KAUNO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO ATASKAITA UŢ 2018 METUS
Kauno rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga – Kauno rajono švietimo centras 2018 metais vykdė
priemonę “Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenių socialinių ir emocinių
kompetencijų tobulinimas (II etapas) pagal Visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą.
Šios priemonės tikslas – tobulinti Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų (toliau – SSM)
tinklo bendruomenių (mokinių, mokytojų ir tėvų) socialines emocines kompetencijas.
Priemonei įgyvendinti buvo skirta 5000 eurų.
Kauno rajono SSM tinkle šiuo metu yra 42 ugdymo institucijos, apimančios ikimokyklinį bei
bendrąjį ugdymą. Visos tinkle esančios įstaigos dirbo pagal individualius mokyklų veiklos planus ir
pagal bendrą priemonės renginių planą. 2018 m. SSM dalyvavo šiuose renginiuose:
1. Sveikatingumo banga per Lietuvą ir Kauno rajoną (įsijungė 32 įstaigos) (Priedas Nr.1);
2. Edukacinė programa „Socialinių kompetencijų ugdymas praktiškai Pakruojo ugdymo
įstaigose“, kurioje dalyvavo 41 dalyvis (pridedamas sąrašas);
3. Organizuota tęstinė kvalifikacijos tobulinimo programa sveikatos ugdytojams:emocijų
suvokimas ir valdymas, pozityvių tikslų išsikėlimas, pozityvių santykių kūrimas ir
palaikymas, sprendimų priėmimas, vaidmenų šeimoje atlikimas ir kt.). Vyko seminarai:
2018-11-28 d.Emocinio intelekto ir socialinių kompetencijų ugdymas“ (8 akad. val.),
kuriame dalyvavo 26 sveikatos ugdytojai; 2018-12-11 „Aktyvūs mokymo etodai –
emocinės sveikatos stiprinimui“ (8 akad. val.), dalyvavo 20 dalyvių. (Pridedami dalyvių
sąrašai)
4. 27 ugdymo institucijos dalyvavo „Socialinių emocinių kompetencijų ugdymo idėjų
mogės konkurse“. Mokinių idėjos buvo pateiktos plakatuose, kurie buvo laminuoti ir šiuo
metu kaip kilnojamoji paroda keliauja per rajono mokyklas. Mugės idėjos baigiamajame
renginyje dalyvavo 28 mokytojai ir 39 mokiniai. Dviejose amžiaus grupėse organizuoto
konkurso dalyviai buvo

apdovanoti prizais ir diplomais. Idėjų mugės darbai buvo

eksponuojami ir nacionalinės konferencijos metu. (Pridedami dalyvių sąrašai).
5. 2018 m. lapkričio 6 d. Domeikavos gimnazijoje vyko nacionalinė sveikatą stiprinančių
mokyklų konferencija „Socialinė ir emocinė sveikata Lietuvos Geros mokyklos
kontekste“, kurioje dalyvavo 101 dalyvis iš Kauno, Kauno rajono, Klaipėdos, Raseinių ir
kt. Lietuvos mokyklų. Konferencijoje buvo aptariamos aktualios sveikatą stiprinančių
mokyklų veiklos, problemos, tobulinimo galimybės ir kryptys. (Pridedama programa ir
sąrašas).

Rezultatas ir poveikis: Nors prioritetiniai dalykai mokyklose yra mokinių pažanga ir pasiekimai,
tačiau Kauno rajono sveikatą stiprinančios mokyklos, esančios tinkle vykdo nuoseklią veiklą
mokinių ir bendruomenės narių sveikatos stiprinimo srityje. Ši veikla stebima ir koordinuojama
Švietimo centro, sveikatos ugdytojų apie savo veiklas atsiskaito, dalijasi gerąja darbo patirtimi,
mokosi seminaruose ir praktikumuose. Į veiklas įtraukiamos nemažos mokyklų bendruomenių
grupės (sveikatingumo banga, sveikatos idėjų mugė). Du metus buvo įgyvendinama priemonė
socialinės ir emocinės sveikatos gerinimui turėtų parodyti rezultatus, atlikus 15 rajono mokyklų
tyrimą (ES lėšos) 2019 metais. Tyrimo duomenys sudarys galimybę, kur dar tinklo mokyklos turėtų
dar padirbėti.
Gautos lėšos buvo naudojamos: SSM vėliavoms įsigyti (dar ne visos mokyklos yra įvertintos),
mokymo ir organizavimo išlaidos renginiams, lektorių apmokėjimas, transporto išlaidos,
kanceliarinių priemonių paketai aktyviausioms renginių dalyvėms (Pridedamos sąskaitų faktūrų
kopijos)
Sklaida: Projekto rezultatai ir veikla buvo viešinami Kauno rajono švietimo centro svetainėje
www.centras.krs.lt,

įstaigos

facebooke

https://www.facebook.com/Svietimo.centras/,

Centro

informacinėje lentoje, nacionalinėje sveikatą stiprinančių mokyklų konferencijoje Panevėžyje.
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Sveikatą stiprinančių mokyklų konferencija, skirta SSM 25-mečiui (Domeikava)

