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Mąstau, vadinasi egzistuoju!
(lot. Cogito, ergo sum!; pranc. je pense, donc je suis!). 

R. Dekartas (R. Descartes)

Fotografuota Tūro (Tours) mieste, vidurio

Prancūzijoje prie Luaros (Loire) upės, 2018 m.



Projekto  „Mokausi mąstyti“ 

TIKSLAS: skatinti mokinių domėjimąsi tiksliaisiais mokslais ir jų pasireiškimu aplinkoje, ugdyti jų mokslinį

kritinį mąstymą, kūrybiškumą, savarankiškumą, atkaklumą bei per teigiamas emocijas patiems atrasti ne tik

tiksliųjų mokslų tiesas, bet teoriją sieti su praktika, o praktiką su teorija.

UŽDAVINIAI:

• Dalyvauti tiksliųjų mokslų tarptautiniuose, respublikiniuose, Kauno m. ir licėjaus organizuojamuose

renginiuose bei projektuose.

• Identifikuoti gabius tiksliesiems mokslams mokinius.

• Užimti Kauno m. ir/arba respublikoje bent vieną prizinę vietą per mokslo metus.

• Įtraukti į projektinę veiklą 70-80 % 5-8 klasių ir 60-70 % I-IV gimnazijos klasės mokinių.

• Dalintis gerąja darbo patirtimi su kadetų licėjaus (ir ne tik) bendruomene.

• Orientuotis į mokinių poreikius, juos pažinti ir teikti mokiniui pagalbą.

• Padėti mokiniui išsiugdyti bendrąsias kompetencijas.

• Gilinti bendrąsiais savo kaip pedagogo kompetencijas.

• Įteikti sertifikatus aktyviausiems projekto dalyviams.

• Parengti projekto pristatymą į kadetų licėjaus internetinę svetainę.



Kadetų licėjaus matematikos olimpiada - 2020

Kiekvienais m.m. jau tradicija tapo organizuoti mini matematikos olimpiadas klasėse. Jų metu

atrenkami 2-3 mokiniai į jaunųjų matematikų olimpiados kadetų licėjaus etapą. 2019/2020 m.m.

kadetų licėjuje matematikos olimpiada vyko eTest įrankyje.



Kauno m. matematikos olimpiada - 2020

Kadetų licėjų matematikos olimpiadoje (5-8 klasių) Kauno miesto etapo komanda: Rytis Okmanas,

Danielius Variakojis-Reynshtrom , Ajus Astikas ir Adomas Jančauskas.

Komandos lyderis 7a kl. mok. Ajus Astikas (mokyt. A. Keblikas).



Kauno m. matematikos olimpiada - 2020

Kadetų licėjų matematikos olimpiadoje (I-IV gimnazijos klasių) Kauno miesto etapo komanda: Ieva

Žalnieraitytė, Robertas Mižutavičius, Lukas Urbonavičius ir Dovydas Rūtelionis.

Komandos lyderis IIa gimnazijos klasės mok. Robertas Mižutavičius (mokyt. J. Ivanauskienė)



„Brawl stars“ turnyras

Gruodžio mėn. 6 d. 7a klasės

mokinys Ajus Astikas davė

startą „Brawl stars“ turnyrui

pradėti 8 komandoms po 3

žmones.

Pirmame etape iškrito 4

komandos. Antrame etape

iškrito 2 komandos. Trečiame

etape komandos varžėsi dėl

pirmos vietos.

Turnyro organizatorius Ajus,

padedant 7a klasės mokiniams

G. Juodeikai ir D. Linkui,

išaiškino turnyro „Brawl

stars“ nugalėtojus, o jais tapo

„Blenderių“ komanda iš 7b

klasės: Dominykas

Slavinskis, Aurimas Daugėla

ir Lukas Pasvenskas.



Matematikos savaitė

Kur kas geriau šiek tiek žinoti apie viską, negu žinoti 

viską apie vieną dalyką.

Blezas Paskalis

Matematikos savaitės kadetų licėjuje organizatoriai matematikos mokyt. J. Ivanauskienė,  A. Keblikas  ir L. Vosylė. 



Konkursas „Šimtas matematikos uždavinių per 100 minučių“

Konkurso „Šimtas matematikos uždavinių per 100 minučių“ geriausia buvo 5 klasės mokinių komnada.



