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 Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (toliau – Centras) – pirmasis Lietuvoje 

akredituotas Centras (LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu), maksimaliai tenkinantis mokyklų vadovų, 

jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir 

kitų suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą poreikius bei diegiantis inovacijas, bendradarbiaujantis su 

institucijomis, įtakojančiomis neformalųjį suaugusiųjų švietimą. Centras akredituotas (akreditacijos 

pažymėjimo numeris AP-046). Akredituotos veiklos: biblioteka, internetas, seminarai, kursai, paskaitos ir 

kiti renginiai, gerosios patirties sklaida ir edukacinės patirties bankas, konsultavimas, projektinė veikla ir 

partnerystės tinklai, ekspertizė, vadovavimas, personalo vadyba ir įvaizdžio kūrimas, planavimas ir 

administravimas, mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginių 

programų vadyba. 

 

CENTRO VEIKLOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS 

 

Centro veiklos kokybę užtikrina: 

Akreditacijos pažymėjimas Nr. AP-046; 

Kokybės vadybos sistema pagal LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus; 

Elektroninė dokumentų valdymo sistema „WebPartner“; 

Valstybės kontrolės Valstybinio audito ataskaita. 

Valstybės kontrolės Valstybinio audito ataskaitoje „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas“ 2016 

m. gegužės 10 d. Nr. VA-P-50-3-5 Centro veikla įvertinta teigiamai ir teigiamu pavyzdžiu įvardijama: 

„Kauno pedagogų kvalifikacijos centras atlieka įgyvendintų kvalifikacijos tobulinimo programų įsivertinimą 

ir kartu su Kauno miesto savivaldybės švietimo padaliniu aptaria mokyklos veiklos tobulinimo pokyčius, 

tada įvertinamas ir ilgalaikis vykdytos programos poveikis pedagogų kvalifikacijai“. Ataskaitoje 

rekomenduojama: „Siekiant užtikrinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kokybę, numatyti, kad 

pedagogų kvalifikacijos tobulinimo paslaugas, įgyvendinant ES struktūrinių fondų projektus, teiktų tik 

akredituotos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įstaigos“. 

 Nuo 2013 m. Centre sukurta, įdiegta, palaikoma Kokybės vadybos sistema pagal LST EN ISO 

9001 standarto reikalavimus. 2016 m. Centre atlikto audito išvadose akcentuojama kokybiška Centro 

veikla, Kokybės vadybos sistemos brandumas, pavyzdingumas, išskirtinis dėmesys dokumentacijos 

valdymui. Pabrėžiamas didelis potencialas įstaigos brandą ir sėkmę matuoti pagal ISO 9004 standartą. 2017 

m. Centrui išduotas pažymėjimas už sėkmingai įgyvendinamą Kokybės vadybos sistemą pagal naujausią 

ISO 9001:2015 standarto versiją.  

2016 m. Centras pradėjo taikyti profesionalią, šiuolaikinę elektroninę dokumentų valdymo 

sistemą „WebPartner“, paremtą „Debesų“ kompiuterijos technologijomis. Sistemos naudojimas tobulina 

administravimo procesą ir efektyvina veiklą, sumažina įstaigos biurokratinę naštą, taupo įstaigos lėšas, 

darbuotojų laiką, leidžia prisidėti prie gamtinių išteklių tausojimo ir išsaugojimo, aplinkos taršos mažinimo.  

2016 m. įdiegta elektroninė renginių registro sistema. 

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro veiklos modelis 
 

 



MOKYTOJŲ, ŠVIETIMO VADOVŲ IR KITŲ SUAUGUSIŲJŲ GYVENIMO 

KARJERAI BŪTINŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMOSI IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ 

POREIKIŲ TENKINIMAS 

 

2016 m. Centre kvalifikaciją tobulino 27 866 dalyviai, suorganizuoti 925 renginiai (572 

renginiai, išduodant kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus, ir 353 renginiai, neišduodant kvalifikacijos 

tobulinimo pažymėjimų). 487 – mokami renginiai, 438 – nemokami renginiai. 2016 m. Centras 

suorganizavo 284 gerosios patirties sklaidos renginių, kuriuose vertinga patirtimi dalijosi 11 510 švietimo 

įstaigų pedagoginių darbuotojų. Renginių tematika įvairi: mokinių pasiekimų gerinimas, pagalbos mokiniui 

tobulinimas, ugdymo kokybės siekimas, emocinės ir socialinės aplinkų kūrimas ir kt. 2016 m. Centras 

išleido tris leidinius, skirtus vertingos patirties sklaidai Kauno miesto švietimo bendruomenei – „Kuriame 

ateities mokyklą kartu“, „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybės saugant vaiko teises“, „Erasmus+. 

Kokia tarptautinės partnerystės nauda mokinių pasiekimams?“. Duomenimis grįsta veikla pateikiama (žr. 

žemiau).  

 

 
1 pav. Kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių kaita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
2 pav. Kvalifikacijos tobulinimo(si) dalyvių kaita 
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3 pav. Kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių dalyvių geografijos kaita 

 

 
4 pav. Mokamų ir nemokamų kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių kaita 

 

 

 
5 pav. Kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių, išduodant ir neišduodant pažymėjimų, kaita 
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Kvalifikacijos tobulinimo(si) renginiai  

miesto, respublikos, tarptautiniu lygmenimis 

 
1 lentelė 

Miesto renginiai Respublikiniai renginiai Tarptautiniai renginiai 

Renginių skaičius Dalyvavusių 

skaičius 

Renginių 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Renginių 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

860 23698 47 3283 18 885 

 

Metodinė veikla 

Metodinės veiklos modelis Kauno mieste 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokyklų veiklos kokybės tobulinimo modelis 

 
 Bendradarbiaudamas kartu su Švietimo skyriumi Centras įgyvendina veiklos kokybės 

tobulinimo sistemą Kauno mieste. Sukurta mokinių pasiekimų gerinimo sistema panaudojant Kauno miesto 

bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pasiekimų analizę ir išorinio vertinimo duomenis. 2016 m. dėl 

mokymo(si) pasiekimų gerinimo ir pagalbos teikimo buvo aplankyta 20 švietimo įstaigų. Dalyvaujant 

išsiaiškinama mokyklos bendruomenės narių kvalifikacijos tobulinimo poreikiai ir patirties sklaidos 

galimybės. 

 

PASIEKIMŲ GERINIMO 
SISTEMA 

DUOMENŲ ANALIZĖ 
MOKYKLŲ VEIKLOS 

KOKYBĖS TOBULINIMAS 

VEIKLOS KOKYBĖS 
APTARIMAS SU MOKYKLOS 

BENDRUOMENE 

TOBULINIMO VEIKSMŲ 
PLANO ĮGYVENDINIMO IR 

MOKINIŲ PASIEKIMŲ 
REZULTATŲ GERINIMO 

PRISTATYMAS 

MOKYKLŲ VEIKLOS 
POKYČIŲ IŠRYŠKINIMAS IR 

MOKINIŲ PASIEKIMŲ 
GERINIMO APTARIMAS 

MOKYKLŲ VADOVŲ, 
MOKYTOJŲ, PAGALBOS 

SPECIASLISTŲ 
KOMPETENCIJŲ 
TOBULINIMAS 

VERTINGOS PATIRTIES 
SKLAIDA 

 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo skyrius 

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 

Kauno miesto metodinė taryba ir metodiniai būreliai 

Veiklos: 
1. Mokyklų metodinės tarybos ir metodinių būrelių 

pasitarimai. 

