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Naujienlaiškis 

ewsletter 

Ugdymo įstaigoms gyvenant Tūkstantmečio mokyklų programos laukimo nuotaikomis, vis 

dažniau kalbama apie mokyklų tinklaveiką. Šioje programoje pirmą kartą skiriamas 

išskirtinis dėmesys ne tik toje pačioje savivaldybėje esančių ugdymo įstaigų, bet ir 

kaimyninių savivaldybių ir mokyklų bendradarbiavimui.  

Kauno rajono švietimo centro iniciatyva šiais metais užmegzti efektyvaus 

bendradarbiavimo santykiai tarp stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčios Kauno r. 

Garliavos Jonučių progimnazijos ir Kazlų Rūdos Kazio Giniaus gimnazijos Prano Dovydaičio 

progimnazijos skyriaus. Buvo parengta 40 valandų kvalifikacijos tobulinimo programa, kuria 

siekiama perteikti gerąją Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos darbo patirtį, įgytą 

kuriant mokymo(si) be sienų koncepciją, taikant efektyvius kolegialaus bendradarbiavimo 

principus mokymo(si) kokybei gerinti. Programai įgyvendinti buvo pasirinktos įvairios 

formos: konsultacijos, supervizijos, atvirų pamokų/veiklų stebėjimas ir aptarimas bei 

edukacinės stažuotės. Abiejų mokyklų mokytojai teigia, kad kolegų tiesioginio darbo 

stebėjimas yra puikus būdas dalintis patirtimi, o galimybė mokytis bendradarbiaujant ir yra 

veiksmingo mokytojų ir mokyklų vadovų profesinio tobulėjimo pagrindas. 

Tikimės, kad tokio pobūdžio bendradarbiavimo idėją pavyks vystyti ir tarp savivaldybės 

ugdymo įstaigų. Džiaugiamės, kad Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokykla, kuriai šias buvo 

suteiktas STEAM mokyklos eksperto vardas (apie tai skaitykite 8 psl.), jau pasirengusi dalintis 

savo gerąja patirtimi su Garliavos Jonučių progimnazija dar šį gruodį. 

Virginija Stipinienė, 

Švietimo centro metodininkė 

Mokomės bendradarbiaudami 
Jeigu nori eiti greitai greitai – eik vienas,  

jeigu nori nueiti toli – eik su kitais /afrikiečių patarlė/ 

 

2020 m. gruodžio 22 d. 

Baigiasi 2021-ieji Jaučio metai, įnešę į švietimą ne tik sumaišties, probleminių situacijų, bet 

ir inovacijų, naudingų edukacinių praktikų, sprendimų į mokykų klases. Šiame paskutiniame 

metų naujienlaiškyje norime pasidžiaugti gražiais bendradarbiavimo su rajono ikimokyklinio 

ir bendrojo ugdymo vadovais, pavaduotojais ugdymui bei mokytojais pavyzdžiais, 

Švietimo centro ir mokyklų inovatyviais ir kūrybiškais darbo pasiekimais. 
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Jau antri metai direktorių pavaduotojai ugdymui dalyvauja Švietimo centro įsteigtame 

metodiniame junginyje – pavaduotojų ugdymui veiklos grupėje. Kartu su strateginės grupės 

nariais kasmet yra rengiama veiklos programa, numatomi metų prioritetiniai tikslai. 

Šiemetinės programos tikslas buvo  patobulinti pavaduotojų ugdymui vadybines profesines 

kompetencijas, kurios padėtų jiems: 

• efektyviai pasirengti atnaujinto bendrojo ugdymo programų diegimui mokyklose,  

• stebėti ir vertinti mokinių individualią pažangą, ypač nuotolinio mokymo(si) metu,  

• stiprinti įtraukųjį ugdymą. 

Praktika parodė, kad pavaduotojų metodiniai susitikimai, gerosios patirties sklaidos 

renginiai, mokymosi renginiai jiems yra patrauklūs, reikalingi ir naudingi. Ką gi nuveikė mūsų 

pavaduotojai 2021 metais? Susirinkę į paskutinį šių metų pasitarimą Kauno rajono bendrojo 

ugdymo įstaigų pavaduotojų ugdymui veiklos grupė apžvelgė nuveiktus darbus, aptarė, 

kaip sekėsi įvykdyti suplanuotas veiklas. Buvo pasidžiaugta, kad pavaduotojai dalinasi savo 

žiniomis, gerąja patirtimi: tam yra sukurtas ir gerosios patirties bankas Google diske. Šių metų 

vasario–balandžio mėnesiais pavaduotojai susipažino ir analizavo atnaujintų bendrojo 

ugdymo programų kompetencijų aprašus, teikė rekomendacijas jų tobulinimui. Pagal 

Kauno rajono švietimo centro parengtą kvalifikacijos tobulinimo programą kovo–balandžio 

mėnesiais pavaduotojai tobulino žinias apie įtraukųjį ugdymą ir mokinių įvairovei palankios 

kultūros ir praktikos kūrimą ugdymo įstaigoje. Kaip šios tematikos teorines žinias reiktų 

pritaikyti praktikoje, pavaduotojai stažavosi Šiaulių rajono Dubysos aukštupio mokykloje. 

