
KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VAIKYSTĖS DVARAS“ BENDRADARBIAVIMO SU  

KYIVO OBOLONSKIO RAJONO I-III PAKOPŲ MOKYKLA NR. 168  

  PLANAS 2022 – 2024 M. 
 

Eil. 

Nr.  

VEIKLA FORMA ATSAKINGI ASMENYS ĮGYVENDINIMO 

TERMINAI 
GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, ĮŽVALGOS, SITUACIJŲ ANALIZĖ 

1. Lietuvos ir Ukrainos švietimo, ugdytinių 

vertinimo/įsivertinimo sistemų panašumai ir skirtumai.  

Word, pdf ir/arba PowerPoint 

pateiktys  

Ugdymo įstaigų direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, mokytojai, 

pagalbos mokiniui specialistai 

2022 m. 

 

2. Lietuvos ir Ukrainos pagalbos mokiniui modelis. Žingsniai 

ir sprendimai valstybės, savivaldybės, mokyklos 

lygmenimis. 

Word, pdf ir/arba PowerPoint 

pateiktys 

Ugdymo įstaigų direktoriai, 

direktoriaus pavaduotojai ugdymui, 

mokytojai, pagalbos mokiniui 

specialistai 

2022 – 2023 m. 

3. „Pažink kitokį vaiką (įtraukusis ugdymas): nuo pirmų 

žingsnių iki atestato arba iššūkis, tampantis galimybe“ – 

tarptautinis forumas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 

bendrojo ugdymo mokytojams, pagalbos mokiniui 

specialistams (Lietuva – Ukraina). 

Pranešimai (žodiniai, 

stendiniai, video) ir/arba 

Zoom platforma 

Ugdymo įstaigų direktoriai, 

direktoriaus pavaduotojai ugdymui, 

mokytojai, pagalbos mokiniui 

specialistai 

2022 – 2024 birželis (data 

tikslinama) 

UGDYTINIŲ BENDRADARBIAVIMAS 

4. Tarptautinė folkloro šventė „Čyru vyru pavasaris“ (2022, 

2023, 2024 metai): tautinių kostiumų pristatymas, tautiniai 

šokiai, dainos. 

Dalyviai – visų amžiaus grupių ugdytiniai (ikimokyklinis, 

priešmokyklinis, bendrojo ugdymo) 

Video įrašai, ZOOM, 

tiesiogiai 

1. M/d „Vaikystės dvaras“ 

šventės organizavimo darbo 

grupė; 

2. Kijevo 168 vid. m-la: 

Direktoriaus paskirti asmenys 

 

2022 m. gegužė/birželis 

 

2023 m. gegužė/birželis 

 

2024 m. gegužė/birželis 

5. Ukrainos kovoje su agresoriumi palaikymo šokis 

Dalyviai 1-4 klasių mokiniai  

Video Šokio mokytoja Laima 

Morkūnienė 

2022 m. balandis/gegužė  

6. „Draugystės tiltas Lietuva – Ukraina“. 

Numatytų grupių/klasių bendradarbiavimo plano 

parengimas ir suderinimas. 

Galimos pirminės veiklos: 

1. Susipažinimas su tautiniais simboliais (vėliava, herbas: 

valstybės, miesto, įstaigos); 

2. Susipažinimas su tautiniais kostiumais; 

3. Išmokime tris svarbiausius žodžius (lietuviškai, 

ukrainietiškai); 

4. „Namų darbai sekančiam susitikimui“ – liaudies daina 

arba šokis, senovinis vaikų žaidimas, 

laiškas(ai)/piešinys užsienio draugams apie Lietuvos ir 

Ukrainos draugystę 

ZOOM platforma 1. M/d „Vaikystės dvaras“ – 

„Bitutės“, „Obuoliukai“ 

Kijevo 168 vid. m-la 

Priešmokyklinio ugdymo grupės (6 

m. amžiaus vaikai) 

 

2. M/d „Vaikystės dvaras“ – 2 ir 3 

klasė 

Kijevo 168 vid. m-la 

2 – 4 klasės  

2022-2024 

 

 

 

 

 

2022-2024 

7. Lietuvos - Ukrainos mokyklų mokinių veiklos pagal 

bendradarbiavimo planą. 

Mėnesio/metų planus rengia ir partneriais suderina vadovų 

paskirti mokytojai. 

 

ZOOM, TEAMS platformos; 

el.paštai, fiziniai paštai, 

parodos, viktorinos ir pan. 

M/d „Vaikystės dvaras“: 

A.Šliužienė, B.Pilvelienė, 

N.Markevičienė, L.Paškevičienė 

 

Kijevo 168 vid. m-la: 

Direktoriaus paskirti asmenys 

2022 - 2024 

 


