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SITUACIJOS ANALIZĖ 

 2021-2022 m. m. neformalaus ugdymo programa sėkmingai įgyvendinta, atsižvelgiant 

į išsikeltus prioritetus: 

Organizuota respublikinė mokinių, mokytojų ir bibliotekininkų konferencija „Knyga 

mūsų pasaulyje”, skirta Vytautui Mačerniui ir Ievai Simonaitytei.  

Mokytojai su mokiniais dalyvavo ir skaitė pranešimus tarptautinėje konferencijoje „Aš 

– Mes – Pasaulis“; „Lietuvos vaikų balsas“ (2022-06-01, pranešimų konkurse laimėta I vieta). 

Mokiniai vykdė respublikinius projektus: „Kultūrų ratas“, „Giminės medis“, 

„Švenčiu Lietuvą“, „Ten, kur mano namai“ ir kt. 

 Kiti pilietiniai – socialiniai renginiai: Solidarumo bėgimas „Gelbėkit vaikus“, 

pilietinė akcija „Atminties kelias“, skirta žydų genocido dienai; pilietinė akcija „Tolerancijos 

miestas“; Tarptautinė antikorupcijos diena „Mano dora, nekorumpuota Lietuva“; pilietinė akcija 

„Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Sausio 13-ajai paminėti; mokinių tarybos renginys „Myliu žmogų 

ir gimtinę“; Gedulo ir vilties diena „Vilties žiedai“ ir kt. 

Lietuvių kalbos ir etnokultūros renginiai: dalyvavimas Knygių klubo diskusijose, 

Vaikų literatūros savaitės renginiuose; bendradarbiavimas su Vaikų literatūros muziejumi; aplinkos 

puošimo ir kalėdinių kompozicijų paroda-konkursas „Sveika gyva, Kalėdų viešnia“ ir kt. 

Sporto ir sveikatingumo renginiai: projektas „Sveikatiada“ ir kt.  

Mokyklos bendruomenės renginiai: Tarptautinės Mokytojų dienos minėjimas; spalvų 

savaitė; šlepečių diena; paskutinio skambučio šventė 4 ir 8 kl. mokiniams, Padėkos tėvams diena ir 

kt. 

Mokslo ir žinių renginiai: projektas „Tyrėjų naktis 2021“; Europos kalbų diena; 

edukaciniai konkursai „Olympis, KINGS, „Kengūra“,  „Bebras“, „Tavo žvilgsnis“; dalykų 

olimpiados; projektinių darbų pristatymų diena ir kt. 

 

(Detali informacija apie visas 2021-2022 m. m. neformalaus ugdymo veiklas yra pateikta 

mokyklos metodinės veiklos ataskaitoje ir mokytojų savianalizėse).   
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TIKSLAI 

Ugdyti visas vaiko galias, skatinant jo asmenybės tapsmą ir galimybę patirti sėkmę 

vėlesniame gyvenime, bendradarbiaujant tėvams ir pedagogams. 

Turiningai užimti moksleivių laisvalaikį, atskleidžiant jų kūrybines galias, diegiant tikrąsias 

vertybes, ugdant mokinių pilietiškumą ir dvasinę sveikatą. Šiandieninė neformalaus ugdymo 

veikla, neatsiejama nuo ugdymo proceso, turi padėti ugdyti kultūrinę, komunikavimo, 

socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos, skaitmeninę, pilietiškumo, pažinimo ir kūrybiškumo 

kompetencijas. 

 

PRIORITETAI 

 Svarbiausia - nuoseklus pilietinės mokinių savimonės ugdymas, kultūrinis mokinių 

prusinimas, edukacinių kultūrinių-pažintinių programų vykdymas, bendradarbiaujant su Kauno 

miesto ir šalies muziejais, teatrais, universitetais ir kitomis institucijomis. Prioritetinės temos: 

Pilietiškumo kompetencijų ugdymas:  

LR Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2022 metais sukanka 50 metų nuo Romo Kalantos žūties, 

pabrėždamas Romo Kalantos aukos prasmę Lietuvos išsilaisvinimui, paskelbė 2022 metus Romo 

Kalantos metais. 

Kultūrinės ir pažinimo kompetencijų ugdymas: 

LR Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 1323 metų sausio 25 dieną Vilniaus miestas pirmą kartą 

buvo paminėtas rašytiniuose šaltiniuose, paskelbė 2023-iuosius Lietuvos sostinės Vilniaus ir 

Gedimino laiškų metais.  

Taip pat paminint Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-metį, LR Seimas 2023-

iuosius paskelbė Klaipėdos krašto metais. 

Sveikos gyvensenos kompetencijų ugdymas: 

LR Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2022 metais bus minimas Lietuvos krepšinio100-metis, 

paskelbė 2022 metus Lietuvos krepšinio šimtmečio metais. 

 Per socialines, emocines, fizines, pažinimo raidos galimybes sieksime formalaus ir 

neformalaus ugdymo vientisumo.  
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UŽDAVINIAI 

1. Neformalaus ugdymo veiklas sieti su progimnazijos pasirinktomis ugdymo kryptimis: STEAM 

ir patirtinis, skaitmeninis ir įtraukusis ugdymas, projektinių veiklų plėtojimas. 

