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PATVIRTINTA 

Kauno šv. Kazimiero 

progimnazijos direktoriaus 

2018 m. sausio 16 d. 

įsakymu Nr. V-  

 

KAUNO M. BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 3 KLASIŲ MOKINIŲ EDUKACINĖS 

EKSPEDICIJOS 

 „SVEIKAS, SAUGUS, SUMANUS VAIKAS – SĖKMĖS TILTAS Į ATEITĮ“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

           1. Gera mokykla – atvira, darni, gyva, sumaniai prasmės ir atradimų mokantis siekianti, 

institucija. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos misija bei veiklos aspektai grindžiami Geros mokyklos 

koncepcija ir orientuoti į asmenybės ūgtį – socialinį, pilietinį, dorinį, intelektinį asmens brandinimą, 

kritinį, analitinį, kūrybinį mąstymą, gebėjimą spręsti problemas, iniciatyvumą, socialumą, pasiekimus 

bei pažangą. Kauno m. bendrojo ugdymo mokyklų 3 klasių mokinių edukacinė ekspedicija „Sveikas, 

saugus, sumanus vaikas – sėkmės tiltas į ateitį“ (toliau – edukacinė ekspedicija) organizuojama siekiant 

suteikti vaikams atradimų džiaugsmą mokantis netradiciškai netradicinėse aplinkose, patirti asmeninę 

savivertę bendradarbiaujant, atskleisti savo žinias ir gebėjimus iššūkiuose. 

 

 
 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 2. Edukacinės ekspedicijos organizavimo tikslas: 

Auginti sumanią, motyvuotą asmenybę, patiriančią pažinimo džiaugsmą bendraujant ir 

bendradarbiaujant. 

Uždaviniai: 

2.1. ugdyti mokinių dalykines kompetencijas kūrybingai stebint, veikiant, eksperimentuojant;  

2.2. lavinti mokinių komunikacinius gebėjimus per loginį, kritinį, patirtinį mąstymą; 

2.3. skatinti bendrauti ir bendradarbiauti komandoje netradicinėse aplinkose; 

2.4. tobulinti skaitmeninius, intelektinius bei kalbinius gebėjimus; 

2.5. pasidalinti gerąja patirtimi apie Kauno šv. Kazimiero progimnazijos mokinių asmeninės 

ūgties projektą „Aš augu“. 

 

 

III. EDUKACINĖS EKSPEDICIJOS ORGANIZAVIMAS 

3. Edukacinėje ekspedicijoje kviečiami dalyvauti Kauno miesto bendrojo ugdymo įstaigų 3 

klasių mokiniai (ne daugiau kaip 5 mokiniai iš vienos mokyklos). 

4. Dalyvių paraiškas (1 priedas) siųsti iki 2018 m. kovo 15 d. el. paštu: filebel@yahoo.com 

(negavus patvirtinimo, kad paraiška gauta,  prašome skambinti tel. 862093024).  

5. Nepriklausomai nuo numatytų registracijos terminų, edukacinėje ekspedicijoje dalyvaus 10 

pirmųjų užsiregistravusių mokyklų atstovai. 

6. Mokiniai burtų tvarka bus paskirstyti į 5 komandas (po 1 iš kiekvienos dalyvaujančios 

mokyklos). Komandos nariai, vadovaudamiesi nuorodomis ir bendradarbiaudami atliks nurodytas 

užduotis. Mokiniams bus pateiktos Komandos formavimo, Robotikos, Eksperimentų, Interaktyvios 

viktorinos bei žaidybinės anglų kalbos užduotys. 

7. Edukacinės ekspedicijos užduotys orientuotos į patirtinį mokymąsi, mokymąsi tyrinėjant, 

eksperimentuojant, atrandant ir išrandant, kuriant ir bendraujant.  
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8. Komandų vadovams-mokytojams bus pristatytas Kauno šv. Kazimiero progimnazijos 

mokinių asmeninės ūgties projektas „Aš augu“. 

9. Mokyklų komandos – dalyvės bus apdovanotos padėkos raštais, mokytojai gaus KPKC 

pažymas. 

 

 

IV. VIETA IR LAIKAS 

10. Edukacinė ekspedicija vyks Kauno šv. Kazimiero progimnazijoje (Vandžiogalos pl. 51, 

Kaunas) 2018 m. kovo 21  d. 12.00 val.. 

 

V. PRELIMINARI PROGRAMA 

11. Edukacinės ekspedicijos „Sveikas, saugus, sumanus vaikas – sėkmės tiltas į ateitį“ 

programa: 

11.1. registracija/burtų traukimas – 11.30-12.00 val.; 

11.2. renginio atidarymas – 12.00 val.; 

11.3. edukacinė ekspedicija – 12.15 val.; 

11.5. edukacinė valanda mokytojams „Kauno šv. Kazimiero progimnazijos mokinių 

asmeninės   ūgties projekto „Aš augu“ geroji patirtis“ – 12.15 val.; 

11.6. Flash mobas „Draugystė“ – 13.30 val.; 

11.7. renginio uždarymas – 14.00 val.. 

 

VIII. KONKURSO ORGANIZATORIAI 

   12. Renginį organizuoja Kauno šv. Kazimiero progimnazija. 

   13. Renginio partneriai – Kauno miesto Švietimo skyrius, Kauno pedagogų kvalifikacijos 

centras. 

 

Informaciją teikia Kauno šv. Kazimiero progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, kūno 

kultūros mokytoja ekspertė Filomena Beleškevičienė, tel. 8 620 93024. 

 

_________________________ 
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1 priedas 

 

 

DALYVIŲ ANKETA 

 

 

Mokyklos pavadinimas: 

 

 

Mokiniai  Pavardė Vardas Klasė 

   

   

   

   

   

Mokytojo vardas, pavardė, tel. nr., el. paštas 

 

 

 

 

 

____________________________ 


