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KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO VIDURINĖ MOKYKLA



Iniciatyvinė grupė „Vaikas – Šeima – Mokykla“ 
buvo įsteigta 2007 m. sausio 25 d.

Projekto tikslai:
• Surinkti aktyvių pedagogų komandą, kuri domisi vaiko, 

mokyklos ir šeimos sąveika. 
• Apibendrinti jų gerąją darbo patirtį, plėtoti dalykinę 

kompetenciją. 
• Skatinti šeimos narių tarpusavio globą ir atsakomybę, 

užtikrinant kartų kaitą ir perimamumą. 
• Organizuojant parodas, renginius, atviras pamokas, 

socialines akcijas, sudaryti sąlygas šeimos bendravimui.  



• Paroda: „Kūryba iš mano rankų“ 

• Akcijos: „Padėkime paukšteliams žiemą“, 
„Papuoškime miestą gėlėmis“, „Mano miestas 
drugelio sparne“

• Projektas: įsitraukimas į mokyklos organizuojamą 
Kauno miesto ekologinį projektą „Visa ko pradžia 
yra maža“

• Seminaras: „Tėvų susirinkimų rūšys. Jų vertinimo 
galimybės“

Nuveikti ir planuojami darbai



Vienas iš pirmųjų iniciatyvinės grupės renginių buvo Kauno miesto
pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių kūrybinių darbų paroda –
konkursas „Kūryba iš mano rankų“.
Tai kasmetinis renginys, sulaukiantis didelio dalyvių skaičiaus. Jo metu
mokiniai, jų tėvai bei mokytojai suburiami bendrai kūrybinei veiklai.

„Kūryba iš mano rankų“, 2012 m.



 „Kūryba iš mano rankų“

Parodoje eksponuojami darbai, 2010 m.



 „Kūryba iš mano rankų“

Parodoje eksponuojami darbai, 2009 m.



Renginys ir parodoje eksponuojami darbai, 2008 m.

 „Kūryba iš mano rankų“



 „Papuoškime miestą gėlėmis“

Renginys po akcijos, 2010 m.

„Vaikas – šeima – mokykla“ tobulinimo iniciatyvinė grupė organizuoja ilgalaikį
projektą, skirtą papuošti savo miestą gėlėmis.

Ruduo ant takų takelių beria įvairiaspalvių lapų šūsnis, ketina priversti nulenkti
žemėn galveles gėlių, kurias sodino vaikai, jų tėvai bei mokytojai. Žmogaus
rankomis kurtas grožis liko užfiksuotas nuotraukose.

Fotonuotraukų paroda 



Koliažų paroda buvo pristatyta Kauno Milikonių vidurinėje mokykloje. Geriausių
darbų autoriai buvo apdovanoti padėkomis ir atminimo dovanomis. Šventės metu
mokiniai ir jų šeimos nariai pristatė savo talentus: vaidino, šoko, dainavo, grojo.

 „Tai – mano šeima“

Parodoje eksponuojami darbai, 2011 m.

Koliažų ir sceninių pasirodymų projektas



Renginys, skirtas Lietuvos vardo paminėjimo 1000-mečiui

 „Draugystės ratelis“

Renginio akimirkos, 2008 m.

Šventės metu buvo organizuojami žaidimai, užduotys, konkursai. Iniciatyvinės
grupės narių nuomone, numatytas rezultatas „glaudesnis ryšys tarp mokinių ir jų
šeimos narių bei mokytojų“ buvo pasiektas.



Kauno Milikonių vidurinės mokyklos fojė buvo surengta pradinių klasių mokinių
piešinių paroda „Piešiu Lietuvai“.

 „Draugystės ratelis“

Renginio akimirkos, 2008 m.

Pristatyti mokinių, jų tėvų ir 
mokytojų kartu sukurti 
parodomieji darbai, 
atspindintys metų laikus.  



Kauno miesto pradinių klasių mokinių, jų šeimos narių ir mokytojų piešimo
ant asfalto paroda – konkursas, skirtas Lietuvos 1000-mečio paminėjimui

 „Keliauju per Lietuvą“

Renginio akimirkos, 2009 m. 

Kauno miesto „ Ąžuolyno“ parke mokiniai 
piešė traukinuką su daug vagonų, kuriuose 
pavaizdavo mūsų tėvynę Lietuvą. 

Į renginį susirinko 80 šeimų iš įvairių Kauno 
miesto mokyklų. 



Piešinių ant asfalto renginys „Lietuvos pilys“, skirtas Žalgirio mūšio
600-ioms metinėms paminėti.

 „Lietuvos pilys“

Renginio akimirkos, 2010 m. 

Renginys buvo organizuojamas 
Kauno „Ąžuolyno” parke.



Piešinių ant asfalto paroda Kauno „Ąžuolyno“ parke. Dalyvavo daugiau kaip
100 šeimų iš 14 Kauno miesto mokyklų. Renginys skirtas Kauno miesto
dienai paminėti.

 „Mano miestas“

Piešiniai ant asfalto, 2011 m.



Piešinių ant asfalto renginys „Mano šeima”. Renginys buvo skirtas Kauno 
miesto dienai paminėti. 

Renginio akimirkos, 2012 m. 