Gruodžio mėnesį pavaduotojams Centras organizavo virtualią stažuotę Šiaulių miesto 

Dainų progimnazijoje apie STEAM veiklas, hibridinio ugdymo įrankių pritaikymą STEAM 

veiklose, 3D aplinką šiuolaikiniam mokymuisi. 

Pavaduotojų ugdymui veiklos grupė ne tik džiaugiasi su Švietimo centru nuveiktais darbais, 

bet ir planuoja veiklas 2022 metams. Tikimasi, kad bendras darbas prisidės prie švietimo 

prioritetų įgyvendinimo bei individualios mokinių pažangos.  

Rima Veličkienė, 

Zapyškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  

strateginės grupės narė 

Pokyčiai mokyklų bibliotekose: nuo pamokų iki edukacinių 

programų 

 

Švietimo centras kartu su Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija (LMBDA ) 

gruodžio 8 dieną organizavo respublikos mokyklų bibliotekininkų gerosios patirties sklaidos 

renginį „Tarptautinis mokyklų bibliotekų mėnuo – nuo bibliotekos pamokų iki edukacinių 

programų arba ką dar galime padaryti geriau?“ Renginys vyko nuotoliniu būdu, jame 

dalyvavo 110 bibliotekininkų iš 20 Lietuvos miestų, miestelių ir gyvenviečių. 

Renginio tikslas buvo apžvelgti Lietuvos mokyklų bibliotekų įgyvendintus darbus atsiliepiant 

į kasmetinės viso pasaulio mokyklų bibliotekų šventės, tarptautinio Spalio mokyklų bibliotekų 

mėnesio, iniciatyvas, pasidalinti naujomis idėjomis, kartu ieškoti, ką dar galima padaryti 

geriau.  

Mokyklų bibliotekininkus sveikino ŠMSM mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius 

Julius Jakučinskas. Svečias pristatė „Tūkstantmečio mokyklų programos“ pagrindines gaires, 

džiaugėsi, kad turi galimybę prisiliesti prie mokyklų bibliotekų veiklos rezultatų.  

Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos pirmininkė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos 

bibliotekininkė Žaneta Pratusevičienė apibendrino LMBDA vykdytos statistinės 

bibliotekininkų apklausos apie Lietuvos mokyklų bibliotekose vykdomas veiklas rezultatus, 

akcentavo, jog kryptingos mokyklų bibliotekų paslaugos tiesiogiai veikia mokinių 

pasiekimus.  

Pagalba  direktorių pavaduotojams ugdymui 
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Emocinė ir fizinė sveikata – prioritetas ir 2021 m. 

Kauno rajono švietimo centras, rajono sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo koordinatorius, 2021 

m. rugsėjo-gruodžio mėn. įgyvendino priemonę „Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų 

(toliau – SSM) bendruomenių fizinės ir emocinės aplinkos gerinimas”, kurios tikslas – kelti SSM 

sveikatos ugdytojų profesines kompetencijas fizinio aktyvumo ir emocinės sveikatos stiprinimo 

tema bei vykdyti sveikatingumo ugdymo veiklas SSM tinklo mokyklose mokinių fiziniam 

aktyvumui skatinti ir emocinei savijautai gerinti. Nors dėl 2021 m. susidariusių nepalankių Covid-

19 aplinkybių veiklos šiek tiek keitėsi, pavyko nuveikti tikrai nemažai darbų:  

• Parengta, akredituota ir įvykdyta kvalifikacijos tobulinimo programą (40 val.) SSM 

ugdytojams „Ugdymo įstaigos darbuotojų psichologinis atsparumas ir motyvacija” (Nr. 

213002781). Pagal šią programą spalio-lapkričio mėn. organizuotas lektorės Evelinos 

Savickaitės-Kazlauskės (VDU ir Oxfordshire Mind, Jungtinė Karalystė) seminarų ciklas: 

„Darbuotojų savivertė/savi-veiksmingumas, pasitikėjimas, savi-atjauta“, „Emocinis Intelektas 

(EI) psichologiniam atsparumui ugdyti: darbas su mintimis, emocijomis ir elgesiu“, „Darbuotojų 

bei moksleivių motyvacija ir atidėliojimo problemiškumas“, „Asmeniniai ir profesiniai tikslai, 

profesinės vertybės“. Seminaruose (mokymuose) dalyvavo 75 Kauno r. SSM ugdytojai, 

mokytojai. 

• Organizuota gerosios patirties sklaidos stažuotė į Mažeikių r. Viekšnių gimnaziją, kuri 

pasižymi netradicinėmis fizinio aktyvumo formomis ir pozityvios emocinės aplinkos kūrimu, bei 

lopšelį-darželį „Liepaitė”. Stažuotėje dalyvavo 26 Kauno r. SSM ugdytojai. 

• Organizuotas SSM ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, pradinių klasių 

mokinių renginių ciklas „Kamuoliuką ridenu, šypsenėlę daliju“. Išleista SSM viešinimo priemonė 

„Metų kalendorius“, kuriame atsispindi Kauno r. ikimokyklinio ugdymo įstaigų SSM fizinio 

aktyvumo renginiai. 

• Parengtas SSM bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenių fizinio aktyvumo renginių 

fotokalendorius „Spalvotas kamuolys“. 

• Organizuoti mokinių sveikatingumo žygiai pagal parengtus maršrutus (nesant 

karantino sąlygų). 