2. Metodinės dienos. 

3. Gerosios patirties kvalifikacijos tobulinimo programų 

kūrimas ir vertinimas. 

4. Edukacinės išvykos. 

5. Konferencijos. 

6. Parodos. 

7. Atviros pamokos. 

8. Konsultacijos. 

9. Gerosios edukacinės patirties duomenų banko kaupimas ir 

sklaida. 

10. Metodinių priemonių kūrimas (CD, leidiniai). 

11. Metodinės literatūros kaupimas ir sklaida. 



Tarptautinis bendradarbiavimas 

 

 Plėtojama partnerystė kompetencijų tobulinimo, gerosios patirties sklaidos srityse, projektinėje 

veikloje. Siekiama vadovams, mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams sudaryti sąlygas susipažinti su 

pažangiausiomis užsienio šalių švietimo įstaigomis, jų veikla. Centras yra akreditavęs ir vykdo 6 

programas, vykdomas ne Lietuvos Respublikos teritorijoje (toliau – stažuotės užsienyje) (Suomijoje, 

Latvijoje, Lenkijoje, Airijoje, Ukrainoje, Izraelyje). Programas, vykdomas ne Lietuvos Respublikos 

teritorijoje, gali teikti tik Akredituotos institucijos (LR ŠMM ministro įsakymas 2007 m. lapkričio 23 d. Nr. 

ISAK-2275). Derinamos bendradarbiavimo sutartys su Amerikos, Japonijos švietimo įstaigomis. 

Naujai 2017 m. rengiamos dar 2 kvalifikacijos tobulinimo programos, vykdomos ne 

Lietuvos Respublikos teritorijoje: 

 su Goethe institutu rengiama stažuotės į Vokietiją programa siekiant tobulinti kvalifikaciją 

STEAM ugdymo bei mokinių mokymosi kompetencijos tobulinimui.  

 bendradarbiaujant su Kauno miesto savivaldybės partneriais iš Norvegijos Vestfoldo ir 

Hordalando apskričių, rengiama stažuotės programa į Norvegiją, kurios tikslas – siekiant atliepti LR 

Prezidentės skelbiamam Švietimo įstatymo pakeitimui, pedagoginius darbuotojus supažindinti su 

Norvegijoje taikomos kovos su smurtu ir patyčiomis sistema šalies ugdymo įstaigose.  

 
              2 lentelė 

Vykdymo data Delegacijos/Vizitai/Stažuotės Bendradarbiavimo 

dokumentai/ Pastabos 

2016 m. kovo 11 – 12 

d.; 

2016 m. balandžio 

22 – 23 d.; 

2016 m. birželio 13 d. 

  

Respublikos švietimo įstaigų vadovų, 

pavaduotojų, pedagogų, pagalbos mokiniui 

specialistų kvalifikacijos tobulinimo programa 

Lenkijoje „Kūrybingumo ugdymas Lenkijos 

švietimo ir ugdymo įstaigose“, programa 

patvirtinta Ugdymo plėtotės centro direktoriaus 

2015-11-16 įsakymu 

Nr. VK-149, akreditacijos Nr. 211000185. 

 

Stažuotėje dalyvavo 88 Kauno miesto švietimo 

įstaigų vadovai ir mokytojai. 

 

Bendradarbiavimo sutartis su 

Punsko Kovo 11-osios 

bendrojo lavinimo licėjumi 

2015-09-25 Nr. F5-201. 

Bendradarbiavimo sutartis su 

Punsko Dariaus ir Girėno 

pagrindine mokykla ir 

gimnazija 2015-09-25 Nr. F5-

202. 

Bendradarbiavimo sutartis su 

Seinų lietuvių „Žiburio“ 

mokykla 2015-09-25 Nr. F5-

203. 

2016 m. kovo 11 d.; 

2016 m. gegužės 13 

d.; 

2016 m. gruodžio 12-

13 d.  

Respublikos švietimo įstaigų vadovų, 

pavaduotojų, pedagogų, pagalbos mokiniui 

specialistų kvalifikacijos tobulinimo programa 

Latvijoje „Mokymosi aplinkų kūrimas, 

modernizavimas mokinių pasiekimų pažangai 

užtikrinti Latvijos ugdymo įstaigose“, programa 

patvirtinta Ugdymo plėtotės centro direktoriaus 

2016-02-12 įsakymu Nr. VK-17, akreditacijos 

Nr. 211000272. 

 

Stažuotėje dalyvavo 83 Kauno miesto švietimo 

įstaigų vadovai ir mokytojai. 

2016 m. sausio 7 d. GD-9. 

2016 m. balandžio  

25 – 27 d.  

Vinicios miesto (Ukraina) švietimo srities 

atstovų vizitas Kaune siekiant susipažinti su 

Lietuvos švietimo sistema, perimti Kauno miesto 

savivaldybės vadovų, ugdymo įstaigų gerąja 

patirtį. Vizito metu Kaune lankėsi: Vinicios 

apskrities švietimo ir mokslo departamento 

vadovas, Vinicios regiono administracijos 

vadovo pavaduotojas Igor Ivasyuk, Vinicios 

Bendradarbiavimo sutartis su 

Vinicios tęstinio mokymo(si) 

akademija 2015 m. birželio 2 

d. F5-149. 



miesto švietimo departamento vadovas 

Volodymyr Bunyuak, Vinycia tęstinio mokymo 

akademijos Tarptautinių reikalų prorektorė 

Olena Gerasimova, Vinicios regiono švietimo 

darbuotojų profesinės sąjungos vadovas Segii 

Pugachov, Vinicios pradinės mokyklos Nr. 25 

direktorė Olena Nechyporuk, Vinicios lopšelio – 

darželio Nr. 7 direktorė Olena Prosiekova. 

2016 m. rugsėjo  

16 – 17 d.  

Kanagawa prefektūros Hiratsuka miesto 

(Japonija) savivaldybės vadovų delegacija. 

Nariai: Junichi Inoue, vicemeras atsakingas už 

švietimą, Tadashi Hara, savivaldybės direktorius, 

atsakingas už miesto politiką, Keiko Shibazaki, 

miesto politikė, Ayako Sakurai, miesto politikė, 

Kenjiro Tamaki, Japonijos – Lietuvos mainų 

centro direktoriaus atstovas, Kazutaka Doi, 

Japonijos – Lietuvos mainų centro direktorius. 

Derinamos bendradarbiavimo 

sutartys su Japonijos švietimo 

įstaigomis. 

2016 m. spalio 17 d. David Noonan, Airijos ambasadorius Lietuvoje. 

Susitikimas – diskusija su Kauno m. 

ikimokyklinių švietimo įstaigų vadovais „Airija 

ir jos švietimo sistema“. 

