
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
„Kalėdos“. Ervinas. 

 

MIELIEJI, 

 

Baigiasi dar vieni metai. 

 

Tai buvo ypatingas laikas, dienos neretai 

atrodė ilgos, užpildytos neregėtais iššūkiais ir 

atkakliu darbu. 

 

Tik pasitikėdami savimi ir veikdami drauge, 

mes visada būsime stipresni ir eisime į priekį. 

 

Tegul šv. Kalėdų šventė šiemet būna 

ypatingai prasminga, o namuose ir mintyse 

sklinda ramybė. 
 

Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklos-

daugiafunkcio centro bendruomenės vardu 

Direktorė Rūta Stankienė 

 

 

 
 

Kalėdų laukimas 

Socialinė darbuotoja Danguolė Petrylienė 
 

Visi laukėme ateinančių gražiausių metų 

švenčių – Šv. Kalėdų. Suaugusiųjų dienos 

socialinės globos grupėje į šventinį pasiruošimą 

buvo sudėta daug minčių ir darbų. Ruošdamiesi 

nebuvome vieni. Sutikome daug nuoširdžių 

draugų – mažų ir didelių.  

Tą rytą, kai prasidėjo didysis Laukimas, 

visi susėdę už stalo dar kiek tyliai laukėme. 

Laukėme kol vadovų perskaityti maldos žodžiai, 

išsakyti palinkėjimai ir uždegta Vilties žvakė 

savo šviesa pasiliks su mumis ir liudys, kad viltis 

visada yra gyva. Taip savaitę degusi vienos 

žvakės liepsnelė nepastebimai mus sukvietė vėl 

susėsti, susikaupti, pasimelsti ir šalia Vilties 

uždegti Tikėjimo šviesą. Jau atrodo turėdami tiek 

daug – Viltį ir Tikėjimą, dar kartą susirinkome 

pabūti kartu ir pasitikti Džiaugsmą. Būnant 

grupėje ir žiūrėdavome, kaip pamažu už langų 

ateina vakaras, o degančių Laukimo žvakių šviesa 

atnešdavo vidinę ramybę.  

O tą rytą, kai Ramybė buvo uždegta ant 

mūsų stalo, supratome, kiek daug mes 

turime....Viltį, Tikėjimą, Džiaugsmą ir Ramybę. 

Tad belieka mums visiems už viską padėkoti. 

Ypač mažiesiems mūsų draugams iš socialinės 

dienos vaikų grupės, draugams iš socialinių 

dirbtuvių, kolegoms... visu tuo, ką gavome, 

norime pasidalinti ir su JUMIS. Ačiū. 
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Baigiamosios tarptautinio projekto 

veiklos 

Direktorė Rūta Stankienė 

 

Gruodžio 2-3 dienomis Kaišiadorių 

šventosios Faustinos mokykloje-daugiafunkciame 

centre nuotoliniu būdu vyko baigiamoji projekto 

„Pilotinis ugdymo ir socialinės integracijos 

PERFECT organizacijos modelis mokiniams ir 

jaunimui su specialiaisiais poreikiais“ (LLI-379, 

PERFORM) konferencija. Projektas, finansuotas 

iš Interreg Latvija – Lietuva 2014-2020 

programos baigia savo veiklas. Projekto 

partneriai - Kaišiadorių šventosios Faustinos 

mokykla-daugiafunkcis centras ir Pelči specialioji 

internatinė pradinė mokykla-plėtros centras, 

nepaisant visų sunkumų ir pandemijos, sėkmingai 

įgyvendino visas veiklas. Pagrindinis projekto 

tikslas buvo sustiprinti socialinės integracijos 

galimybes specialiųjų poreikių Latvijos - 

Lietuvos vaikams ir jaunimui apjungiant partnerių 

resursus ir turimas žinias bei sprendžiant tikslinės 

grupės problematiką. Mokslininkų ir švietimo 

specialistų pastangomis buvo sukurtas pilotinis 

pavyzdinės organizacijos modelis, siekiant teikti 

kokybiškas paslaugas specialiųjų poreikių 

vaikams ir jaunuoliams bei paslaugų kokybės 

stebėjimo elektroninė sistema. Labai svarbus 

projekto rezultatas – Kaišiadorių šventosios 

Faustinos mokykloje-daugiafunkciame centre 

baigiama įrengti terapijų studija „Pojūčių 

klinika“, kurioje bus teikiamos terapinės 

paslaugos ne tik mokyklos mokiniams bei 

lankytojams, bet bus atviros ir visiems negalią 

turintiems rajono žmonėms. 