2. Dalyvauti tęstiniuose („Mes – Mažvydiečiai“, „Sveikatiada“, „Kino klubas“, „Tyrėjų naktis“, 

„Giminės medis“, „Kultūrų ratas“ ir kt.) bei naujuose miesto, šalies ir tarptautiniuose projektuose, 

konkursuose, pilietinėse akcijose ir kt.  

3. Sistemingai organizuoti tradicinius ir inovacinius neformalaus ugdymo renginius.  

4. Neformalųjį ugdymą sieti su žymiausiomis datomis, valstybinėmis, tautinėmis ir religinėmis 

šventėmis bei tradicijomis. Organizuoti susitikimus su žymiais Lietuvos visuomenės bei kultūros 

veikėjais. 

5. Nuolat internetinėje mokyklos svetainėje, feisbuke ir Kauno miesto savivaldybės švietimo 

tinklapyje informuoti visuomenę apie mokyklos renginius, dalyvavimą projektuose, laimėjimus 

bei diegiamas inovacijas. 

6. Palaikyti ryšius su krašto apsaugos, teisėsaugos, sveikatos apsaugos, švietimo ir kt. institucijomis. 

Lankyti kultūrines Lietuvos ir Kauno vietas, dalyvauti miesto renginiuose. 

7. Turtinti mokyklos istorijos muziejų.  

8. Esant blogai epidemiologinei situacijai (karantino atveju) renginius ir projektus vykdyti 

nuotoliniu būdu. 

 

RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS 

Kauno Martyno Mažvydo progimnazijoje organizuojama: 

- mokomųjų dalykų olimpiados (atsakingos metodinės grupės, datos derinamos su KŠIC); 

- įvairių dalykų konkursai (pagal KŠIC planus; atsakingi dalykų mokytojai); 

- mokyklos šventės, akcijos, popietės, sporto ir kt. renginiai (atsakingos darbo grupės). 

Pramoginiai, kultūriniai, sporto renginiai ir atvykstančių menininkų bei meno kolektyvų 

koncertai turi būti organizuojami po pamokų, savaitgaliais, šventinėmis dienomis arba mokinių 

atostogų metu (išskyrus tuos renginius, kurie įeina į 10 dienų, skiriamų pažintinei veiklai, planą). 

Pamokų metu gali būti organizuojami su ugdymo procesu, mokymo programomis susiję 

mokyklos bei miesto renginiai: olimpiados, konkursai, varžybos, integruoti projektai, kultūrinės 

pažintinės edukacinės programos. 

 

NEFORMALAUS UGDYMO VEIKLOS TURINYS 

Neformalaus ugdymo veiklos turinys yra integrali visos socialinės sistemos dalis ir 

vertinamas bendros visuomenės kaitos kontekste. 
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Dirbama pagal mokyklos direktoriaus patvirtintas pilietinio-socialinio ugdymo, 

antikorupcinio švietimo programas, projektinės veiklos tvarkos aprašą, STEAM veiklų planą; atskirų 

veiklos rūšių planus bei projektus, parengtus klasių auklėtojų, būrelių vadovų, socialinio pedagogo, 

psichologo ir kitų pedagogų bei specialistų. 

NEFORMALAUS UGDYMO RENGINIŲ PLANAS 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Data Atsakingi 

1 Mokslo ir žinių diena 2022 09 01 A. Pukinskienė, R. Beitnaraitė  

2 Lietuvos žydų genocido aukų atminimo 

diena 

2022 09 23 A. Pukinskienė, A. Jefremova 

3 Tyrėjų diena (projektas „Tyrėjų naktis“)  2022 09 23 A. Pukinskienė  

4 Europos kalbų diena 2022 09 26 A. Pukinskienė, V. Savickienė, 

D. Bliūdžiuvienė 

5 Tarptautinė Mokytojų diena 2022 10 05 A.Pukinskienė, A.Paprockaitė, 

V. Savickienė 

6 Pasaulinė psichinės sveikatos diena  2022 10 07 V.Daniūnaitė, D. Paslauskas  

7 Konstitucijos diena 2022 10 25 Z. Venckutė, A.Jefremova  

8 Kapų lankymo ir tvarkymo akcija 2022 10 28 E. Antanavičienė 

9 Tarptautinė tolerancijos diena  2022 11 16 A. Pukinskienė, darbo grupė 

10 Tarptautinė nerūkymo diena 2022 11 18 D.Paslauskas 

11 Lietuvos kariuomenės diena  2022 11 23 A. Pukinskienė, A.Jefremova 

12 Pasaulinė antikorupcijos diena 2022 12 09 A. Pukinskienė, darbo grupė 

13 Kalėdinių renginių savaitė: 

labdaros paramos akcija;                              

Advento popietė; poezijos skaitymai; 

žiemos puokščių paroda; šv. mišios 

ir kt. 

2022 12 19-

23  

A. Pukinskienė,  

darbo grupė 

14 Etnokultūros diena (adventiniai mokyklos 

renginiai 1-8 kl.) 