2016 m. balandžio 14 d. 

partnerystės sutartis Nr. F5-

117. 

2016 m. spalio 

26 – 29 d. 

Kauno m. švietimo įstaigų vadovų, pavaduotojų, 

pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų 

kvalifikacijos tobulinimo Airijoje „Airijos 

švietimo įstaigų bendruomenių narių tarpusavio 

santykiai – kokybiško ugdymo pagrindas“, 

programa patvirtinta Ugdymo plėtotės centro 

direktoriaus 2016-06-03 įsakymu Nr. VK-80, 

akreditacijos Nr. 213000794. 

 

Stažuotėje dalyvavo 20 Kauno miesto švietimo 

įstaigų vadovų ir mokytojų. 

2016 m. balandžio 14 d. 

partnerystės sutartis Nr. F5-

117. 

2016 m. lapkričio  

6 – 9 d. 

Kauno m. švietimo įstaigų vadovų, pavaduotojų, 

pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų 

kvalifikacijos tobulinimo Izraelyje „Gabių ir 

talentingų vaikų ugdymas. Izraelio patirtis“, 

programa patvirtinta Ugdymo plėtotės centro 

direktoriaus 2016-10-04 įsakymu Nr. VK-120, 

akreditacijos Nr. 213000822. 

 

Stažuotėje dalyvavo 22 Kauno miesto švietimo 

įstaigų vadovai. 

2016 m. birželio 29 d. GD-

548. 

 

 

Tarpinstitucins bendradarbiavimas 

 

Centras yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos Respublikos Prezidento 

kanceliarija. Kartu su Kanceliarijos struktūriniu padaliniu – Valstybės pažinimo centru parengta 

kvalifikacijos tobulinimo programa, kuri ugdys pedagogų asmeninius bei komandinius gebėjimus kurti ir 

įgyvendinti aktyvaus pilietiškumo mokymosi scenarijus ugdymo įstaigose, skatins naudotis pažangiausius 

šiuolaikinio mokymosi metodus. Dalyvavusieji programoje gebės vertinti kompleksiškai pilietinio ugdymo 

situaciją ugdymo įstaigose, siekiant įdiegti inovatyviausius ugdymo standartus. 

 Centras inicijuoja bendradarbiavimą su verslo įstaigomis. 2016 m. pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis su AB „Swedbank”. Šios partnerystės dėka įgyvendinamos inovacijos verslumo 

ugdymo procese. 2016 m. spalio – gruodžio mėn. vykdyta ilgalaikė nemokama mokymų programa „Sumani 



visuomenė: iniciatyvios ir verslios asmenybės ugdymas“. Plėtojami mokytojų ir kitų suaugusiųjų verslumo 

gebėjimai, reikalingi asmenims kaip individams ir kaip visuomenės nariams savarankiškai gyventi ir 

pozityviai veikti savo, šeimos ir visuomenės labui: kad sugebėtų prisiimti atsakomybę bei mokėtų gyventi 

visuomenėje, pagrįstoje rinkos ekonomikos sąlygomis. 2016 m. spalio – gruodžio mėn. organizuotas 

konkursas mokiniams „Aš – verslus novatorius“, siekiant ugdyti jų verslumą, bendruosius gebėjimus ir 

asmenines savybes bei stiprinti motyvaciją mokytis. 

Centras bendradarbiaudamas su Aleksandro Stulginskio universitetu kasmet organizuoja 

jau tradicija tapusį nacionalinį konkursą „Mano pasaulis – darniai Lietuvai“. Konkurso tikslas – skleisti 

darnaus vystymosi vertybes, plėtojant žinias apie darnios plėtros koncepciją, lietuvių tautinį, kultūrinį 

paveldą ir stiprinant moksleivių, universitetinės bendruomenės ryšius ir bendradarbiavimą. Šiemet tai 6-asis 

konkursas, kuriame dalyvauja 40 komandų. 2015 m. konkurso globėjas buvo LR Prezidentas Valdas 

Adamkus, 2016 m. – LR Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičiaus, 2017 m. – LR Seimo pirmininkas 

Viktoras Pranckietis. Konkursą remia Lietuvos Respublikos Aplinkos, Švietimo ir mokslo, Žemės ūkio 

ministerijos, Lietuvos miškininkų sąjunga. Konkursas sėkmingas: gausu dalyvių, įdomios veiklos, 

intelektualus bendravimas. Apibendrinant konkurso patirtį, išleistas leidinys „Meilė Žemei ir Žmogui“.  

Nuo 2008 m. Centro ir Vytauto Didžiojo universiteto tarpinstitucinis bendradarbiavimas 

grindžiamas kontekstualumo, veiksmingumo ir tęstinumo principais. Centro ir Universiteto 

bendradarbiavimu siekiama neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų kokybės, atitinkančios atviroje 

pilietinėje visuomenėje darbo rinkoje veikiančio asmens ir visuomenės poreikius. 2016 m. atlikti du 

moksliniai tyrimai: „Mokytojo kvalifikacijos tobulinimo(si) metu įgytų žinių ir gebėjimų pritaikomumo 

vertinimas“, „Kauno miesto suaugusiųjų neformaliojo mokymo(si) galimybės ir poreikiai“. Pirmojo tyrimo 

išvadose akcentuojama, kad pedagogai linkę gilinti žinias dalykinėje, vaikų psichologijos ir IT srityse, 

pageidauja konkrečių ugdymo metodų, kuriuos galėtų pritaikyti savo pamokose, praktinių seminarų, 

interaktyvių mokymų, edukacinių išvykų. Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytas žinias, pedagoginiai 

darbuotojai adaptuoja, perteikia kolegoms ir skatina jų taikymą, kadangi pagerėja mokinių darbo našumas, 

mikroklimatas klasėje, darbas su specialių poreikių turinčiais vaikais. Antrasis tyrimas parodė, kad labiausiai 

pageidaujami yra kvalifikacijos tobulinimo, kompiuterinio – skaitmeninio raštingumo, užsienio kalbų, 

psichologijos ir sveikatingumo mokymai.  

Jau daugiau nei 3 m. bendradarbiaujama su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu. 

Kasmet organizuojami respublikiniai kongresai, seminarai švietimo įstaigų vadovams, mokytojams, sporto 

treneriams. Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose kasmet dalyvauja virš 300 asm. 

Centras 2016 m. pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kauno apskrities vyriausiuoju policijos 

komisariatu, kurios tikslas – saugesnė, aktyvesnė, konstruktyvesnė ir sąmoningesnė visuomenė. Siekiama 

kompleksinio bendradarbiavimo ir efektyviausio rezultato užtikrinant mokyklų bendruomenių ir Kauno 

miesto gyventojų saugumą, gerovę, nusikalstamų veikų, žalingų įpročių prevenciją.  

Centras – aktyvus Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos narys. Kasmet prisijungia prie 

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos organizuojamos gražios, Lietuvoje tradicine tapusios, iniciatyvos 

– Suaugusiųjų mokymosi savaitės.  