Konkurso „Šimtas matematikos uždavinių per 100 minučių“, laureatais tapo – 5 kl. mok. Tajus Rinkevičius,

6 kl. mok. Dovydas Graužys, 7 kl. mok. Titas Mažilis, 8 kl. Gabija Deveikytė, I gimnazijos klasės Marius

Gaigalas.

Konkursas „Šimtas matematikos uždavinių per 100 minučių“



Tarptautinis knygų skirtukų mainų projektas „Junkimės. Svajokime. Keiskimės“

Licėjaus mokiniai pirmą kartą dalyvauja tarptautiniame knygų skirtukų mainų projekte „Junkimės. Svajokime.

Keiskimės“. Tai paprastas, įdomus būdas dalintis knygų skirtukais ir malonumas susirasti naujų draugų per

mokyklų bibliotekas visame pasaulyje. Jame dalyvaujančios mokyklos registruojasi naudojantis internetinėmis

registracijos skaičiuoklėmis. Joms priskiriami partneriai. Tada mokiniai gamina įvairius skirtukus ir juos

siunčia paštu kitos šalies vaikams. Mūsų mokinių sukurti skirtukai iškeliavo į Portugalijos mokyklas:

Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar ir Escola Básica Professor Sebastião José Pires Teixeira.

Licėjaus mokiniai kartu su matematikos mokytoju Algirdu Kebliku ir rusų k. mokytoja Beata Ivanauskiene tęsė

bendradarbiavimą su partnerių mokyklomis, kad galėtų daugiau sužinoti apie kitą kultūrą, kitokį gyvenimo

būdą, pasidalinti naujomis mintimis ir idėjomis.



Tarptautinis projektas „Junkimės. Svajokime. Keiskimės“



Tarptautinis matematikos konkursas „Pangea 2020“

I etapas

Kadetų licėjuje vyko matematikos konkursas „Pangea 2020“. Lietuvoje konkursą organizuoja VIMS – International

Meridian School“. Konkurso tikslas: populiarinti matematiką ir sudaryti galimybę tobulėti gabiems vaikams. Teorines

žinias pritaikyti praktikoje, išplėsti matematines kompetencijas, stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis panoro šie mokiniai:

Tajus Rinkevičius, Rytis Okmanas, Evaldas Andriušaitis, Artūras Liulys, Eduardas Petravičius ir Kristijonas

Kavaliauskas (5 klasė); Ema Kuncaitė, Lukrecija Kuzmickaitė, Dovydas Graužys ir Pijus Aleksandravičius (6 klasės);

Arminas Ališauskas, Ajus Astikas, Titas Mažilis ir Gediminas Juodeika (7 klasė).



Tarptautinio matematikos konkursas „Pangea 2020“

finalas

Atsižvelgiant į infekcijos COVID-19 plitimo grėsmę ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimus, nutarta 1-10 klasių moksleiviams

skirto tarptautinio matematikos konkurso „PANGEA 2020” II etapą birželio 3 dieną vykdyti nuotoliniu būdu.



Tarptautinio matematikos konkursas „Pangea 2020“

finalas



Tarptautinio matematikos konkursas „Pangea 2020“

finalas



Tarptautinio matematikos konkursas „Pangea 2020“

finalas



Tarptautinis matematikos konkursas „Kings“

Matematikos konkurso „Kings“ diplomai įteikti 5 klasės mok.: Ryčiui Okmanui, Rugilei Bimbaitei ir 

Evaldui Andriušaičiui



Kauno miesto savivaldybė Kauno miesto savivaldybė

Kauno Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus Kauno Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus
Artūras Liulys Arnas Kisielius     

2020 m. nuotoliniu būdu vykusiame tarptautiniame 

matematikos konkurse „Kengūra“ pasirodė geriausiai 

tarp savo mokyklos 5 klasės dalyvių 

2020 m. nuotoliniu būdu vykusiame tarptautiniame 

matematikos konkurse „Kengūra“ pasirodė geriausiai 

tarp savo mokyklos 6 klasės dalyvių 



Kauno miesto savivaldybė Kauno miesto savivaldybė

Kauno Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus Kauno Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus
Dominykas Slavinskis Augustinas Matjošaitis     

2020 m. nuotoliniu būdu vykusiame tarptautiniame 

matematikos konkurse „Kengūra“ pasirodė geriausiai 

tarp savo mokyklos 7 klasės dalyvių 

2020 m. nuotoliniu būdu vykusiame tarptautiniame 

matematikos konkurse „Kengūra“ pasirodė geriausiai 

tarp savo mokyklos 8 klasės dalyvių 



Tarptautinis matematikos konkursas „Kings“

Finalas (ruduo)