• Organizuoti socialinės, emocinės ir fizinės sveikatos renginiai SSM mokyklų 

bendruomenėms (mokiniams, tėvams ir mokytojams). 

• SSM mokyklos aprūpintos priemonėmis numatytoms veikloms įgyvendinti – įsigytos 46 

USB laikmenos, skirtos SSM veiklos koordinatoriams ir strateginės grupės nariams. Laikmenos bus 

naudojamos SSM renginių organizavimui, fiksavimui, viešinimui. 

Daugiau apie Kauno rajono SSM tinklo veiklą: http://www.centras.krs.lt/ssmt/  

Rasa Sasnauskienė, 

Švietimo centro metodininkė 

Renginio metu mokyklų bibliotekininkės dalinosi savo sėkmės istorijomis: kaip organizuoja 

renginius, ugdo mokinių skaitymo gebėjimus, rengia edukacines programas, veda bibliotekos 

pamokas, kokiuose projektuose dalyvauja. Džiugu, kad šioje veiklų įvairovėje aktyviai dalyvauja 

ir Kauno rajono mokyklų bibliotekos. Kadangi šių metų iniciatyvos tema buvo "Pasaulio 

pasakos", tai rajono mokyklų bibliotekos įsitraukė į projektus ir veiklas atveriančias pasaulio 

pasakų gylį ir prasmę, sugalvojo naujus bei tęsė tradicinius renginius, smagu, kad tarptautinį 

2021 metų spalio mėnesio iniciatyvos plakatą puošia Lapių pagrindinės mokyklos mokinės 

Aušrinės Klovaitės piešinys.  

Daiva Klimantavičienė, 

Švietimo centro metodininkė,  

Kauno rajono mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio kuratorė 

Plakato autoriai: 

Aušrinė Klovaitė, Lithuania Kauno 

rajono Lapių pagrindinė mokykla; 

Rudhar, India; Chui, Malaysia; 

Ema, Croatia 

http://11a.lt/krsc/ssmt/d/210528/kalendorius.pdf
http://11a.lt/krsc/ssmt/d/ssmt_kalendorius.pdf
http://www.centras.krs.lt/ssmt/
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Kaip ir kiekvienais metais Kauno rajono švietimo centras 2021 metais sėkmingai vykdė 3 

tarptautinius Erasmus+ projektus, kurie atliepė ne tik mūsų, bet visos Lietuvos ir Europos Sąjungos 

šalių mokytojų profesinio tobulėjimo poreikius, prisidėjo prie mokinių mokymosi pažangos. 

Pridėtinė projektų vertė, kad į juos aktyviai įsijungia ir mūsų rajono mokytojai, ne tik kaip 

klausytojai, bet ir patarėjai, kūrėjai. Todėl siekiame, kad projektų veiklose kaip lygiaverčiai 

partneriai dalyvautų  mūsų mokytojai. Toks darbas stiprina mūsų Švietimo centro bendravimo ir 

bendradarbiavimo ryšius su savivaldybės pedagogine bendruomene. Įgyvendintų projektų 

rezultatai yra palankiai  įvertinti ne tik mokytojų, mokinių, bet ir aukštų Europos Sąjungos institucijų. 

Šiemet rugsėjo mėn. 16 d. Europos Komisija suteikė Švietimo centrui inovatyviausio projekto 

„Išmanusis matematikos mokytojas“ nuotolinio ir mišraus mokymo srityje apdovanojimą. Tai jau 

antras Europos Komisijos įvertinimas už kokybiškus projektų rezultatus. Kartu su VšĮ VDU Ugnės 

Karvelis gimnazija ir kitais partneriais iš Lenkijos, Rumunijos, Latvijos Graikijos  sukūrėme profesinio 

tobulinimo programą ir mokymosi kursą su sukurtomis šiuolaikinėmis skaitmeninėmis mokymo 

priemonėmis: mobiliomis programėlėmis „Matematika App“ ir „Eureka App“. Projekto e-

platformoje Smart-MT (erasmus.site) matematikos mokytojai, ypač dirbantys su 5-6 klasių 

mokiniais, gali rasti nemažai mokymo(si) priemonių, metodinės medžiagos, e-vadovų: 2 e-

direktorijas su jau egzistuojančių mobilių programėlių aprašais, mokymo(si) tikslais, dalykų 

integracijos galimybėmis; 2 naujai sukurtas mobilias programėles „Matematika App“(79 

uždaviniai) ir „Eureka App“(29 uždaviniai); 25 sėkmingo matematikos mokymo, dirbant su 

mišriomis klasėmis, patirtines istorijas; mokymo(si) kursą su 4 moduliais, detalią profesinio 

tobulinimosi programą, žinių ir gebėjimų įsivertinimo testą. Mokytojai, pasinaudoję projekto 

SMART-MT metodinėmis rekomendacijomis ir sukurta mobilios programėlės kūrimo program) gali 

ir patys savarankiškai arba kartu su mokiniais pasirengti užduotis, atitinkančias ne tik dėstomą 

matematikos sritį, bet ir klasės mokinių intelektinį lygį, socialinį kontekstą.  

