis tuos skirtumus 

priimti ir toleruoti, o specialiųjų poreikių turintiesiems suteikiama galimybė stiprinti socialinius 

santykius su bendraamžiais bei sėkmingai dalyvauti visuomenės gyvenime. Įtraukdami vaikus į 

ugdymo procesą, kaip mažuosius mentorius, suteikiame jiems galimybę geriau suvokti 

ugdymo/si medžiagą ir skatiname tarpusavio bendradarbiavimą. Taigi, akivaizdu, kad įtraukiojo 

ugdymo sėkmė priklauso nuo visos komandos (pedagogų-tėvų-vaikų) pažiūrų, nuolatinio jos 

mokymosi, bendradarbiavimo ir problemų sprendimų ieškojimo kartu.  

Nuotolinėje metodinėje dienoje ugdomąsias veiklas pristatė ir patirtimi dalinosi mokytojos  Rosita 

Alionienė, Danutė Komandrovskaja, mokytojos padėjėja Natalija Pinkevičienė. Įtraukųjį ugdymą 

psichologo akimis apibendrino vaikų psichologė Anželika Leikuvienė.  

Renginyje dalyvavo 39 Kauno rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojai, įstaigų direktorių 

pavaduotojai ugdymui. Šio renginio tikslas - skatinti mokytojus mokytis vieniems iš kitų, dalintis 

įtrukiojo ugdymo patirtimi. 

Jolanta Varanavičienė, Karmėlavos l.d. "Žilvitis" mokytoja ekspertė 

Irma Černajūtė-Martišienė, Karmėlavos l.d. „Žilvitis“ pavaduotoja ugdymui, 

laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas 

Metodinėje dienoje ‒ apie įtraukųjį ugdymą 

Mokytoja Rūta klausė vaikų, kaip jiems sekasi namuose, kaip jaučiasi pasimatę su draugais. 

Vaikai dalijosi savo jausmais, sakė, kad jau nori ateiti į darželį. Mokytojos pasiūlė kiekvienam 

atsiųsti savo nuotrauką „Mano nuotaika“ virtualiai parodėlei „Aš ir tu – daug emocijų kartu“. Visi 

kartu sutarėme, kad bendravimas nutiestu virtualiu tiltu tęsis ir toliau. 

Įgyvendinamo projekto rezultatas patvirtino seną lietuvių patarlę – „Nėra padėties be išeities“, 

tad visi nekantriai lauks kito susitikimo! 

Kauno r. Giraitės darželio  

projekto „Virtualios draugystės tiltas“ iniciatoriai 

Virtuali kūrybių darbų paroda „Širdelė iš širdies“ 

Nuo 2021 sausio 29 vyksta Kauno rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių 

darbų fotografijų paroda „Širdelė iš širdies“. Nuotolinę parodą organizavo Kauno rajono 

Ringaudų pradinė mokykla: direktorė A.Gudaitienė, direktoriaus pavaduoto ja ugdymui 

L.Kimantienė, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytojos Kristina Tamošiūnienė ir Lina Petrauskaitė. 

Parodoje dalyvavo13 ugdymo įstaigų, 48 pedagogai. Sulaukta 64 kūrybinių darbelių 

nuotraukų. Vaikai kūrė širdeles sau, savo artimiesiems ir išreiškė meilę savo artimiesiems: mamai, 

tėčiui, draugams, mokytojams ir net saulutei, tėvynei.  

Parodą galite pamatyti: „Širdelių filmukas2021“ 
Viltė Domeikaitė, 12 kl. 

Livija Zamuškaitė, 9 kl. 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=tIv4TotI5ac&feature=youtu.be


 

 

7 PSL. KAUNO R. ŠVIETIMO CENTRO NAUJIENLAIŠKIS 

 

   

Vasario 16-ąją prisimenant 

Švietimo centras partnerio teisėmis dalyvauja 2019-2021 metų projekte 2019-1-PL01-KA201-065137 

„Mokytojas 4.0“ pagal Europos sąjungos programos ERASMUS+ 2-ą pagrindinį veiksmą – 

Strateginės partnerystės. 

Projekto tikslas – patobulinti įvairių dalykų mokytojų (išskyrus informacinių technologijų) profesines 

žinias bei įgūdžius, susijusius su koncepcijos Pramonė 4.0 įgyvendinimu bendrojo ugdymo 

mokyklose. 