 „Mano šeima“

Renginyje dalyvavo 130 šeimų iš 15 Kauno miesto mokyklų. Visi šeimos nariai
kartu piešė, fotografavosi, žaidė žaidimus. Visi vaikai apdovanoti balionais.



Kauno humanitarinėje pradinėje mokykloje buvo surengta pradinių klasių 
mokinių ir jų šeimos narių fotopasakojimų paroda „Mano šeimos vasara”. 

 „Mano šeimos vasara“

Darbų paroda, 2012 m.

Parodai buvo pateikti 57 pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių darbai iš 26
Kauno ugdymo įstaigų. Kūrybiškiausių darbų autoriams įteikti diplomai ir atminimo
dovanos.



Mokiniai domėjosi paukšteliais bei žvėreliais, gyvenančiais parke, paruošė
atitinkamas vaišes: kiškučiams parūpino morkų, bulvių ir kitų daržovių.
Paukšteliams pagamino lesyklėles.

 „Pasirūpinkime paukšteliais žiemą“

Akcija „Ąžuolyno“ parke, 2008 m. 

Mokiniai įsitraukė į bendrą kūrybinę veiklą kartu su tėvais, parke leido laiką su
mokytoja ir klasės draugais. Ši akcija paskatino juos domėtis žiemojančiais
paukščiais ir žvėreliais.



Akcija vyko nuo sausio 5 d. iki vasario 28 d. Akcijos pabaigoje buvo
organizuojama šventė, kurios metu kūrybiškiausi dalyviai apdovanoti
diplomais ir atminimo dovanomis.

 „Pasirūpinkime paukšteliais žiemą“

Fotonuotraukų paroda, 2009 m. 



Mokiniai ir jų šeimos nariai gamino paukšteliams lesyklėles ir visą akcijos
laikotarpį nuoširdžiai jais rūpinosi. Visos įsimintinos akimirkos buvo fiksuojamos
fotoaparatu. Nuotraukos buvo eksponuojamos Kauno pradinėse mokyklose.

 „Pasirūpinkime paukšteliais žiemą“

Fotonuotraukų paroda, 2010 m. 

Mokiniai ir jų tėvai džiaugėsi akcijos metu patirtomis akimirkomis bei reiškė norą,
kad tokios panašios akcijos būtų organizuojamos ir kitais metais.



Akcija – konkursas vyko dviem etapais. Pirmas etapas vyko mokyklose. Geriausi
darbai atrinkti ir pristatyti Tado Ivanausko zoologijos muziejuje. Parodoje buvo
eksponuojami 56 darbai iš 23 Kauno miesto vidurinių ir pradinių mokyklų.

 „Pasirūpinkime paukšteliais žiemą“

Fotonuotraukų ir lesyklėlių paroda, 2011 m. 

Kovo 10 d. vyko parodos 
uždarymo šventė – popietė. 

Kūrybiškiausi darbai apdovanoti 
akcijos diplomais ir atminimo 
dovanomis. 



Akcijos pagrindinis tikslas propaguoti aplinkosaugos idėjas, skatinti rūpintis
Lietuvoje žiemojančiais paukščiais, suburti mokinius, jų šeimos narius ir
mokytojus bendrai kūrybinei veiklai.

 „Pasirūpinkime paukšteliais žiemą“

Fotonuotraukų paroda, 2012 m. 



Mokinių ir jų šeimos narių kūrybinių atvirukų paroda „Kalėdos, Kalėdos...“. Parodai
buvo pristatyti 30 mokinių darbų iš 8 Kauno miesto mokyklų.

 „Kalėdos, Kalėdos“

Kalėdinių atvirukų paroda, 2011 m. 

Dalyviai apdovanoti padėkomis, saldžiais prizais ir atšvaitais. Parodos uždarymo
šventės metu buvo parodytas dramos studijos „Tetrapilis” spektaklis.



Parodos tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi senaisiais amatais, šiuolaikiniais
puošybos elementais, puoselėjant švenčių tradicijas.

 „Kalėdos, Kalėdos“

Kalėdinių atvirukų paroda, 2012 m. 

Parodoje pristatyti 64 dalyvių darbai iš 20 Kauno miesto mokyklų. Kūrybiškiausi darbai 
apdovanoti diplomais, visi šventės dalyviai apdovanoti atminimo dovanomis ir 
saldžiais prizais. 



Ekologinio projekto metu organizuota mokinių, jų šeimos narių kūrybinių darbų iš 
atliekų paroda. 

 „Visa ko pradžia yra maža“

Kūrybinių darbų paroda, 2011 m. 



Ekologinis projektas skirtas paskatinti mokinius, jų šeimos narius imtis mažų
pokyčių savo kasdieniame gyvenime, kurie turėtų teigiamą poveikį aplinkai.

 „Visa ko pradžia yra maža“

Projekto akimirkos, ekskursija į įmonę „Kauno švara“, 2012 m. 

Projekto metu buvo suorganizuota ekskursija į įmonę
„Kauno švara“. Mokiniai buvo mokomi rūšiuoti atliekas,
taupyti energiją, saugoti gamtą.

Ekologinis projektas buvo vykdomas 13 Kauno miesto
mokyklų.