Šiemet Švietimo centras parengė ir laimėjo naują Erasmus+ starteginių partnerysčių mokyklinį 

projektą „Inovatyvūs būdai ir metodai darbui su grįžusiais iš emigracijos mokiniais, siekiant 

maksimaliai padidinti jų socialinę įtrauktį ir mokymosi efektyvumą“ (2021-2023). Šio projekto  

idėją ir poreikį pasiūlė  Karmėlavos Balio Buračo gimnazija. Jau ne vienoje rajono mokykloje 

mokytojai susiduria su mokinių, grįžusių iš emigracijos,  mokymo(si) problema. Kartu su Karmėlavos 

Balio Buračo gimnazija bei partneriais iš Bulgarijos, Rumunijos, Turkijos ugdymo įstaigų (mokyklų, 

universitetų) kursime naujus intelektinius produktus, kurie prisidės prie mokinių pozityvios socialinės, 

emocinės ir edukacinės aplinkos kūrimo, įtraukiojo ugdymo metodologijos įgyvendinimo. 

Laimutė Ruzgienė, 

Kauno rajono švietimo centro direktorė 

Išsilavinęs žmogus yra tas, 

kuris išmoko mokytis ir 

keistis. 

/graikų filosofas Aristotelis/ 

 

Tarptautinių projektų intelektiniai rezultatai – mokytojų profesiniam 

tobulėjimui ir mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimui 

Rajono matematikos mokytojai 

mokosi, kaip dirbti su mobiliomis 

programėlėmis "SMART" 

Ar visada išsilavinęs žmogus laimingas? 

Taip buvo pavadintas Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų 10-12 klasių mokinių rašinio 

konkursas. Konkurse dalyvavo Piliuonos gimnazijos, VDU Ugnės Karvelis gimnazijos, Raudondvario 

gimnazijos ir šios gimnazijos Kulautuvos vidurinio ugdymo skyriaus mokiniai. Vertinimo komisija iš 

10 gautų darbų išskyrė 4 geriausius. Pirma vieta skirta VDU Ugnės Karvelis gimnazijos IVgEs klasės 

mokinei Medeinai Šeškevičiūtei (mokytoja Ligita Adomavičienė). Antroji vieta atiteko dviems 

dalyvėms: Raudondvario gimnazijos Kulautuvos vidurinio ugdymo skyriaus 12SG klasės mokinei 

Ugnei Olekaitei (mokytoja Jolita Velžienė) ir Raudondvario gimnazijos III ag klasės mokinei Rugilei 

Bulotaitei (mokytoja .Albina Šidlauskienė). Trečioji vieta skirta VDU Ugnės Karvelis gimnazijos IVga 

klasės mokinei Miglei Lekešytei (mokytoja Janina Kriščiūnienė). Sveikiname konkurso laureatus. 

Mokinių rašinius galite perskaityti Kauno rajono švietimo centro svetainėje: 

http://www.centras.krs.lt/news/1858/55/b-Ar-visada-issilavines-zmogus-laimingas-b/  

Aldona Čibirienė, 

Švietimo centro metodininkė, 

                   Kauno rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio kuratorė 

https://smart.erasmus.site/
https://smart.erasmus.site/wp-content/uploads/2020/12/SMART-E-Guide2_LT.pdf
http://www.centras.krs.lt/news/1858/55/b-Ar-visada-issilavines-zmogus-laimingas-b/
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2020 metų rajono mokinių matematikos brandos egzaminų rezultatai buvo žemesni nei tikėtasi, 

todėl, siekdami suteikti mokytojams metodinę pagalbą ir prisidėti prie mokinių matematikos 

pasiekimų gerinimo parengėme priemonių planą, pagal kurį buvo organizuojamos įvairaus 

pobūdžio veiklos.  

Kauno rajono švietimo centras 2021 m. suorganizavo šešis metodinius pasitarimus, kurių metu buvo 

nuolat analizuojamos problemos: ribotas matematikos pamokų skaičius, nepakankama mokinių 

motyvacija, mokytojų dalykinių kompetencijų trūkumas, ypač dirbant virtualioje aplinkoje. Taip pat 

pasitarimuose kartu su Kauno rajono Kultūros, sporto ir švietimo skyriaus specialistais buvo ieškoma 

sprendimų ir būdų, kaip spręsti minėtinas problemas ir sumažinti jų poveikį mokinių mokymo(si) 

rezultatams. Labai vertingos buvo mūsų mokytojų eksperčių: Sigitos Žuklijienės (Karmėlavos B.Buračo 

gimnazija) ir Danutės Dulskienės (Babtų gimnazija) konsultacijos, skirtos apie mokinių parengimą 

valstybiniam matematikos egzaminui. 

2021 metais Švietimo centras kartu su Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojais parengė ir įgyvendino 

ilgalaikę 80 val. matematikos mokytojų kompetencijų tobulinimo programą, kurios metu vyko 

teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, buvo analizuojami rezultatai, pateikiami gerosios praktikos 

pavyzdžiai. Mokymuose dalyvavo 55 rajono mokytojai.  

Matematikos mokytojai taip pat išreiškė nuomonę, kad, siekiant aukštesnių mokinių rezultatų, būtina 

tobulinti ir pradinių klasių mokytojų dalykines kompetencijas. Bendradarbiaujant su VDU profesore V. 

Sičiūniene Centras parengė 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Matematinės kompetencijos 

ugdymas pradinėje mokykloje” pradinių klasių mokytojams, kurią pradėsim vykdyti 2022 metais. 