Karantino laikotarpis bei nuotolinis mokymas/is nesutrukdė centrui atsakingai bei sėkmingai 

vykdyti projekto veiklas. Jau parengtas ir išverstas į visų partnerių nacionalines kalbas mokymo 

vadovas mokytojams „Enchiridionas 4.0“. Vadovą sudaro šeši moduliai: 

 „Kibernetinis saugumas mokykloje ir po pamokų“ 

 „Papildyta realybė kaip alternatyva analogiškoms didaktinėms priemonėms”  

 „Dirbtinis intelektas kaip jūsų klasės draugas“ 

 „Skaitmeninis dvynys – nauja demonstracinė priemonė ” 

 „Debesų kompiuterija – informacijos šaltinis“ 

 „Bendradarbiaujantys robotai“ 

Pagal šias modulių temas mokytojams kuriama mokomoji medžiaga:  pamokų planai, 

skaitmeniniai pratimai, scenarijai video pamokoms.  

Video pamokų struktūros, formato ir kitais klausimais tariamės ne tik su projekto partneriais, bet  

taip pat ir  su mūsų rajono mokytojais. Už bendradarbiavimą, konsultavimą ir pagalbą, kuriant 

antrąjį projekto intelektinį produktą – video pamokų rinkinį –  dėkojame Kauno rajono Garliavos 

Juozo Lukšos mokytojoms Rasai Lakickienei, Zitai Ganusauskienei, Virginijai Levanauskaitei, 

Kristinai-Grigaitei Bliūmienei bei Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos mokytojai Linai Bagužienei. 

„Mokytojas 4.0“: mokymų programos rengimas 

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Ši diena visada jungs praeitį, dabartį ir ateitį. 

Paaiškinti šios istorinės dienos prasmę vaikams yra sudėtinga, tačiau dainuojant lietuvių liaudies 

dainas, šokant ratelius, bandant tautinių juostų raštus perkelti ant popieriaus lapo pamažu gimsta 

meilė mažytei Lietuvai, kuri didelė savo dvasia ir praeitimi.  

Noreikiškių lopšelio-darželio „Ąžuolėlis“ priešmokyklinio amžiau grupė „Išminčių miestelis" kartu su 

savo mokytojomis Kristina Malinauskiene ir Edita Mačiulyte padovanojo darželio bendruomenei 

eiles, dainas ir šokius. Pasipuošę tautiniais rūbais vaikai sukūrė nuostabią šventę. 

Daugiau: https://ldazuolelis.lt/lietuvos-valstybes-atkurimo-dienos-vasario-16-osios-paminejimas/  

 

Kauno r. Kačerginės mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo „Laukinėtojų“ grupės 

vaikai, kartu su mokytojomis sukūrė ledo paveikslų parodą, skirtą Vasario -16 ąjai.  

Iš trispalvių gamtoje atrastų medžiagų, augalų vaikai dėliojo paveikslus, kuriuos pabaigė kurti 

šaltis. Daugiau: http://centras.krs.lt/news/1439/55/Ledo-paveikslu-paroda-skirta-Vasario-16-ajai/  

 

Monika Mocevičiūtė, 10 kl. Rugilė Ivanauskaitė, 9 kl. Jokūbas Vasiliūnas, 10 kl. 

https://ldazuolelis.lt/lietuvos-valstybes-atkurimo-dienos-vasario-16-osios-paminejimas/
http://centras.krs.lt/news/1439/55/Ledo-paveikslu-paroda-skirta-Vasario-16-ajai/
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 Meilė. Agape 

 

Jūsų pastebėjimų, 
pasiūlymų dėl 

naujienlaiškio lauksime 

el. paštu 

info@centras.krs.lt  

Kaip ir kiekvienais metais vasarį ir vėl parduotuvių lentynos apkraunamos saldaininėmis, 

popierinėmis, pliušinėmis ir visokiomis kokiomis dirbtinėmis širdelėmis – juk artėja vasario 14-oji, 

šv.Valentino, meilės, įsimylėjėlių diena. Visaip ją vadina, labai dažnai net nesigilindami į tikrąją 

pačios Meilės prasmę. Man kilo minčių apie meilę, tiksliau apie vieną iš jos rūšių, kuriomis noriu 

pasidalinti šiek tiek kitokiu aspektu, negu priimta šiandieninėje postmodernistinėje, į greitą 

pasitenkinimo pajautimą orientuotoje, visuomenėje. 