Tarptautinis matematikos konkursas „Kings“

Finalas (pavasaris)

Šį kartą olimpiados „Kings“ finalas vyko

balandžio 4-25 d. internetu. „Kings“

olimpiada yra tarptautinė ir vienija mokinius

iš Lietuvos, Estijos, Lenkijos bei

Sakartvelio. Šiame edukaciniame konkurse

svarbūs ne tik akademiniai rezultatai, bet ir

iniciatyva, kūrybiškumas bei strateginio

mąstymo įgūdžiai. Tad tokių smalsių,

sėkmingai praėjusių kvalifikacinį etapą,

motyvuotų mokytis ir nebijančių iššūkių

mokinių atsirado 10 mokinių. Finale

geriausiai sekėsi ir bus apdovanoti I

lygmens diplomais: 5 kl. mok. Rytis

Okmanas (84,44 % taškų), 6a kl. mok.

Neidas Lenkaitis (82,14 % taškų) ir 8a kl.

mok. Gabija Deveikytė (87,18 % taškų).





Saugesnio interneto diena

Saugesnio interneto diena (Safer internet day), tai daugelyje pasaulio šalių minima iniciatyva, kuri tapo svarbiu įvykiu informacinio

raštingumo kalendoriuje. Prasidėjusi nuo ES SafeBorders iniciatyvos 2004 m. Saugesnio interneto diena išplėtė savo geografines ribas ir

dabar minima 150 pasaulio šalių. Saugesnio interneto diena 2020-aisiais metais vyko vasario 11 d. (antradienį).

Saugesnio interneto dieną, 5-8 klasių mokiniai, padedant matematikos mokytojui, saugesnio interneto ambasadoriui lektoriui A. Keblikui,

dalyvavo viktorinoje „Kurkime saugesnį internetą kartu!“

95 dalyviams, automatinė vertinimo sistema, vietas paskirstė taip:

I vietą – 7b kl. mok. Mildai Dmitrijevaitei (86% taškų);

II vietas – 7b kl. mok. Gabijai Šeštakauskaitei, 8a kl. mok. Matui Čižauskui ir 6b kl. mok. Pijui Aleksandravičiui (82-83% taškų);

III vietas –7a kl. mok. Dovydui Nojui Steponavičiui, 7a kl. mok. Titui Mažiliui, 6b kl. mok. Emai Kuncaitei ir 7b kl. mok. Mantvydui

Steponavičiui(80-81% taškų).



Visuotinė veiksmo savaitė

Balandžio 26 d. – gegužės 2 d. Lietuvoje ir visame pasaulyje buvo minima jubiliejinė, 20-oji „Visuotinė veiksmo

savaitė“. Šių metų tema – „Kartu už kokybišką švietimą!“.

Atsiliepdami į Lietuvos vaikų ir jaunimo centro (kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija) kvietimą, 90 kadetų

licėjaus 5-8 klasių mokinių dalyvavo virtualioje viktorinoje (Kahoot platformoje). Pasitikrinome turimas žinias apie

Jungtinių Tautų parengtus 17 „Darnaus vystymosi tikslus“, apimančius visas svarbiausias šiuolaikinio gyvenimo sritis –

ekologiją, ekonomiką, švietimą, sveikatą ir kt. Prisiminėme ir įtvirtinome matematikoje (ir ne tik) dažnai vartojamus

žodžius: skaičius, skaitmuo, procentas, daugiau, mažiau…. Tiesiog matematikos pamokos Zoom vaizdo kambaryje vyko

kitaip.

Lietuvoje virtualioje viktorinoje daugiausiai taškų 5-8 klasių grupėje surinko trys mokiniai, tarp jų du mokiniai iš mūsų

kadetų licėjaus. Tai 6 b kl. mok. Ema Kuncaitė ir 8 a kl. mok. Haroldas Kisielius. Ema ir Haroldas apdovanoti

aukščiausiojo laipsnio diplomais bei skaitmeniniais laikrodžiais.



Visuotinė veiksmo savaitė



Europos pinigų viktorina 2020

Europos pinigų viktorina – 2020 metais

trečiąjį kartą visoje Europoje vyksiantis

konkursas, kurio tikslas – gerinti 13–15 metų

amžiaus vaikų ir paauglių finansinį

raštingumą. Antrą kartą viktorinoje dalyvavo

kadetų licėjaus 8a klasės mokiniai.