 

 

Projektas atnešė didelę naudą mokyklai-

daugiafunkciam centrui: buvo organizuotos 

vasaros stovyklos, mokinių ir mokytojų mainai, 

dalintasi gerąja patirtimi, buvo organizuoti 

mokymai mokinių tėvams ir įstaigos 

darbuotojams apie bendravimą su ypatingų 

poreikių turinčiais vaikais be jų ugdymą. 

Projektas paskatino vaikų socialinę integraciją ir 

bendradarbiavimą tarp projekto dalyvių. 
 

 
 

Ypatingai džiaugiamės ilgalaikiu projekto 

palikimu „Pojūčių studija“, kurioje atsiras didelė 

naujovė – vykdomos terapinės programos: 

audiovizualinė terapija, kvapų terapija, judesio 

bei meno terapijos bei pasakų terapijos. Šios 

programos suteiks didelę naudą ypatingų poreikių 

turintiems asmenims: skatins nusiraminti, malšins 

stresą, nuovargį ir gerins bendrą organizmo 

veiklą, padės atsipalaiduoti, palaikyti gerą 

savijautą ir fizinę būklę. Visi su nekantrumu 

laukiame terapijų studijos atidarymo. 

 

Kalėdinė akcija 

Mokytoja Jolanta Drumstaitė 

 

Artėja gražiausia metų šventė – šv. 

Kalėdos. Su mokytojais ir vaikais aptarėme, kad 

ne visiems jos būna gražios, malonios ir 

linksmos. Kilo idėja sukurti mažas dovanėles su 

šventiniais palinkėjimais ir pasidalinti su kitais. 

Gerumą padėjo skleisti maltiečiai, Kaišiadorių 

parapijos klebonas, Strėvininkų socialinės globos 

namų administracija, Kaišiadorių V. Giržado 

progimnazijos pradinių klasių mokytojai.  



 
 

Mes visada mėgstame dalyvauti įvairiose 

mugėse, tačiau pandeminis laikotarpis atėmė iš 

mūsų daug gražių švenčių ir masinių renginių. 

Bet štai šiais metais atsirado viena galimybė - 

Kalėdinė mugė Žaslių kultūros ir tradicinių amatų 

centruose. Čia mes prekiavome savo rankdarbiais, 

dalinome kalėdinius palinkėjimus, bendravome su 

pirkėjais ir susiradome naujų draugų. 

 

 
 

Neformaliojo vaikų švietimo programa 

„Spalvinti smagu“ 

Programos koordinatorė Ema Karpinienė 

 

Neformaliojo vaikų švietimo programa 

„Spalvinti smagu“ – tai kitų dviejų programų 

„Marga ir spalvinga“, „Spalvų pasaulyje“ – 

tęsinys. Įgyvendindami pradinių ir lavinamųjų 

klasių mokiniams skirtą programą, siekėme 

sukaupti žinių apie dailės technikų įvairovę, 

spalvinimo būdus, kurie skiriasi nuo įprastų 

spalvinimo būdų. Susipažindami su įvairiais 

dailės kūriniais, jų kūrybos procesu ir patys 

mokėmės atlikti kūrybinius darbus, panaudodami 

įvairias meninės raiškos technikas. Edukacinėse-

kūrybinėse dirbtuvėse „Spalvingas žvilgsnis į 

pasaulį“ – praktiškai išbandėme terapinę-meninę 

edukaciją, mokėmės išradingai panaudoti 

meninės raiškos priemones ir sukūrėme daug 

gražių darbų, kuriais papuošime mokyklą. 

Puošybos elementų kūryba lavina ne tik estetinį 

skonį ir suvokimą, bet ir pratina veikti 

komandoje, suteikti pagalbą vienas kitam. 

Vadovaujami mokytojos Palmyros 

Norkūnienės vykome į Kaišiadorių kultūros 

centrą. Susipažinome su Ukmergės meno 

mokyklos vadovės Kristinos Darulienės ir jos 

mokinių kūrybos paroda. Kiekvienas išsirinkome 

labiausiai jam patikusį kūrinį. Grįžę aptarėme, 

kaip jie atliekami, stengėmės nusakyti, kuo vienas 

ar kitas darbas sužavėjo. 