Pastebėjome, kad glaudžiai dirbant su  Kauno rajono kultūros, sporto ir švietimo skyriumi bei rajono 

matematikos mokytojais, sulaukėme ir geresnių mokinių egzaminų rezultatų. Suprantama, kad 

pasiekimai nėra patys geriausi respublikos atžvilgiu, lyginant su kitomis šalies mokyklomis, bet 

pokyčiai yra (žr. dešinėje pusėje). Taigi, ir 2022 metais Švietimo centras skirs didelį dėmesį 

matematikos mokytojams ir teiks kokybiškas metodinės veiklos bei kvalifikacijos tobulinimo 

paslaugas. 

Daiva Klimantavičienė, 

Švietimo centro metodininkė, 

Kauno rajono matematikos mokytojų metodinio būrelio kuratorė 

Siekiame gerinti matematikos mokymo/si pasiekimus 

Neįmanoma, kad 

matematikos dalykas 

būtų nuobodus. 

/ mokslo eseistas 

Edsger Dijkstra /  
 

Kaip pasirinkti patrauklų mokymo metodą muzikos pamokose 

Kaip organizuoti muzikos pamoką, kad mokiniai ja domėtųsi ir ją giliau pažintų?  

2021 m. spalio-gruodžio mėn. Kauno rajono švietimo centras organizavo seminarų ciklą muzikos 

mokytojams pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „ Nuo muzikinės idėjos iki praktikumo“. Muzikos 

mokytojai buvo kviečiami dalyvauti net 6 praktiniuose seminaruose,kuriuos vedė ne tik aukštųjų 

mokyklų dėstytojai, bet ir mokytojai praktikai: 

• „Kuo kompetencijomis grįstas ugdymas turtina muzikinį ugdymą?“ (dr. Emilija Sakadolskis, 

Vilniaus universiteto bei Vytauto Didžiojo universiteto docentė);  

• „Šiuolaikinės muzikos pamokos modelis, aktyvūs mokymo metodai, vertinimas“ (Jolanta 

Bernotaitienė, Tado Ivanausko progimnazijos muzikos mokytoja ekspertė); 

• „Sėkminga muzikos pamoka su IKT“ (Jurgita Turlienė, Vilniaus Maironio progimnazija muzikos 

mokytoja metodininkė); 

• „Kibirų būgnai – metodika ir praktika“ (Eugenija Drungilienė ir Justina Bradauskienė, Vilniaus 

Martyno Mažvydo progimnzijos muzikos mokytojos );  

• „IKT panaudojimas individualizuojant ir diferencijuojant darbą skirtingų gebėjimų 

mokiniams“ (Jolanta Bernotaitienė, Tado Ivanausko progimnazijos muzikos mokytoja 

ekspertė); 

• „Gerosios patirties sklaida – Kauno rajono muzikos mokytojų patirtys“. 

      

Muzikinis išsilavinimas 

dar niekam gyvenime 

nepakenkė, net jei 

žmogus vėliau tapo 

verslininku ar vairuotoju. 

Išgyvenimai, kurių 

suteikia muzika, daro 

sielą atviresnę viskam – 

ir grožiui, ir žmonėms, ir 

santykiams su šeima ar 

draugais.  

/maestro Mstislavas 

Rostropovičius/ 

Duomenų šaltinis: „Lietuva. Švietimas 

šalyje ir regionuose 2021“, Vilnius, 

Nacionalinė švietimo agentūra 
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Ikimokyklinio ugdymo mokytojų STEAM ugdymo patirtys 

Kauno rajone, įsikūrus lauko darželių grupėms, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

mokytojai, vadovai vis labiau domisi lauko pedagogika, STEAM veiklomis. Siekiant kokybiško, 

inovatyvaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, labai svarbu sukurti aplinkas, organizuoti 

veiklas, padedančias vaikams tyrinėjant aplinką kaupti patirtį, augti.  

2021 m. birželio mėn. Kauno r. Girionių darželis organizavo metodinę dieną Kauno r. ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams „Gamtosauginis-patirtinis ugdymas Girionių darželyje“. 

Direktorė J. Vasiliauskienė kalbėjo apie metodinės dienos tikslą, vaikų ugdymo miško modelio, 

lauko grupės programų įgyvendinimą, mokytojos J. Sutkuvienė, K. Giedgaudienė, G. Bykovienė 

pristatė pranešimus apie vaikų ugdymo lauko grupėje gerąją darbo patirtį. Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui A. Šiugždienė pasidžiaugė ilgalaikiu bendradarbiavimu su Kauno marių 

regioninio parko direkcija bei kartu organizuotais  gamtosauginiais projektais. Metodinės dienos 

dalyviai, keliaudami su Kauno marių regioninio parko direkcijos specialiste R. Mikitejeva po 

Girionių miško parką, susipažino su vaikų ugdyme taikomais metodais, aplinkomis.  