Geriausiai į viktorinos klausimus atsakinėjo:

Gabija Deveikytė

Martynas Kažimėkas

Arnas Bajarūnas

Vytis Mantrimavičius

Šias metais nugalėtojais tapo Vilniaus

Vasilijaus Kačialovo gimnazijos devintokai.

Jie atstovaus Lietuvai europiniame viktorinos

finale – didžiausiame žemyno finansinio

raštingumo konkurse.

Matematikos mokyt. A. Keblikas koordinavo 8a  klasės dalyvavimą nacionalinėje viktorinoje ir buvo nacionalinės 

viktorinos koordinatoriaus kontaktiniu asmeniu Lietuvos bankų asociacijai.



Mokslo-Lab olimpiada penktokams

„Mokslo – Lab“- tai moderni, kartą per metus atsirandanti galimybė penktokams išbandyti savo jėgas ir žinias bei

varžytis su visos Lietuvos bendraamžiais matematikos olimpiadoje, kurios turinys bei užduotys atliekamos internetu.

Gegužės 5 d. 18 sėkmingai praėjusių atrankos etapą penktos klasės mokinių dalyvavo „Mokslo-Lab 2020 “

matematikos olimpiados finale. Didžiuojamės penktos klasės mokiniais Tajumi Rinkevičiumi ir Adrianu Šunskiu,

kurie savo amžiaus grupėje surinko daugiausiai taškų ir parodė puikias akademines matematikos žinias.





Matematikos edukacinis konkursas - 2020



Matematikos edukacinis konkursas - 2020



Matematikos edukacinis konkursas - 2020



Inovatyviausi Lietuvos mokytojai

2019 m. lapkričio 20 d. Valdovų rūmuose

vykusių Inovatyviausių mokytojų

apdovanojimų metu buvo pasveikinti

inovatyviausi Lietuvos mokytojai ir mokyklų

vadovai. Ministro Pirmininko Sauliaus

Skvernelio globojamos, jau ketvirtus metus

vykdomos iniciatyvos metu 7 mokytojai ir

vienas mokyklos vadovas buvo apdovanoti kaip

inovatyviausi pedagogai.



Viktorina „Matematika-kalbos-karybos pagrindai“ 

2020 m. birželio 1-5 d.d. vykusioje 5-8 klasių

viktorinoje „Matematika-kalbos-karybos pagrindai“

Zoom vaizdo kambaryje (Kahoot platformoje)

prizininkais tapo:

5 kl. mok. Emilis Sasnovskis, Tajus Rinkevičius

6a kl. mok. Danielius Variakojis-Reynshtrom, Miglė 

Adomavičiūtė

6b kl. mok. Ema Pociūtė, Inesa Petrauskaitė

7a kl. mok. Arminas Ališauskas, Ajus Astikas

7b kl. mok. Irmantas Sankūnas, Modestas Dambrauskas

8a kl. mok. Jonas Rekus

Kadetų licėjuje I vietą laimėjo 7b kl. mok. Irmantas 

Sankūnas

Integruotas pamokas vedė rusų k. mokyt. B. Ivanauskienė ir 

matematikos mokyt. A. Keblikas



Konkursas „Skaičiuotuvas ne tik skaičiuoja, bet ir rašo žodžius“ 

2020 m. birželio 8-12 d.d. vykusiame 5-8 klasių konkurse „Skaičiuotuvas ne tik skičiuoja, bet ir rašo žodžius“ Zoom

vaizdo kambaryje (eTest platformoje) prizininkais tapo:

5 kl. mok. Greta Juodytė, Kristijonas Tomas Kavaliauskas, Linas Lesmonavičius ir Laurynas Tamašas.

6a kl. mok. Miglė Adomavičiūtė, Lukrecija Kuzmickaitė ir Danielius Variakojis-Reynshtrom.

6b kl. mok. Kamilė Kazlauskitė, Inesa Petrauskaitė ir Ema Pociūtė.

7a kl. mok. Arminas Ališauskas, Ajus Astikas ir Pijus Čepukas.

7b kl. mok. Modestas Dambrauskas, Airidas Kvedaras ir Irmantas Sankūnas.

8a kl. mok.  Arnas Bajarūnas, Jonas Rekus ir matas Vainauskas.