Tikra  meilė, kad ir ką apie jos egzistavimą galvotume, yra svarbiausias teigiamas veiksnys, kuris 

padeda mums išlikti ramiems, pasitikintiems, susitvardantiems. Skamba taip paprastai – meilė, tik 

vienas žodis, tačiau jis žymi tokias jausmų gelmes, kurias ne kiekvienas iš mūsų esame patyręs.  

Senovės graikai meilei nusakyti turėjo net keturis žodžius: storge (prieraišioji meilė), eros (aistringoji), 

filia (bičiuliškoji) ir agape. Yra Tėvynės meilė, motinos meilė, broliška meilė, romantiška meilė, 

savimeilė ir agape meilė. Apie agape meilę profesorius Viljamas Barklajus rašo: „Agape susijusi su 

protu – tai nėra tiesiog spontaniškai širdyje kylanti emocija. Tai principas, kuriuo mes vadovaujamės 

savo gyvenime. Agape labai priklauso nuo valios.“ Šia prasme agape yra meilė, grindžiama 

principais, nors paprastai pasireiškia ir giliais jausmais. Taigi meilė yra daug daugiau nei emocija ar 

jausmas, meilė – tai veikimo principas.  Agape meilė – besąlyginė, ji  yra tuo pačiu pagrindinis 

savitvardos principas. Ji nesavanaudė, neprašo jokio atlyginimo. Ji yra visiška  savimeilės 

priešingybė. Meilė neįsimena skriaudų, o patyrusi įžeidimą, neatsako priešiškumu nei piktais žodžiais. 

Ji supranta, kad gyvenimas yra sunkus, stengiasi padėti silpniems, prislėgtiems ir net bjauriems. 

Meilė nereikalauja teisių ir, užuot keršijusi, atleidžia.  Ji yra romi, net nuolanki ir nelaiko sąskaitų, kurias 

reikėtų apmokėti. Ji apsaugoja, visada pasitiki, visada viliasi ir nepasiduoda (interpretuoju Biblijos 1 

laišką Korintiečiams 13 skyrių). 

Dėl visų šių priežasčių štai tokia Meilė niekad neišnyksta, nors bet kuri kita gyvenimo motyvacija yra 

save naikinanti. Nė vienas žmogus negali duoti šios Meilės, pirmiau jos nepatyręs. Gerai žinoma 

psichologijoje aksioma, kad vaikas, kuris niekada nepatyrė meilės, negali pats mylėti. Dauguma 

nevykėlių yra asmenys, kurie net kūdikystėje nebuvo mylimi. Tikroji Meilė atskleidžia gyvenimo 

pilnatvę. Mes negalime sukurti šios Meilės savo protu, bet ji ateina, kai ją gauname ir duodame.  Nė 

vienam iš mūsų ji nėra įgimta. Kiti žmonės dalijasi ja su mumis, ir tikėkimės, kad mums bręstant ji 

didėja. 

Naujagimis jaučiasi esąs Visatos centras, apie kurį viskas sukasi. Jam pirmiausiai rūpi, kad būtų 

patenkinti visi jo poreikiai. Augdamas vaikas sužino apie savo aplinkos žmones ir daiktus. Nors jis iš 

prigimties geba mylėti, bet išmokti meilės meno jam dar reikia iš mylinčių tėvų, artimųjų, draugų.  

Pirmoji meilė, kurios jis mokosi, atsiliepia į tėvų rūpestį, ji atspindi tai, ką jis pats patiria. Jei augančio 

vaiko dėmesys sutelktas tik į save ir savo reikmes, meilė nuvysta, ir jis tampa narcisizmo auka. Meilė 

supranta, kad kiti žmonės turi reikmes. Reikia išmokyti vaiką dalytis tuo, ką jis turi, taip darydamas, jis 

gali dalytis savo patirta asmenine meile. Brandžios meilės esmė – duoti nieko už tai nereikalaujant. 

Subręsti reiškia tapti nesavanaudišku.  

Nuoširdžiai visiems to ir linkiu – brandžios nesavanaudiškos meilės  

Psichologė Renata Stonienė,  2021-02-08 

 

 

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

 

PRISIJUNK prie Kauno rajono švietimo centro Facebook’e 

Neda Šlapelytė, 11 kl. Augustė Beniušytė, 9 kl. 

Emilija Novošinskaitė, 11 kl. 

mailto:info@centras.krs.lt
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