Centras, atsižvelgdamas į LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės skelbiamą LR Seimo 2016-

10-18 Nr. XII-2685 priimtą Švietimo įstatymo pakeitimą, prisijungė prie Prezidentės Dalios 

Grybauskaitės inicijuotos nacionalinės socialinio saugumo kampanijos „Už saugią Lietuvą“ 
(http://uzsaugialietuva.lt/gerieji-pavyzdziai/kryptingas-tarpinstitucinis-bendradarbiavimas-kampanijoje-uz-

saugia-lietuva) ir pasidalino savo gerąja patirtimi: Kauno pedagogų kvalifikacijos centras kartu su 

partneriais planuoja 2017 m. tarpinstitucinę prevencinę programą „Planingų ir sistemingų priemonių, 

padedančių stiprinti mokinio asmenybės ir aplinkos apsauginius veiksnius ir mažinti rizikos veiksnių įtaką, 

visuma“. Programos įgyvendinimo darbo grupėje dalyvauja Kauno m. sav. adm. Švietimo skyrius, Kauno m. 

sav. adm. Vaiko teisių apsaugos skyrius, Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba, Kauno m. mokyklų Vaiko 

gerovės komisija, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdyba, Lietuvos 

mokyklų vadovų asociacijos Kauno skyrius, Lietuvos Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos 

Kauno skyrius, Lietuvos Neformaliojo ugdymo įstaigų vadovų asociacijos Kauno skyrius, Kauno Maironio 

gimnazijos Profesinio konsultavimo koordinacinis centras, Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko 

mokykla. Rengiamas bendras prevencinių programų priemonių planas. 2017 m. planuojama ugdymo įstaigų 

vadovų, pedagogų stažuotė Norvegijoje, kurioje sėkmingai veikia prevencinė praktika. 

Centras bendradarbiaudamas su Europos parlamento informacijos biuru organizavo trejus 

nemokamus kompiuterių kursus senjorams. 

http://uzsaugialietuva.lt/gerieji-pavyzdziai/kryptingas-tarpinstitucinis-bendradarbiavimas-kampanijoje-uz-saugia-lietuva
http://uzsaugialietuva.lt/gerieji-pavyzdziai/kryptingas-tarpinstitucinis-bendradarbiavimas-kampanijoje-uz-saugia-lietuva


Centras glaudžiai bendradarbiauja ir su VU, KTU, MRU, LSMU, 74 akredituotomis pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimą vykdančios institucijomis, Visuomenės sveikatos biuru, nevyriausybinėmis 

organizacijomis, kultūros įstaigomis, UAB „Biuro pasaulis“ ir kt.  

 

 

Inovatyvios veiklos 

 

Organizuojami aktualūs, inovatyvūs nuotoliniai mokymai mokytojams „Vaizdo pamokų 

kūrimas: pateikčių įgarsinimas, ekrano vaizdo įrašymas, mokomųjų filmų gaminimas panaudojant 

pateiktis“ http://www.kpkc.lt/index.php/autorines-dalyko-pamokos.  

Centro interneto svetainėje veikia rubrika „Mokyklų ir mokytojų inovatyvi veikla“, kur 

pateikiama informacija apie miesto mokyklų išskirtinumą, autorinių pamokų ar kitų ugdomųjų veiklų 

vaizdinė medžiaga.  

Projekto „Šiuolaikinė mokymo(si) aplinka“ nemokami mokymai išmaniųjų mokyklų 

komandoms. Projekto partneriai: Kauno miesto savivaldybės administracija, AB TEO LT, UAB „Tavo 

mokykla“ grupė, UAB „Microsoft Lietuva“, UAB „Biznio mašinų kompanija“ ir UAB „HP“. 

Parengta tarpinstitucinė prevencinė programa „Planingų ir sistemingų priemonių, 

padedančių stiprinti mokinio asmenybės ir aplinkos apsauginius veiksnius ir mažinti rizikos veiksnių 

įtaką, visuma“, atliepianti LR Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo straipsniais 

įstatymą (2016 m. spalio 18 d. Nr. XII-2685). Ne rečiau kaip kartą per ketverius metus pedagoginiai 

darbuotojai privalo tobulinti kvalifikaciją mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje. 

Centras pradėjo organizuoti 2016 – 2017 m. m. nemokamą paskaitų ciklą (7 paskaitos) 

tėvams.  

 

 

Ugdymo aplinkų gerinimas 

 

Plėtojamas teikiamų paslaugų prieinamumas bei patrauklumas, pritraukiant finansinius 

resursus edukacinių aplinkų modernizavimui ir gerinimui. 2016 m. Centre atnaujinta demonstracinė 

įranga (3 projektoriai) ir kompiuterinė technika (10 kompiuterių) edukacinių aplinkų gerinimui. 

 

 

Duomenys apie vykusius renginius,  

išduodant kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus 

 
3 lentelė 

Eil.

nr. 

Dalykai 

(veiklos sritys) 

Vykdytų 

programų 

skaičius 

Renginių 

skaičius 

Trukmė 
Dalyvių 

skaičius 

Renginiai 

dienų val. M N 

RENGINIAI MOKYKLŲ VADOVAMS, JŲ PAVADUOTOJAMS UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ 

SKYRIŲ VEDĖJAMS, MOKYTOJAMS, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAMS 

1. 

Atestaciniai kursai („Mokytojų, 

mokyklų vadovų, jų pavaduotojų 

ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių 

kalbos kultūros mokymo programa” 

(22 val.); „Specialiosios pedagogikos 

ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursų 

programa“ (60 val.); „Nuotoliniai 

mokymai mokytojų edukacinei IKT 

kompetencijai tobulinti“ – „Mokytojų 

kompiuterinio raštingumo programos 

edukacinė dalis“ (40 val.); 

„Kompiuterinis raštingumas pagal 

„Pedagogų kompiuterinio raštingumo 

standarto“ technologinę dalį“ (40 val.)) 

6 29 99 1246 610 29 - 

2. Kompiuterinis raštingumas 1 1 2 18 20 1 - 

http://www.kpkc.lt/index.php/autorines-dalyko-pamokos


Eil.

nr. 

Dalykai 

(veiklos sritys) 

Vykdytų 

programų 

skaičius 

Renginių 

skaičius 

Trukmė 
Dalyvių 

skaičius 

Renginiai 

dienų val. M N 

3. 
Kompleksinis socialinės pedagogikos 

teorijos ir metodikos žinių kursas 
1 1 12 120 8 1 - 

4. 
Pedagoginių – psichologinių žinių 

kursas 
1 8 120 960 235 8 - 

5. Užsienio kalbų kursai 1 1 24 48 8 1 - 

6. Vadybos kursai 4 8 34 262 205 8 - 

7. 

Programa – kursai užsienio kalbų 

mokytojams, ketinantiems dirbti pagal 

pradinio ugdymo programą 

1 1 5 40 18 1 - 

8. 