Kauno r. švietimo centras, atsižvelgdamas į mokytojų kvalifikacijos kėlimo poreikius, kartu su 

ikimokyklinių įstaigų direktorių pavaduotojų metodinės veiklos grupe 2021 m. rugsėjo mėn. 

organizavo edukcinę išvyką į Klaipėdos „Miško darželį“. Šios įstaigos įkūrėja, direktorė Dovilė 

Urbanavičienė pristatė STEAM patirtinio ugdymo ir kitoms inovatyvioms veikloms skirtas tyrinėjimų 

laboratorijas, ugdymo priemones, lauko ir vidaus edukacines aplinkas, supažindino su 

inovatyviais vaikų ugdymo metodais, bendruomenės įsitraukimu į ugdymo procesą. Įsimintinos 

mokymų dalyvėms liko įgytos praktinės patirtys: kaip esant įvairioms oro sąlygoms organizuoti 

vaikų veiklas lauke, pažintinius žygius gamtoje, kokia reikalinga apranga, būtinos priemonės, 

įrankiai, kaip saugiai miške susikurti ugnį, išsivirti arbatos, pakabinti hamaką ir kt. Refleksijų metu 

dalyviai galėjo palyginti Kauno rajono ir Klaipėdos miesto ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

įstaigose kuriamas STEAM ir kitoms inovatyvioms veikloms skirtas vidaus ir lauko erdves, 

panaudojant natūralią aplinką, įstaigos komandos pasirengimą dirbti šiuolaikiškai, inovatyviai. 

Šie mokytojų kvalifikacijos kėlimo renginiai  reikalingi, nes ikimokyklinių įstaigų vadovai, mokytojai 

dalijasi patirtimi, sužino kaip netradicinėse aplinkose ugdomos visos svarbiausios kompetencijos, 

kodėl vaikai yra laimingesni būdami lauke ir pan. Įgytos žinios padėjo labiau suvokti kaip STE(A)M 

taikymas prisideda prie vaikų socialinės raidos vystymosi, skatina vaiko gebėjimą smalsauti, 

tyrinėti, simboliškai mąstyti bei lavinti problemų sprendimo gebėjimus. Renginių dalyviai suprato 

kokios reikalingos pedagogų kompetencijos ugdymo procese taikant STE(A)M.  

Rasa Sasnauskienė, 

Švietimo centro metodininkė, 

Kauno rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų  

metodinio būrelio kuratorė 

 

Seminarų metu muzikos mokytojai sužinojo, kaip organizuoti patrauklų muzikinio ugdymo procesą, 

kaip kūrybiškai pasirinkti kiekvienai klasei ir net atskiram mokiniui tinkamus mokymo/si metodus 

muzikos pamokose. Seminarų metų mokytojai pastebėjo, kad nors nuotolinio mokymo atsiradimas 

pareikalavo naujų įgūdžių, bet kartu atvėrė ir galimybę tobulėti.  

Šešių seminarų ciklą vainikavo Kauno rajono muzikos mokytojų gerosios patirties sklaida. Džiugu, kad 

nuotolinis muzikos mokymas gali būti patraukli mokymo ir mokymosi forma. Mokytojai atvirai dalinosi 

savo patirtimi bei įžvalgomis, pateikė įvairias kūrybines užduotis, išbandytas programas bei sukurtus 

mokymosi būdus.     

Živilė Kemeklienė,  

Švietimo centro metodininkė, 

Kauno rajono meninio ugdymo mokytojų metodinio būrelio kuratorė 
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2021 m. lapkričio 18 d., po dvejų metų pertraukos, įvyko dešimtasis mokinių tapybos darbų 

konkursas ,,Rudens natiurmortas 2021“, kurį organizavo Kauno r. Lapių pagrindinė mokykla ir Kauno 

rajono švietimo centras. Konkurso globėjas – A. Makūnienės labdaros ir paramos fondas. Šiais 

metais konkursas vyko Kauno r. Lapių pagrindinėje mokykloje, kurioje dirba šio renginio sumanytoja 

ir iniciatorė, dailės ir technologijų mokytoja ekspertė Dalia Audėjaitienė. 

Į konkursą susirinko 60 mokinių iš 21 Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigos. Visos mokyklos bendros 

erdvės ir aktų salė tapo didžiulėmis dailininkų kūrybinėmis dirbtuvėmis, kvepiančiomis dažais bei 

nematomu ore sklandančiu susikaupimu ir kūrybiniu jauduliu. Mokiniai, atsižvelgiant jų amžių, per 

tris valandas turėjo nutapyti jų grupei skirtą natiurmortą su galimybe laisvai pasirinkti tapybos 

techniką. 

Mokytojai, atlydėję savo mokinius į konkursą, taip pat neliko be veiklos – jie dalyvavo metodinėje 

veikloje, kurios metu ne tik tapė natiurmortus, bet ir diskutavo apie tai, kaip įdomiai ir kūrybiškai 

mokyti mokinius tapybos pagrindų. 

Pasibaigus užduoties atlikimo laikui, mokiniai ir mokytojai su rezultatų laukimo nuotaika išvyko į 

namus. Jų darbus pasiliko vertinti penkių vertintojų komisija, vadovaujama Vilniaus dailės 

akademijos dėstytojo Petro Lincevičiaus. 

Konkurso „Rudens natiurmortas 2021“ prizininkų apdovanojimas vyko lapkričio 26 d. Į šventę buvo 

pakviesti mokiniai savo amžiaus grupėse laimėję I-III vietas, konkurso laureatai, mokiniai, kuriems 

skirtos įvairios nominacijos ir mokinius konkursui paruošę mokytojai. Konkurso prizininkai apdovanoti 

diplomais ir Aurelijos Makūnienės labdaros ir paramos fondo įsteigtais prizais –  keramikiniais 

obuoliukais. Laureatams įteikti Kauno rajono švietimo centro specialūs prizai –  dovanų čekiai.  

