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Tęsiasi Jaunojo pedagogo klubo veikla

Po sėkmingo Jaunojo pedagogo klubo atidarymo 40 rajono mokyklų mokinių prasmingai tęsia
„pedagoginę“ veiklą. Kauno rajono švietimo centras palaiko nuolatinį ryšį su mokytojais mentoriais,
organizuoja virtualius pasitarimus, aptaria veiklas mokyklos ir savivaldybės lygmenyje. Vadovaujant
mokytojams mentoriams mokiniai veda pamokas ir organizuoja atviras veiklas pradinėse klasėse bei
priešmokyklinio ugdymo grupėse. Tokio amžiaus mokiniai darbui pasirinkti neatsitiktinai, kadangi yra
drąsiau mokyti mažesnius vaikus. Balandžio mėnesį mokiniai organizavo šiuos renginius: fizinio ugdymo
pamokas (Vilkijos gimnazija); aktyvią sportinę veiklą, judriuosius žaidimus, lietuvių kalbos pamoką
(Čekiškės gimnazija); klasės valandėlę „Kas yra patyčios?“, pasaulio pažinimo pamoką „Paukščiai“,
klasės valandėlę „Kaip atpažinti emocijas?“ (Neveronių gimnazija); dailės ir fizinio ugdymo pamokass
(Zapyškio pagrindinė mokykla); atvirą veiklą (Piliuonos gimnazija) ir kt. Pirmieji mokinių įspūdžiai buvo
pozityvūs ir motyvuojantys.
Jaunojo pedagogo klubo nariai buvo pakviesti į kūrybines dirbtuves, kuriose kūrė klubo logotipą.
Daugiausia taškų surinko Neveronių gimnazijos mokinės Gabijos Kliokmanaitės pasiūlymas. Švietimo
centras logotipo kūrėją apdovanos padėka ir prizu.
Bendro pobūdžio renginius Švietimo centras kartu su VDU Švietimo akademija organizuoja
šeštadieniais, kad nebūtų trukdomas ugdymo procesas mokykloje. Apie vykusias ir būsimas veiklas bei
klubo
stovyklą
Jadagonyse
skaitykite
Švietimo
centro
internetinėje
svetainėje:
http://www.centras.krs.lt/news/2141/55/Jaunojo-pedagogo-veikla-tesiasi/

Valstybiniams brandos egzaminams
artėjant – konsultacijos mokytojams
ir mokiniams
Artėjant valstybinių brandos egzaminų sesijai, Kauno rajono
gimnazijų administracijų ir dalykų mokytojų laukia nauji ir
atsakingi iššūkiai. Kauno rajono švietimo centras, siekdamas
padėti mokytojams geriau parengti mokinius egzaminams,
organizavo dalykines konsultacijas ir praktinius užsiėmimus
matematikos, biologijos, fizikos, istorijos ir anglų kalbos
mokytojams.
Švietimo centras į virtualias balandžio mėnesio diskusijas
kvietė ir kai kurias rajono gimnazijas, kurių mokinių
matematikos egzaminų rezultatai 2021 m. buvo šiek tiek
žemesni nei šalies. Pasitarimų metu buvo dar kartą aptartos
problemos, įtakojančios prastesnius matematikos rezultatus,
pristatyti mokyklų sprendimai ir priemonės, gerinant
abiturientų mokymosi procesą.
Daugiau apie pasiruošimą VBE skaitykite:
http://www.centras.krs.lt/news/2147/55/Artejantvalstybiniams-brandos-egzaminams-pagalba-mokytojams/

Švietimo centro gegužės mėn.
renginiai
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Psichologų pagalba abiturientams
ruošiantis VBE
Kaip pasiekti, kad abitūros egzaminuose mokiniui pavyktų
atskleisti savo žinias? Kaip vertėtų ruošti mokinius, kad jų
rezultatai džiugintų tiek juos pačius, tiek jų tėvus bei visą
ugdymo įstaigų bendruomenę? Kaip mokyklos psichologas
gali pagelbėti ruošiantis VBE?
Šiomis temomis balandžio 13 d. diskutavo Kauno rajono
ugdymo įstaigų psichologai, susirinkę Garliavos Juozo Lukšos
gimnazijoje į apskrito stalo diskusiją „Emocinė pagalba
abiturientams ruošiantis brandos egzaminams“.
Renginį organizavo Kauno rajono psichologų metodinis
būrelis, diskusiją moderavo būrelio pirmininkė Ramunė
Ramanauskienė, Kauno r. pedagoginės psichologinės
tarnybos psichologė.
Su jos įžvalgomis kviečiame susipažinti straipsnyje "Emocinė
pagalba abiturientams ruošiantis brandos egzaminams"
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Tinklaveika: Kauno rajono ir Klaipėdos rajono savivaldybių mokyklų
pavaduotojų ugdymui gerosios patirties sklaida
Balandžio 13 dieną Kauno rajono ir Klaipėdos rajono švietimo centrai suorganizavo mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui virtualų
susitikimą. Susitikimo tikslas – aptarti atnaujinto ugdymo turinio diegimo pasirengimą mokyklose. Apie susitikimą ir jo metu aptartus
klausimus daugiau skaitykite: http://www.centras.krs.lt/news/2140/55/Tinklaveika-Kauno-rajono-ir-Klaipedos-rajono-savivaldybiumokyklu-pavaduotoju-ugdymui-gerosios-patirties-sklaida/
Kauno rajono ir Klaipėdos rajono direktorių pavaduotojai susitarė dėl tolesnio bendradarbiavimo. Gegužės 30-31 d. Klaipėdos rajono
mokyklų pavaduotojai ugdymui atvyks į dviejų dienų stažuotę Kauno rajono savivaldybėje.