Bendros programos (mokyklos veiklos 

ir pamokos kokybės tobulinimas, 

mokinių pasiekimų ir pažangos 

(įsi)vertinimas, siekiant geresnių 

mokymosi rezultatų, motyvacijos 

stiprinimas, gabių ir talentingų 

mokinių ugdymas, novatoriškas 

ugdymas, interaktyvių mokymo(si) 

priemonių kūrimas, mokytojo 

autoriteto stiprinimas, bendravimas ir 

bendradarbiavimas, kūrybiškumo 

ugdymas, saugios mokyklos kūrimas, 

ekologija ir kt.) 

182 215 341 2104 7284 175 40 

9. Anglų kalba 1 1 1 6 38 1 - 

10. Biologija 1 1 1 6 13 1 - 

11. Chemija 1 1 1 6 15 1 - 

12. Dailė 4 4 8 48 90 4 - 

13. Etika 1 1 1 6 24 1 - 

14. Etninė kultūra 7 7 7 42 192 4 3 

15. Fizika 1 1 1 6 42 - 1 

16. Geografija 2 2 3 22 189 1 1 

17. Ikimokyklinis ugdymas 40 55 58 446 1657 48 7 

18. Informacinės technolog. 2 2 12 14 24 2 - 

19. Kūno kultūra 9 9 10 66 548 6 3 

20. Lietuvių kalba (gimtoji) 3 4 4 24 148 4 - 

21. Matematika 3 3 4 28 69 3 - 

22. Muzika 31 31 43 304 1251 27 4 

23. Neformalus ugdymas 18 20 33 441 746 19 1 

24. Pradinis ugdymas 11 12 16 102 367 9 3 

25. Prancūzų kalba 1 1 1 8 10 1 - 

26. Priešmokyklinis ugdymas 7 8 16 134 254 7 1 

27. Psichologinės 20 20 20 122 625 18 2 

28. Rusų kalba 1 1 1 6 17 1 - 

29. Socialinės prevencinės 11 11 25 72 404 6 5 

30. Šokis 1 1 1 6 15 1 - 

31. Specialusis ugdymas 18 18 21 142 798 11 7 

32. Technologijos 2 2 3 18 53 2 - 



Eil.

nr. 

Dalykai 

(veiklos sritys) 

Vykdytų 

programų 

skaičius 

Renginių 

skaičius 

Trukmė 
Dalyvių 

skaičius 

Renginiai 

dienų val. M N 

33. Tikyba 7 8 10 56 212 8 - 

34. Vadyba 10 11 36 272 245 10 1 

35. Vokiečių kalba 2 2 4 18 82 2 - 

36. Žmogaus sauga 2 2 2 12 108 2 - 

37. 
Vaikų turizmo renginių vadovų 

programa 
1 12 12 96 359 12 - 

Iš viso: 415 515 992 7327 16983 436 79 

RENGINIAI KITOMS DALYIŲ GRUPĖMS 

38. 
Kūno kultūros (sporto trenerių) 

mokymo programa-kursai 
3 20 80 2866 95 20 - 

39. Mokymai pedagogams – senjorams  5 5 10 60 90 - 5 

40. Valstybės tarnautojų mokymai 4 4 12 88 113 4 - 

41. Viešųjų pirkimų mokymai 3 3 3 18 138 3 - 

42. Sveikatos priežiūros mokymai 2 2 2 14 36 2 - 

43. Raštvedybos mokymai 3 3 3 18 148 3 - 

44. Mokymai bibliotekininkams 2 2 2 12 50 1 1 

45. Mokymai buhalteriams 2 2 2 12 45 2 - 

46. Aerobikos (trenerių) mokymai 8 16 48 1481 281 16 - 

Iš viso: 32 57 162 4569 996 51 6 

Bendras skaičius: 447 572 1154 11896 17979 487 85 

 

Organizuota renginių 

 
4 lentelė 

 
Renginių skaičius Valandų skaičius Dalyvių skaičius 

Seminarai 414 3888 12484 

Iš jų vykdyta nuotoliniu būdu 11 188 328 

Konferencijos 26 188 2673 

Edukacinės išvykos 38 298 1063 

Kursai 87 7406 1581 

Iš jų vykdyta nuotoliniu būdu 17 680 291 

Programos, vykdytos ne LR teritorijoje 7 116 178 

Iš viso: 572 11896 17979 

 

Renginių vietos 
5 lentelė 

 
Institucijos patalpose Klientų darbo vietose Kitur 

Seminarai 180 146 88 

Konferencijos 6 9 11 

Kursai 75 12 - 

Edukacinės išvykos - - 38 

Programos vykdytos ne LR teritorijoje - - 7 

Iš viso: 261 167 144 



 

 

 

6 pav. Vykdytų kvalifikacijos tobulinimo(si) programų kaita 

 

 

Renginių skaičius pagal prioritetines kryptis 
 (2015 m. rugpjūčio 13 d. Nr. V-898 ŠMM ministro įsakymo Nr. 448 „Dėl mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir mokyklų 

vadovų nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo prioritetų patvirtinimo“ pakeitimo) 

 
6 lentelė 

 

7 pav. Renginiai pagal prioritetines kryptis 
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Kvalifikacijos tobulinimo kryptys Renginių skaičius 
Bendras dalyvių 

skaičius 

Pedagogų profesinių kompetencijų stiprinimas, orientuojantis į XXI a. 

reikalingas kompetencijas, kūrybiškumo ugdymą, tarpdalykines sąsajas, 

kompleksiškų tikrovės reiškinių pažinimą, problemų sprendimą, mokomuosius 

tyrimus ir kitas tarpdalykines inovacijas, siekiant mokinių pasiekimų gerinimo 

ir atsižvelgiant į individualius mokinių ugdymosi poreikius 

746 23791 

Pedagogų kompetencijų ugdymas perteikiant pilietinio, teisinio švietimo, 

nacionalinio saugumo, medijų informacijos analizės temas 
37 1182 

Pradedančiųjų mokytojų kompetencijų tobulinimas (modernios mokyklos 

vadyba, sėkmingos mokyklos samprata ir kt.) 
9 37 

Neformaliojo mokymo(si) kitų suaugusiųjų kompetencijų tobulinimas 

(asmeninės, pilietinės, socialinės ir profesinės srities kompetencijos, 

padedančios įsitvirtinti darbo rinkoje, laiduojančios šalies pažangą, 

konkurencingumą ir darnų vystymąsi) 

133 2856 

Iš viso: 925 27866 

Metai  

Programų skaičius 

 Pedagogų kompetencijų ugdymas perteikiant pilietinio, teisinio 

švietimo, nacionalinio saugumo, medijų informacijos analizės 

temas 

 Pedagogų profesinių kompetencijų stiprinimas, orientuojantis į XXI 
a. reikalingas kompetencijas, kūrybiškumo ugdymą, tarpdalykines 

sąsajas, kompleksiškų tikrovės reiškinių pažinimą, problemų 

sprendimą, mokomuosius tyrimus ir kitas tarpdalykines inovacijas, 
siekiant mokinių pasiekimų gerinimo ir atsižvelgiant į individualius 

mokinių ugdymosi poreikius 

 Pradedančiųjų mokytojų kompetencijų tobulinimas 

 Neformaliojo mokymo(si) kitų suaugusiųjų kompetencijų 

tobulinimas 



Duomenys apie lektorius 

 

Kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių, išduodant pažymėjimus, lektoriai 
 

7 lentelė 

Lektoriai 

Renginių skaičius 

Seminarų skaičius Kursų skaičius 

Kitų (konferencijų, 

edukacinių išvykų, 

programų, vykdytų ne 

LR teritorijoje) skaičius 

 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai 63 9 3 

Mokytojai praktikai 116 17 36 

Aukštųjų mokyklų mokslininkai, dėstytojai 54 16 1 

Užsienio mokslininkai, ekspertai, praktikai 6 - 2 

Valstybės institucijų darbuotojai 29 - - 

Jungtinė lektorių grupė 32 40 23 

Nevyriausybinių organizacijų atstovai 14 1 - 

Kiti (verslo, kultūros ir kt.organizacijų atstovai) 100 4 6 

Iš viso: 414 87 71 

 

 
8 pav. Kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių, išduodant kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus, lektoriai 

  

 

 
9 pav. Kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių, neišduodant kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų, lektoriai  
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Seminarų dalyvių tikslinės grupės 

 
   8 lentelė 

 
Renginių skaičius Valandų skaičius Dalyvių skaičius 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjai 
17 168 437 

Mokyklų bendruomenės, komandos 90 634 2645 

Mišrios dalyvių grupės/ įvairių dalykų mokytojai - bendros 

programos 
104 932 3106 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai 56 454 1651 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai 6 54 169 

Pradinio ugdymo mokytojai 11 96 224 

Specialiojo ugdymo pedagogai 9 54 308 

Socialiniai pedagogai 3 18 70 

Socialiniai darbuotojai 2 24 52 

Psichologai 1 6 9 

Lietuvių kalbos (gimtosios) mokytojai 4 24 148 

Anglų kalbos mokytojai 1 6 38 

Rusų kalbos mokytojai 1 6 17 

Prancūzų kalbos mokytojai 1 8 10 

Etikos mokytojai 1 6 24 

Tikybos mokytojai 7 44 159 

Kūno kultūros mokytojai 7 54 453 

Geografijos mokytojai 1 6 16 

Matematikos mokytojai 3 28 69 

Informacinių technologijų mokytojai 1 6 13 

Chemijos mokytojai 1 6 15 

Šokio mokytojai 1 6 15 

Technologijų mokytojai 2 18 53 

Etninės kultūros mokytojai 4 24 93 

Žmogaus saugos mokytojai 2 12 108 

Dailės mokytojai 4 48 90 

Muzikos mokytojai 27 210 1096 

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 17 421 571 

Valstybės tarnautojai 4 88 113 

Buhalteriai 4 24 93 

Sporto treneriai 5 67 94 

Kita 14 318 385 

Viešųjų pirkimų komisijų nariai 1 6 90 

Bibliotekininkai 2 12 50 

Iš viso: 414 3888 12484 

 

 

 



Kursų dalyvių tikslinės grupės 

 
9 lentelė 

 
Renginių skaičius Valandų skaičius Dalyvių skaičius 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjai 
9 416 218 

Mokyklų bendruomenės, komandos 7 316 203 

Mišrios dalyvių grupės/ įvairių dalykų mokytojai - bendros 

programos 
36 2202 771 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai 2 80 85 

Muzikos mokytojai 2 80 31 

Sporto treneriai 29 4149 254 

Kita 2 163 19 

Iš viso: 87 7406 1581 

 

Konferencijų dalyvių tikslinės grupės 

 
10 lentelė 

 
Renginių skaičius Valandų skaičius Dalyvių skaičius 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjai 
2 12 181 

Mokyklų bendruomenės, komandos 1 6 64 

Mišrios dalyvių grupės/ įvairių dalykų mokytojai - bendros 

programos 
12 72 1484 

Pradinio ugdymo mokytojai 1 6 100 

Socialiniai pedagogai 1 6 135 

Vokiečių kalbos mokytojai 2 24 130 

Tikybos mokytojai 1 12 53 

Kūno kultūros mokytojai 1 6 64 

Geografijos mokytojai 1 16 173 

Fizikos mokytojai 1 6 42 

Muzikos mokytojai 1 8 80 

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 1 6 37 

Kita 1 8 130 

Iš viso: 26 188 2673 

 

Edukacinių išvykų dalyvių tikslinės grupės 

 
11 lentelė 

 
Renginių skaičius Valandų skaičius Dalyvių skaičius 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjai 
2 14 38 

Mokyklų bendruomenės, komandos 6 48 194 

Mišrios dalyvių grupės/ įvairių dalykų mokytojai - bendros 

programos 
23 178 666 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai 2 24 38 

Specialiojo ugdymo pedagogai 1 6 13 

Biologijos mokytojai 1 6 13 



 
Renginių skaičius Valandų skaičius Dalyvių skaičius 

Muzikos mokytojai 2 14 82 

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 1 8 19 

Iš viso: 38 298 1063 

 

Programų, vykdytų ne lr teritorijoje, dalyvių tikslinės grupės 

 
12 lentelė 

 
Renginių skaičius Valandų skaičius Dalyvių skaičius 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjai 
2 36 48 

Mokyklų bendruomenės, komandos 1 12 29 

Mišrios dalyvių grupės/ įvairių dalykų mokytojai - bendros 

programos 
4 68 101 

Iš viso: 7 116 178 

 

Paskaitos 

 
13 lentelė 

Eil. 

nr. 

Tema Valandų skaičius Dalyvių skaičius 

1. Paskaita muzikos mokytojams „Muzikos svarba vaiko ir šeimos ugdymo 

procese“. 

1 9 

2. Paskaita „Mokslo naujienos mokytojo darbui“. 2 44 

3. Paskaita „Etiketo normos dalykiniam bendravimui”. 2 85 

4. Paskaita „Viduramžių laikų vakarų Europos vyrų ir moterų mada”. 2 7 

5. Paskaita „LDK rasti šaltiniai, suteikiantys žinių apie XIV-XV a. Valdovų 

aplinkos aprangą”. 

2 7 

6. Paskaita ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Kaip palengvinti vaiko 

adaptaciją darželyje“.  

4 19 

7. Paskaita „Bendravimo iššūkiai: įveikti ar pasiduoti?“. 1 22 

8. Paskaita tėvams „Pozityvi tėvystė. Kaip auginti emociškai intelektualų 

vaiką?“. 

2 109 

9. Paskaita – susitikimas su dailininke – tekstilininke, miesto kultūrinių projektų 

vadove J.Šmidtienė „Aplinkų puošyba ir pasirengimas šv. Kalėdoms“. 

2 10 

10. Paskaita tėvams „Kaip ugdyti šiuolaikinį vaiką – Z ir Y kartos atstovą?“. 2 65 

Iš viso: 20 377 

 

Konferencijos 

 
14 lentelė 

Konferencijos tipas  2014 m.  2015 m. 2016 m. 

Tarptautinės 7 9 6 

Respublikinės 23 23 25 

Regioninės ir Kauno miesto  11 10 10 

Iš viso: 41 42 41 

 
Eil. 

Nr. 