Reikšminga ir tai, kad mokinių tapybos darbų paroda „keliaus“ po Kauno r. ir respublikos mokyklas, 

kad ir konkurse nedalyvavę mokiniai galėtų pamatyti savo bendraamžių kūrybinius darbus. Gal tai 

taps kažkam įkvėpimu ieškoti ir atrasti savo iki šiol nepastebėtus talentus. 

Tikimės, kad konkursas ,,Rudens natiurmortas“ su savo gražiomis tradicijomis gyvuos dar daug metų 

ir džiugins visus, mylinčius meną! 

Virginija Stipinienė, 

Švietimo centro metodininkė, 

Kauno rajono dailės mokytojų metodinio būrelio kuratorė 

Rudens natiurmortai sugrįžo! 

  

Tradicija tęsiasi: muzikinė-meninė šventė nenutrūko ir Covid 

pandemijos metu 

Tęsiasi tradicinė Kauno rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų muzikinė-

meninė šventė „Nors esi maža, bet esi didi“, kurios tikslas ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų bendruomenių pilietiškumą, kūrybiškumą, asmenybės tobulėjimą, skatinti 

bendradarbiauti, kryptingai praleisti laisvalaikį. 2021 m. birželio-spalio mėn. (pagal įstaigų galimybes 

Covid laikotarpiu) nuotoliniu būdu šventę organizavo Kulautuvos lopšelis-darželis, Kauno rajono 

meninio ugdymo mokytojų metodinis būrelis, Kauno r. švietimo centras. Vienas iš šių metų šventės 

tikslų –  sukurti bendrą muzikinę pasaką „Nuotykis miške“, supažindinti vaikus su Lietuvos gamta, 

gyvūnais.  Džiugu, kad šią muzikinę meninę pasaką Kulautuvos miške kartu su ugdytiniai sukūrė 28 

mokytojai iš 12 Kauno rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų. Kviečiame pasižiūrėti: 

“Nors esi maža, bet esi didi" 2021 - YouTube 

Lusine Sargsyan, 

Kulautuvos lopšelio-darželio meninio ugdymo mokytoja 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=WcOAODoBvAk
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Švietimo centras sėkmingai įgyvendina tarptautinį ERASMUS+ tarptautinį projektą „Mokytojas 

4.0“ (2019-2022 m.). 2021 metais kartu su partneriais parengėme mokymo vadovą mokytojams 

„Enchiridionas 4.0“, kurį 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 jau parengta ir mokomoji medžiaga: pamokų planai, skaitmeniniai 

pratimai, scenarijai video pamokoms. Už bendradarbiavimą kuriant antrąjį projekto intelektinį 

produktą – video pamokų rinkinį – dėkojame Kauno rajono Garliavos Juozo Lukšos mokytojai 

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

Džiaugiamės, kad šiais metais pagaliau galėjome „gyvai“ pasimatyti su projekto šalių 

partneriais ir aptarti projekto eigą. Spalio mėnesį projekto partnerių susitikime Italijos mieste 

Turine diskutavome apie tai, kaip geriau pasiruošti jau sukurtų produktų (pamokų planų, 

skaitmeninių pratimų, mokymosi medžiagos) testavimui bei kaip organizuoti šalių partnerių 

mokymus Portugalijoje. O lapkričio mėn. projekto parneriai net 5 dienas dalyvavo mokymuose 

Bragoje (Portugalija). Mokymų tikslas –  išbandyti sukurtą mokymo/si medžiagą, pasidalinti 

patirtimi, kaip integruoti šiuolaikinius skaitmeninės pramonės elementus (tokius kaip skaitmeninis 

dvynys, papildyta realybė ir pan.) į įvairių dalykų pamokas, pasiruošti sukurtų priemonių 

testavimui partnerių šalyse. Portugalijos miesto Braga mokykloje „Agrupamento de Escolas de 

Moure e Ribeira do Neiva“ mokymų dalyviai turėjo galimybę pagilinti žinias apie skaitmenines 

technologijas: dirbtinio intelekto taikymą, 3D skenavimą, papildytą realybę, susipažinti su įvairių 

robotukų, kūrimo, programavimo ir panaudojimo pamokose aspektais. Šios mokyklos vadovai 

bei mokytojai pasakojo apie programavimo taikymo galimybes ankstyvajame amžiuje, kaip jie 

naudoja robotus STEAM veiklose, akcentavo, jog sumanaus mokytojo rankose, mokinių kartu su 

mokytoju sukurtas robotas, gali tapti puikia mokomąja priemone. 

Taigi mokymų metu dar kartą įsitikinome, kad šiuolaikinio pasaulio iššūkiai verčia sparčiai 

orientuotis į naująją „Pramonė 4.0“ erą. Kurdami skaitmeninį mokymo priemonių rinkinį 

mokytojams tikimės, kad tai bus itin naudingas informacijos resursas, skatinantis pamokoje 

prasmingai panaudoti įvairius skaitmeninius mokymo/si įrankius. 