 

 
 

Dėkojame dailės mokytojai Ingai 

Armanavičiūtei, kuri supažindino su „Karakulių 

technika“, atskleidė šios technikos ypatumus. 

Dalyvaudami šioje edukacinėje programoje 

pasirengėme praktiniam darbui edukacinėse-

kūrybinėse dirbtuvėse. 

 

 
 

Mokytoja Jolita Pavasarytė su savo 

mokiniais gilinosi į dekoravimo subtilybes. Jų 

kolektyvinis darbas papuošė mūsų aukšto fojė. 

Labai linksmai praleidome laiką mokytojos 

Renatos Sladkevičienės vedamame edukaciniame 

užsiėmime „Spalvos ir formos“. Čia 



„spalvinome“ iškirpdami ir suklijuodami 

kūrybinius darbus derindami formas ir spalvas. 

 

 
 

Pačios įsimintiniausios akimirkos 

atsispindės nuotraukų stende, kuris primins mūsų 

kūrybinę veiklą įgyvendinant šią NVŠ programą. 

Nes iš tikrųjų – spalvinti smagu! 

 

Išvyką į Kauno kino teatrą 

Socialinė darbuotoja Ugnė Leonavičienė 

 

Gruodžio 20 dieną Kaišiadorių šventosios 

Faustinos mokyklos – daugiafunkcio centro 

dienos socialinės globos grupę lankantys vaikai, 

vyko į Kauno akropolį, „Forum cinemas“ kino 

teatrą, žiūrėti animacinio filmo „Krudžiai 2. 

Naujasis amžius“. Galimybę nemokamai pažiūrėti 

animacinį filmą, padovanojo vykstantis renginys 

„GERUMO SEANSAI globojamiems vaikams 

(2021 m.)“. Vaikai buvo labai patenkinti ir 

laimingi, kad galėjo nuvykti pažiūrėti animacinio 

filmo. Po filmo dalinosi įspūdžiais, patirtomis 

emocijomis ir tai ką matė animaciniame filme.  

Vaikai tikisi, kad ir kitais metais, vyksime į 

įdomų, smagų, kupiną nuotykių filmą, kino teatre. 

 

Socialinė pilietinė veikla 

 

Mokykloje vyko socialinė - pilietinė veikla 

,,Draugystės ratas“, skirta Draugo dieną paminėti. 

Psichologės paskaita ,,Atpažink emocijas, 

pastebėk šalia esantį“, draugiškos sportinės 

estafetės ,,Vienas už visus, visi už vieną“, 

kūrybinės dirbtuvės ,,Draugystės ratas“ dar labiau 

sustiprino draugystę, pagarbą, savęs pažinimą. 

 

 
 

Rudenėlio šventė 

Auklėtoja Valė Janušienė 

 

Ruduo išmargino medžių lapus ir pririnko 

pilną krepšį gėrybių iš sodų, daržų, miškų. 

Mokyklos bendrabučio ugdytiniai spalio 21 

dienos popietę susirinko į valgyklos salę, kad 

pasidalintų rudenėlio džiaugsmais ir turiningai 

praleistų laisvalaikį. Mažieji pasipuošė rudens 

gėrybių karūnomis, o didieji - su puikia nuotaika 

ir energija, pasiruošę aktyviai dalyvauti rudens 

šventės sportinėje bei kūrybinėje veikloje. 

Renginio metu vaikai draugiškai bendravo, 

minė mįsles, spalvino klevo lapus, lytėdami 

bandė spėti, kokia rudens gėrybė maišelyje, 

užrištomis akimis „maitino kiškį morkomis“, 

rūšiavo vaisius ir daržoves. Vyresnieji vikrumą 

pademonstravo žaidimuose „jaunasis ūkininkas“, 

į maišus rinkdami bulves ir morkas, vairuodami 

žaislinius traktoriukus. Tačiau didžiausio 

susidomėjimo sulaukė žaidimas lavinantis skonio 

receptorius „Pažink iš skonio“. 

Popietė paliko ugdytiniams neišdildomus 

įspūdžius, spalvingą rudenišką nuotaiką, džiugias 

emocijas. Vaikai pasidžiaugė, jų rankomis kurta, 

rudens gėrybių parodėle ir pasivaišino rudens 

dovanomis. 

 

   
 

 Primename: 

Mokinių žiemos (Kalėdų) atostogos nuo 

gruodžio 27 d. iki sausio 7 d. 
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