Konferencijos tipas 

(tarptautinės, respublikinės, regioninės), tema 

Dalyvių skaičius 

Tarptautinės konferencijos 

1. Konferencija „ERASMUS+. Kokia tarptautinės partnerystės nauda mokinių pasiekimams?“. 131 

2. Konferencija „Kurti daugialypę Europą (Europa in Vielfalt gestalten)“. 55 

3. Konferencija „Muzikinio ugdymo realijos: Lietuvos ir Švedijos patirtis“. 80 

4. Konferencija „Mokymosi kultūros skatinimas per integruotą mokymą“.  75 

5. Konferencija „Tarptautinių projektų įgyvendinimo praktika šiuolaikinėje mokykloje“.   43 

6. Konferencija „Projektinės veiklos svarba mokinių kūrybiškumo ir socialinio intelekto 

ugdymui“. 

100 

Respublikinės konferencijos 

7. Konferencija „Tautinių tradicijų raiška netradicinėse ugdymo aplinkose“. 71 



8. Konferencija „Mano mokykla laiko ženkluose“. 64 

9. Konferencija „Aš taip pat kuriu pasaulį“. 113 

10. Konferencija „Aplinkosauginio ugdymo prioritetai: pedagoginė ir visuomeninė perspektyvos“. 88 

11. Konferencija „Sisteminis požiūris į ugdymą karjerai švietimo įstaigoje“. 93 

12. Konferencija „Kūrybinių galių išlaisvinimo galimybės šiuolaikinėje madoje“. 37 

13. Konferencija „Kaip užtikrinsime mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sėkmingą 

įtrauktį mokykloje“. 
173 

14. Konferencija „Sėkminga kūno kultūros pamoka“. 64 

15. Konferencija „XXI a. Kompetencijų ugdymas kaip atsakas į šiuolaikinės visuomenės 

poreikius“. 
142 

16. Konferencija „Fizikos bandymai aplink mus 2016“. 140 

17. Konferencija „Autorių teisės ir jų apsauga“. 38 

18. Konferencija „Moralinis – politinis nerimas ir mokykla”. 59 

19. Konferencija „Ekologija kitaip kartu su meškučiu Kubusu“.  133 

20. Konferencija „Inovatyvus ugdymas(is) gerojoje mokykloje”. 84 

21. Konferencija „Šv. Kazimiero asmenybės vertybių raiška“. 63 

22. Konferencija „Nacionalinė pamoka „EKO idėjos Lietuvai 2016“.  139 

23. Konferencija „Mano Olimpas“. 32 

24. Konferencija  „Mokyklos misija: ko (nesi)tikėtis iš pradinės mokyklos?“.  50 

25. Konferencija  „Kaip sėkmingiau ugdyti mokinius, turinčius emocijų ir elgesio sutrikimus?“.   130 

26. Konferencija „Bendruomenių indėlis ugdymo kokybei gerinti“.  76 

27. Konferencija „Projektinė veikla mokinių kūrybiškumo ugdymui“. 100 

28. Konferencija „Pagalbos mokiniui specialistų veikla, siekiant ugdytinių akademinės ir 

socialinės pažangos“.  

135 

29. Konferencija „Biblioteka: aktualijos, patirtys, perspektyvos“. 104 

30. Konferencija „Geografija vakar, šiandien, rytoj“. 173 

31. Jaunųjų mokslininkų konferencija 146 

Regioninės ir Kauno miesto konferencijos 

32. Konferencija „Kuriame ateities mokyklą kartu“. 315 

33. Konferencija „Sėkmingos bendrystės kelyje. Bendrystės išraiškos formos, būdai ir galimybės“. 122 

34. Konferencija „Prasmingo skaitymo kelių beieškant“. 65 

35. Konferencija „Aš dalinuosi. O tu? Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas“. 122 

36. Konferencija „Knyga mūsų pasaulyje“. 140 

37. Konferencija „Mano miesto pulsas”.  147 

38. Konferencija „Jaunimo įtraukimas į evangelizaciją, misiją, tarnystę Bažnyčioje“  53 

39. Konferencija „Michailas Bulgakovas ir Lietuva“. 90 

40. Konferencija „Laikinoji sostinė – nepriklausomybės, tautos ir valstybės savigarbos 

laikotarpis“. 

32 

41. Konferencija „Kauno kultūros ypatumai laiko tėkmėje“. 18 

Iš viso: 4035 

 

 
10 pav. Konferencijų struktūra 

 

Tarptautinės  konferencijos

Respublikinės konferencijos

Kauno miesto ir regiono

konferencijos

25 

6 10 



Parodos 

 
15 lentelė 

 2014 m.  2015 m. 2016 m. 

Tarptautinės - - 1 

Respublikinės 4 1 5 

Kauno miesto 30 25 30 

Autorinės  10 16 6 

Iš viso: 44 42 42 

 
Eil. Nr. Parodos tipas 

(tarptautinės, respublikinės, Kauno miesto, autorinės), tema 

Eksponatų autorių 

sk. 

Tarptautinės parodos 

1. Tarptautinė vaikų piešinių paroda – konkursas „Jie – mūsų draugai“. 140 

Respublikinės parodos 

2. Lietuvos mokinių dailės olimpiados „Mano namai“, skirtos Vietos bendruomenių metams, II – 

ojo etapo kūrybinių darbų paroda. 

42 

3. Lietuvos mokinių dailės olimpiados „Mano namai“, skirtos Vietos bendruomenių metams, 

laimėtojų darbų paroda. 

30 

4. Respublikinė ikimokyklinių įstaigų bendruomenių interaktyvi paroda „Kalbantis laiškas“.  17 

5. Lietuvos Seimo kanceliarijos paruošta kilnojamoji paroda „Demokratijos keliu: Kaziui Griniui 

– 150“. 

1 

6. Nacionalinio dailyraščio konkurso „RAŠOM“ darbų paroda Nefiksuota  

Kauno miesto ir regiono parodos 

7. Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos II-ųjų meninio ugdymo klasių tęstinio projekto „Dovana 

mokyklai“ 2015/2016 mokslo metų kūrybinių darbų paroda „Mes skirtingi ir vertingi“. 

19 

8. Kauno miesto ugdymo įstaigų paroda „Kokia tarptautinės partnerystės nauda mokinių 

pasiekimams?“. 

37 

9. Kauno miesto mokinių kūrybinių darbų paroda „Etno ženklai vaikų kūryboje“, skirta 

Bibliotekų metams, vietos bendruomenių metams. 

18 

10. Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų ir jų tėvų, pedagogų 

meninės kūrybos darbų paroda „Mano pirštinės gražiausios, mano pirštinės šilčiausios“. 

121 

11. Kauno miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų metodinių priemonių 

paroda ,,Žaisk ir sportuok lauke“. 

56 

12. Kauno l. – d. „Naminukas“ bendruomenės kūrybinių darbų paroda „Sveikas, pavasari“. 2 

13. Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybos darbų iš antrinių žaliavų paroda „Gandras ant stogo – 

laimė namie“. 

12 

14. Kauno miesto pradinio ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių piešinių paroda „Mano 

svajonių dviratis“. 