Kaip vyksta pasiruošimas dirbti pagal
atnaujintas bendrojo ugdymo
programas?
Kauno rajono švietimo centras, siekdamas išsiaiškinti, kokiame
pasirengimo „etape“ yra rajono mokyklos, organizavo
apklausą, kurioje dalyvavo 259 mokytojai, administracijos
atstovai, pagalbos mokiniui specialistai, mokytojų padėjėjai.
Rezultatai rodo, kad tik 52 proc. mokyklų organizavo
kompetencijų ir Vaiko raidos aprašų aptarimus; detalesnio
pristatymo reikėtų, analizuojant skaitmeninę, kūrybiškumo bei
socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos kompetencijas; 56,8
proc. pageidautų mokymų „Kompetencijų ugdymas dalyku“
ir „Pasiekimų vertinimas“ (44,1 proc.).
Mokytojams labai svarbūs būtų tiesioginio kontakto seminarai
su praktinėmis patirtimis ir veiklomis.
Tyrimo rezultatai rodo, kad mokyklos turėtų aktyviau įsijungti į
pasirengimo procesą, detaliai analizuoti Nacionalinės
švietimo agentūros parengtą medžiagą, praktinius pavyzdžius
ir kitus dokumentus, kuriuos galima rasti tinklalpyje
https://www.mokykla2030.lt/

Įtraukiojo ugdymo(si) praktikos link
,,Įtraukiojo ugdymo(si) praktikos link“ (aut. doc. dr. Lina
Miltenienė, VDU Švietimo akademija) – šis taiklus kvalifikacijos
tobulinimo programos pavadinimas gali tapti šūkiu,
įgyvendinant Kauno rajono savivaldybės 2022-2024 įtraukiojo
ugdymo priemonių planą.
Siekiant stiprinti pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų
kompetencijas įtraukiojo ugdymo srityje, kovo-balandžio mėn.
organizuoti mokymai dviejų Kauno r. bendrojo ugdymo įstaigų
mokytojams bei pagalbos mokiniui specialistams. Kauno r.
pradinio ugdymo mokytojų bei logopedų pasitarimuosegerosios patirties sklaidos renginiuose buvo aptarta daug
klausimų, kaip taikyti įtraukiojo ugdymo(si) veiklas. Siekis sukurti
mokyklą, kurioje būtų pastebėti ir atliepti kiekvieno mokinio
poreikiai, sukurta bebarjerė mokymosi aplinka – didžiulis,
nuoseklus ir glaudaus bendradarbiavimo tarp visų ugdymo
įstaigos bendruomenės narių reikalaujantis procesas.

Balandžio mėn. olimpiados ir
konkursai

Gegužės mėnesį planuojama organizuoti 2 nuotolines
paskaitas apie įtraukųjį ugdymą Kauno r. ikimokyklinio ir
pradinio mokyklinio amžiaus mokinių tėvams. Šiose paskaitose
bus aptariama, kokias užduotis turi atlikti šeima, kad įtraukiojo
ugdymo(si) tikslai pirmiausia būtų pasiekiami pačioje
artimiausioje
vaikui
aplinkoje.
Kaip
bendrauti
ir
bendradarbiauti, kad tiek mokyklos, tiek šeimos informacija
apie vaiką padėtų abiejose aplinkose dirbti kryptingai bei kaip
elgtis, kad įtraukiojo ugdymo idėja virstų kasdiene praktika.

Balandžio mėn. įvyko 7 mokinių olimpiados, kuriose dalyvavo
282 Kauno rajono bendrojo ugdymo įstaigų mokiniai. Šis
mėnuo taip pat pasižymėjo respublikinių ir rajoninių konkursų
gausa – vyko net 13 konkursų.