Kadetų licėjuje I vietą laimėjo 5 kl. mok. Kristijonas Tomas Kavaliauskas



Saugesnio interneto dienos šventė išvykoje

2020 m. vasario 11 d. daugelyje pasaulio šalių

(daugiau nei 120) jau 17-ą kartą buvo minima

Saugesnio interneto diena. Jos tikslas – atkreipti

dėmesį į aktualius skaitmeninius iššūkius, skatinti

saugesnį, ypač vaikų ir jaunuolių, naudojimąsi

internetu ir skaitmeninėmis technologijomis.

Vykdami į Žaliakalnio progimnaziją turėjome du

tikslus: pristatyti generolo Povilo Plechavičiaus

kadetų licėjaus bendruomenės telkimą

organizuojant ir pravedant saugesnio interneto

dienas (SID) ir kartu su ketvirtos klasės mokiniais

įsilieti į Lietuvoje vykusią vasario 10-15 d.

teminę akciją „Saugesnio interneto savaitė“.

Kauno Žaliakalnio progimnazijos direktorė Jurgita

Bugenienė padėkos raštus įteikė 8a kl. mok.

Martynui Kažimėkui ir Vyčiui Mantrimavičiui



Saugios e. erdvės ženklas

Saugios e. erdvės ženklas yra Europos mokyklų akreditavimo ir pagalbos sistema, siekianti užtikrinti saugią ir

turiningą mokyklos aplinką, kur internetinės technologijos taptų svarbia mokymo ir mokymosi patirties dalimi.

Saugios e. erdvės ženklo svetainės tikslas – būti pagrindine vieta, kurioje mokytojai, mokyklų vadovai ir IKT

administratoriai galėtų:

• įvertinti savo mokyklos e. erdvės saugumą;

• imtis veiksmų jai tobulinti ir stiprinti;

• keistis geriausia patirtimi su kolegomis.

Saugios e. erdvės ženklo bendruomenės dėka mokyklos gali įvertinti savo elektroninę erdvę infrastruktūros,

taisyklių ir patirties atžvilgiu, atsižvelgiant į nacionalinius ir tarptautinius standartus.

Saugios e. erdvės ženklo bendruomenės nariais jau yra beveik 4 000 mokytojų, mokyklų ir kitų organizacijų

(švietimo ministerijų, universitetų, saugesnio interneto centrų ir kt.) atstovų iš 38 šalių!

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus38 šalyse bendruomenėms buvo suteikti 2100 saugios e.

erdvės ženklai. Auksiniai, sidabriniai ir bronziniai ženklai

pasiskirstę taip:



• https://plechavicius.kaunas.lm.lt/brawl-stars-turnyras/ - „Brawl stars“ turnyras

• https://plechavicius.kaunas.lm.lt/matematikos-savaite/ - matematikos savaitė

• www.olympis.lt – edukaciniai konkursai „Olympis“

• www.pangea.lt – matematikos konkursas „Pangea“

• www.kings.lt – tarptautinis matematikos konkursas „Kings“

• www.kengura.lt – tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“

• https://mokslolab.lt - matematikos olimpiada penktokams „Mokslo-Lab“

• https://plechavicius.kaunas.lm.lt/tarptautine-kings-matematikos-olimpiada-2/ - Kings olimpiada

• https://plechavicius.kaunas.lm.lt/matematikos-olimpiados-mokslo-lab-2020-finalas/ - Moksl-Lab finalas

• http://www.mokytojuapdovanojimai.lt/naujienos/ - inovatyvių mokytojų apdovanojimas

• http://www.europeanmoneyquiz.lt/ - Europos pinigų viktorina

• https://www.esafetylabel.eu/ - saugios e. erdvės ženklo bendruomenė

•

Šaltiniai

https://plechavicius.kaunas.lm.lt/brawl-stars-turnyras/
https://plechavicius.kaunas.lm.lt/matematikos-savaite/
http://www.olympis.lt/
http://www.pangea.lt/
http://www.kings.lt/
http://www.kengura.lt/
https://mokslolab.lt/
https://plechavicius.kaunas.lm.lt/tarptautine-kings-matematikos-olimpiada-2/
https://plechavicius.kaunas.lm.lt/matematikos-olimpiados-mokslo-lab-2020-finalas/
http://www.mokytojuapdovanojimai.lt/naujienos/
http://www.europeanmoneyquiz.lt/
https://www.esafetylabel.eu/