Daiva Klimantavičienė,  

Švietimo centro metodininkė 

Projektas „Mokytojas 4.0“ – šiuolaikiniam mokytojui 

Inovatyvus STEAM ugdymas Šlienavos pagrindinėje mokykloje 

mokinių pasiekimų gerinimui 

Įsivertinus mokyklos stipriąsias ir silpnąsias sritis siekiant išgryninti mokyklos identitetą bei pagerinti 

mokinių pasiekimus 2019 metais mokyklos bendruomenė susitarė dėl svarbiausios mokyklos 

ugdomosios veiklos: sustiprinto  integruoto STEAM ugdymo, mokymo(si) per realaus gyvenimo 

patirtis, skiriant ypatingą dėmesį mokinių individualiems poreikiams, atnaujinant  ugdymo turinį 

– integralus mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, matematikos, technologijų, menų ir 

inžinerijos kontekste; diegiant STEAM ugdymo metodu pagrįstą naują ugdymo proceso 

organizavimą. Ši kryptis atspindi naująją mokyklos koncepciją, kurios esminis tikslas yra atverti 

mokyklos duris įvairių  polinkių mokiniams ir tokiu būdu formuoti įvairiapusišką mokyklą. 

Mokykla turi STEAM ugdymo strategiją, daugiausiai dėmesio skiriama mokyklos ugdymo proceso 

tobulinimui, plėtojant kryptingą STEAM ugdymą mokykloje: 

https://www.slienava.kaunas.lm.lt/steam-mokymas/. Kiekvienais metais rengiamas STEAM 

dalykų stiprinimo veiklos planas. 5–8 klasėse gamtos mokslų mokiniai mokosi pagal integruotą 

gamtos mokslų programą. Įgyvendinami  integruoto gamtamokslinio ugdymo moduliai 5-7 

klasėse, vykdomas 9-10 klasių mokiniams technologijų modulis bendradarbiaujant su profesinio 

rengimo centru; PUG, 1- 4, 5-10 klasių mokiniams organizuotos projektinės veiklos  

 

https://www.slienava.kaunas.lm.lt/wp-content/uploads/2021/12/Slienavos-pagrindines-mokyklos-STEAM-strategija.pdf
https://www.slienava.kaunas.lm.lt/steam-mokymas/
https://www.slienava.kaunas.lm.lt/wp-content/uploads/2021/12/STEAM-dalyku-stiprinimo-veiksmu-planas-2021-2022m.m..pdf
https://www.slienava.kaunas.lm.lt/wp-content/uploads/2021/12/STEAM-dalyku-stiprinimo-veiksmu-planas-2021-2022m.m..pdf
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http://www.centras.krs.lt/ 

 

PRISIJUNK prie Kauno rajono švietimo centro Facebook’e 

bendradarbiaujant su akademiniais partneriais VDU, KTU, KTK ir KK. Sukurtos palankios mokymosi 

aplinkos bendradarbiaujant su muziejais, bibliotekomis, KMRP, įmonėmis ir mokinių tėvais; 

penkios ugdymo dienos yra skirtos veikloms, kurios apima bendrųjų ir STEAM dalykinių 

kompetencijų ugdymą  tradicinės dalykų programos pasipildė naujais prasminiais ryšiais: 

integruoti STEAM projektai 1-4 kl. Mokiniai ir mokytojai įgyvendina ES projektus tobulindami 

matematikos, užsienio kalbų, gamtos mokslų, inžinerijos, IT kompetencijas, gerėja integruotų 

veiklų kokybė.  

 

Gera mokytojų kvalifikacija, mokomoji veikla akademinių (universitetų) ir socialinių partnerių 

bazėse, kvalifikacijos tobulinimo programos. Organizuojamos Kauno rajono švietimo centro, 

individualios STEAM dalykų mokymo programos,  formalaus ir neformalaus ugdymo darna, NVŠ 

būrelių skaičiaus didėjimas mokykloje, ryšiai su akademiniais ir verslo partneriais sudarė sąlygas 

organizuoti  savitą ugdymo procesą ir tarptautinį pripažinimą, mokinių skaičiaus augimą nuo 

180 (2018-2019 m. m.)  iki 287 (2021-2022 m. m.). gerėjantį mokinių pažangumą  98,88 % (2018-

2019 m. m.) iki 100% (2020-2021m.m.), mokinių mokymosi kokybę - 9-10 klasių mokinių mokymosi 

kokybė pagerėjo 4,5 %. 

Onutė Gervienė,  

Šlienavos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Ačiū visiems, kurie šiais metais buvote kartu su mumis. 

Sėkmingų 2022-ųjų metų! 

STEAM ugdymo proceso 

fasilitatoriais tampa 

mokytojai, kurie būdami atviri 

netikėtumams ir naujoms 

patirtims, mokiniams sudaro 

galimybes aktualiai 

asmeninei prieigai ir 

kūrybiško sprendinio 

realizacijai, proceso metu 

patiriant ir atrandant 

aktualius realaus gyvenimo 

aspektus. 

/dr. Paulius Lukas 

Tamošiūnas, Vilniaus STEAM 

ugdymo atviros prieigos 

centras / 

http://www.centras.krs.lt/
http://www.centras.krs.lt/
https://www.facebook.com/Svietimo.centras/
https://www.facebook.com/Svietimo.centras/
https://www.slienava.kaunas.lm.lt/wp-content/uploads/2020/11/UP-7-priedas.-Integruoti-STEAM-projektai.pdf