Gegužės mėn. bus organizuojami mokymai ikimokyklinio
ugdymo mokytojų padėjėjams „Mokytojo padėjėjas –
ugdymo proceso dalyvis“. Mokymai skirti padėjėjams, kurių
grupėse ugdomi vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių.

Kaip sekėsi mokiniams olimpiadose, sužinosite mėnesio
apžvalgoje:
http://www.centras.krs.lt/news/2142/55/Balandzio-menesioolimpiados-ir-konkursai/

Lietuvių kalbos kursai ukrainiečiams
Švietimo centras bendradarbiaudamas su Kauno rajono
seniūnijomis ir mokyklomis pradėjo organizuoti lietuvių kalbos
kursus į Lietuvą atvykusiems ukrainiečiams.
Dar šį pavasarį planuojama pradėti mokymus 7 Kauno rajono
seniūnijose. Šiuo metu renkamos norinčių mokytis grupės,
derinami mokymų tvarkaraščiai.
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Ką išmoksi – ant pečių nenešiosi, bet darbe panaudosi
2022 m. balandžio 27 d. Kauno rajono ikimokyklinio, priešmokyklinio ir meninio ugdymo mokytojai pagal kvalifikacijos tobulinimo
programą „Gabiųjų ugdymas: kas mokyklos galioje ir valioje”, dalyvavo edukacinėje išvykoje į Klaipėdos r. Gargždų lopšelį-darželį
„Gintarėlis” ir Klaipėdos r. amatų centrą. Siekdami, kad mokytojai įgytų kuo didesnę patirtį, Gargždų lopšelio-darželio
„Gintarėlis”direktorė Alė Šimaitienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rosita Anulienė organizavo metodinę-praktinę konferenciją
„Vaiko gebėjimų ugdymas per įvairiapusę veiklą“. Konferencijoje pranešimus skaitė septyni Klaipėdos rajono ikimokyklinio ir meninio
ugdymo mokytojai. Gerąja darbo patirtimi pasidalino ir Kauno r. Girionių darželio mokytojos Kristina Giedgaudienė ir Sigita Bružienė,
pristatydamos pranešimą „Vaiko gebėjimų ugdymas per įvairiapusę veiklą Girionių darželyje“.
Daugiau apie metodinę išvyką skaitykite čia: http://www.centras.krs.lt/news/2139/55/Ka-ismoksi-ant-peciu-nenesiosi-bet-darbepanaudosi/

Kaip suteikti besimokančiajam
sparnus?

Artėja Kauno rajono trečiojo amžiaus
universiteto 10-mečio jubiliejus

2022 m. balandžio 11-14 dienomis Kauno rajono švietimo
centro darbuotojos Daiva Klimantavičienė ir Loreta
Montrimaitė kartu su kolegėmis iš 4 Lietuvos suaugusiųjų
švietimo institucijų dalyvavo Rijekoje (Kroatija) vykusiuose
mokymuose „Kūrybiškumas andragogo darbe“.

Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto (TAU) studentai
gyvena pasiruošimo jubiliejaus nuotaikomis: gegužės 25 d. TAU
studentai minės 10 metų veiklos sukaktį. Raudondvario dvare
vyks šventė, kurioje ketina dalyvauti net 300 žmonių: TAU
studentų ir svečių iš Marijampolės ir Klaipėdos rajono.
Jubiliejinės šventės tema „Draugystės mozaika”. Tai tarsi 12
fakultetų dėlionė iš mažų detalių, kurios simbolizuoja 10-ies
metų Kauno rajono TAU veiklą.
Kiekvienas TAU studentas gavo po dėlionės detalę, kurią iki
šventės dekoruos pasirinktu būdu (tapys, pieš, siuvinės,
aplikuos, ir pan.). Šventės metu TAU studentams bus įteikta
jubiliejinė knyga „10-ies metų draugystės mozaika“, kurios
leidybą finansavo Kauno rajono savivaldybė.
Nuotraukoje – Karmėlavos fakulteto studentai, vadovaujami
lektorės Rasos Staskonytės, dekoruoja dėlionės detales.

Mokymai buvo itin praktiški: mokymų dalyviai išbandė
daugybę metodų, skirtų susipažinimui, mokymosi atmosferos
sukūrimui, medžiagos įsisavinimui, motyvacijos didinimui,
socialinių emocinių kompetencijų plėtotei. Kursų metu
pristatytos ir praktiškai išbandytos įvairios skaitmeninės
priemonės (Unsplash, Pixabay,Canva, Quizizz, Nearpood ir
kt.), kurias galima naudoti ne tik suaugusiųjų, bet ir vaikų
mokymui/si.
Mokymai organizuoti įgyvendinant Erasmus+ KA1 mobilumo
projektą „Andragogo misija: suteikti besimokančiajam
sparnus“.
Daugiau skaitykite:
http://www.centras.krs.lt/news/2145/55/Kurybiskumasandragogo-darbe/
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