2022-12-23 A. Pukinskienė,  

E. Antanavičienė,  

V. Savickienė 

15 Laisvės gynėjų diena  2023 01 13 A. Pukinskienė 

16 Lietuvos Valstybės atkūrimo diena, skirta 

Romui Kalantai  

2023 02 10 A. Pukinskienė, V.Savickienė, 

A.Jefremova 

17 Tarptautinė gimtosios kalbos diena 

(konferencija „Knyga mūsų pasaulyje“) 

2023 02 23 A. Pukinskienė, darbo grupė 

18 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

diena 

2023 03 11 A. Pukinskienė, klasių 

auklėtojai 

19 Žemės diena, skirta ekologijai ir 

aplinkosaugai (1-8 kl.) 

2023-03-20 A. Pukinskienė, klasių 

auklėtojai 

20 Padėkos tėvams diena 2023 05 25 A.Pukinskienė, Z.Venckutė,  

darbo grupė 

21 Gimtosios kalbos diena 1-4 kl. 2023-06-02 A. Pukinskienė, Z. Venckutė 

22 Sveikatingumo ir fizinio aktyvumo diena 

1-4 kl., skirta Lietuvos krepšinio 100-

mečiui 

2023-06-05 V. Jasiunskienė,  

D. Sperskaitienė 

23 STEAM diena 1-4 kl. 2023-06-06 A. Pukinskienė, Z. Venckutė 

24 Pilietinių-socialinių iniciatyvų diena 1-4  2023-06-07 A. Pukinskienė, Z. Venckutė 

25 Projektinių darbų pristatymų diena 1-4 kl. 2023-06-08 A. Pukinskienė, Z. Venckutė 
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26 Pradinio ugdymo baigimo pažymėjimų 

įteikimo šventė 

2023-06-08 Z.Venckutė, darbo grupė 

27 Kalbų diena 5-8 kl. 2023-06-16 A. Pukinskienė, V. Savickienė,  

D. Bliūdžiuvienė 

28 STEAM diena 5-8 kl. 2023-06-19 A. Pukinskienė, D. Šickuvienė,  

L. Davainytė 

29 Socialinių mokslų diena 5-8 kl. 2023-06-20 A. Pukinskienė, Z. Venckutė,  

V. Jasulaitienė 

30 Fizinio aktyvumo ir menų diena 5-8 kl.  2023-06-21 A. Pukinskienė, V. 

Jasiunskienė, D. Sperskaitinė, 

R. Beitnaraitė, 

 J. Varnagirė 

31 Projektinių darbų pristatymų diena 5-8 kl. 2023-06-22 A. Pukinskienė, projektinių 

darbų vadovai 

32 Pagrindinio ugdymo I pakopos baigimo 

pažymėjimų įteikimo šventė 

2023-06-22 A.Pukinskienė, darbo grupė 

33 Lietuvos Mažvydiečių suvažiavimas  2023 06 (...) A. Pukinskienė, darbo grupė 

 

Pastaba: renginių datos gali būti keičiamos pagal aplinkybes. Atskirų klasių, metodinių grupių ir 

savivaldos institucijų renginiai – jų veiklos programose. Pradinių klasių projektai ir renginiai – 

auklėtojų planuose. Šiame plane numatyti tik tradiciniai visos mokyklos renginiai. Geltona spalva 

pažymėtos 8 dienos, kurios įeina į 10 pažintinių dienų skaičių – vyks ne tik renginiai, bet ir 

netradicinės integruotos pamokos-projektai visą dieną (formalaus ir neformalaus ugdymo 

integracija). 2 dienos skiriamos edukacinėms išvykoms ir ekskursijoms kiekvienai klasei pasirinktinai 

(rekomenduojama lankyti į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašytus kultūros ir gamtos paveldo 

objektus ar vietoves). Renginius organizuos darbo grupės, kurioms vadovaus atsakingi asmenys. 

10 d., įeinančių į mokslo metų dienų skaičių, skirtų mokinių kultūrinei, meninei, 

kūrybinei, sportinei, pažintinei,  praktinei, socialinei, prevencinei, edukacinei veiklai yra išvardintos 

2021/2023 m. m. ugdymo plane. Pažintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinės veiklos tvarkaraščius 

numatytoms dienoms rengia direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Pukinskienė. 

 

 LAUKIAMAS REZULTATAS   

Turiningai užimtas mokinių laisvalaikis, įvairi neformalaus ugdymo veikla, praturtinta 

skaitmeninio ugdymo turiniu ir STEAM veiklomis: integruotas ugdymas turėtų suformuoti 

moksleivių sąmonėje teisingas gyvenimo nuostatas, padedančias prisitaikyti nuolat kintančiame 

pasaulyje. Dalyvavimas respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose padės atskleisti vaikų 

kūrybines bei lavinti protines galias. Sistemingas kultūrinis mokinių prusinimas ir kompetencijų 

ugdymas padės jiems ugdytis vidinę kultūrą ir poreikį intelektualiam laisvalaikio leidimui.  

 

Kuruojanti direktoriaus pavaduotoja  

Auksė Pukinskienė 