36 

15. Paroda „Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena”. 25 

16. Kauno l. – d. „Vėrinėlis“ vaikų, tėvų kūrybinių darbų paroda „Svajojame, linkime kartu“. 72 

17. Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos mokinių darbų parodėlė „Ateities biblioteka Z kartos 

akimis“. 

27 

18. Kauno apskrities viešosios bibliotekos paruošta kilnojamoji paroda „Asmenybė ir knyga: 

žinomi žmonės apie pomėgį skaityti“. 

1 

19. Kauno Rokų gimnazijos mokytojų ir mokinių mišria technika atliktų kūrybinių darbų paroda 

„Medis - miestas“. 

11 

20. Kauno specialiosios mokyklos mokytojų ir mokinių piešnių paroda „Mano gimtinė vardu 

Lietuva“, skirta Vasario 16-ajai. 

8 

21. Metodinių priemonių, tinkančių darbui Montessori metodu, paroda „Matematikos paslaptys“. 15 

22. P. Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro specialistų ir pedagogų stendinių pranešimų ir 

metodinių leidinių paroda. 

26 

23. Kauno l.-d. „Kodėlčiukas“ vykdomo šeimų projekto „Augu su knyga“ pagamintų knygelių 

paroda „Augu su knyga“. 

35 

24. Kauno dailės gimnazijos mokytojų kūrybinių darbų paroda „MES“, skirta gimnazijos 70-mečiui. 14 

25. Kauno Rokų gimnazijos mokytojų ir mokinių tapybos darbų paroda „Medžiai“ – eskizai 

mokyklos valgyklai“. 

17 

26. Trečiojo amžiaus universiteto dalyvių kūrybinių darbų paroda „Įgyvendinta svajonė“, skirta 

Vietos bendruomenių metams. 

4 

27. Kauno dailės gimnazijos vyresniųjų klasių mokinių piešinių ir akvarelės paroda, skirta Kauno 

dailės gimnazijos 70-mečiui. 

25 

28. Kauno Rokų gimnazijos mokytojų mišria technika atliktų kūrybinių darbų paroda „Plazdančios 3 



svajonės“. 

29. Kauno specialiosios mokyklos mokytojų ir mokinių fotografijos paroda „Gamtai reikia mūsų“. 8 

30. Kauno miesto dailės mokytojų mokinių kūrybinių darbų paroda iš 2016 m. vykusio vasaros 

plenero Vilkijoje ir Merkinėje „Kitoks kvėpavimas“ (Lietaus, ugnies ir žemės tyloje).  

7 

31. Projekto „Kaunas – ekologiškas miestas: ekologinio ugdymo inovacijos“ konkurso „Kaunas – 

ekologiškas miestas“ dalyvių darbų paroda. 

29 

32. Kauno vaikų l.-d „Vėrinėlis“ vaikų, tėvų darbelių paroda „Snaigių šokis”. 16 

33. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų kalėdinių kompozicijų paroda „Sveika gyva, Kalėdų 

viešnia!”. 

180 

34. Kauno Rokų gimnazijos mokytojų ir mokinių mišria technika atliktų kūrybinių darbų paroda 

„Miestas“. 

18 

35. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, pradinių klasių mokytojų stendinių pranešimų paroda 

„Dieną pradedu mankšta“. 

92 

36. Kauno m. ugdymo įstaigų psichologų parengtų informacinių lankstinukų paroda. 10 

AUTORINĖS PARODOS 

37. Mokytojos metodininkės E.Steponavičienės mokinių kūrybinių darbų paroda „Medinukai“. 21 

38. Autorinė R. Ulinskienės tapybos darbų paroda „Atokvėpis“. 1 

39. Dailininkės D. Žiurkelienės ir jos mokinių tapybos ir grafikos darbų paroda „Baltų ženklai 

lietuvių tautodailėje“. 

5 

40. Autorinė priešmokyklinio ugdymo pedagogės D. Adomonienės fotografijų paroda „Augame 

tyrinėdami, žaisdami, bendraudami“.  

1 

41. Dailininkės – pedagogės R. Paulikaitės ir jos mokinių grafikos darbų paroda „Zodiako ženklai“. 8 

42. Kauno vaikų l.-d „Vėrinėlis“ priešmokyklinio ugdymo pedagogės Linos Černienės karpinių 

paroda „Metų laikai“. 

1 

 Iš viso: 1211 

 

 
11 pav. Parodų struktūra 

 

 

Metodiniai renginiai 

 
16 lentelė 

Eil. nr. Tema, nurodant renginio formą Dalyvių skaičius 

1. Lietuvos ir pasaulio lietuvių iniciatyva „Laisvės kaina“. 24 

2. Respublikinė metodinė – praktinė valanda „Mano sėkmės“ – „Teacher to Teacher“. 188 

3. Metodinis renginys „Veikėjų kūrimo būdai Mariaus Katiliškio romane „Miškais ateina 

ruduo“, skirtas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti. 

Nefiksuota 

4. Metodinis renginys „Psichoanalitinis žvilgsnis į Vinco Mykolaičio-Putino romaną „Altorių 

šešėly“, skirtas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti. 

Nefiksuota 

5. Metodinis renginys „Ribinių situacijų vaizdavimo būdai Balio Sruogos romane „Dievų 

miškas“, skirtas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti. 

Nefiksuota 

6. Metodinis renginys „Antano Škėmos „Balta drobulė“ – nihilistinio rašymo projektas“, 

skirtas Tarptautinei kalbos dienai paminėti. 
Nefiksuota 

7. Metodinis renginys „Šv. Kazimieras, Lietuvos jaunimo globėjas – įkvepiantis pavyzdys 167 

Tarptautinės, respublikinės

parodos

Kauno miesto ir regiono

parodos

Autorinės parodos

  6 

                               30 

            6 



istorijos puslapiuose“. 

8. Virtualus metodinis renginys „Elektroninio kompetencijų portfolio naudojimas 

bendradarbiavimo kompetencijų ugdymui lietuvių kalbos pamokoje“. 

22 

9. Metodinis renginys „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas yra gailestingas“ Lk 6, 36. 36 

10. Metodinis renginys „Emocinio intelekto lavinimo Lietuvos ugdymo įstaigose programos 

pristatymas”. 

18 

11. Metodinė valanda „Kompleksinė pagalba elgesio sunkumų turintiems mokiniams“. 20 

12. Metodinė valanda „Fizinės aplinkos įtaka vaiko ugdymui“. Nefiksuota 

13. Metodinis pasitarimas Vaikų dienos centrų darbuotojams „Darbo sunkumai dirbant su 

padidintos rizikos šeimomis“. 

20 

14. Metodinis renginys priešmokyklinėje grupėje „Aš galiu“. Nefiksuota 

15. Metodinis pasitarimas Vaikų dienos centrų darbuotojams „Motyvacijos skatinimas dirbant su 

padidintos rizikos vaikais“. 

16 

16. Respublikinio projekto „K. Donelaičio kūrybos savaitė 2016“ aptarimas „Bendruomeninės 

vertybės ir ugdymo modeliai amžių perspektyvoje“. 

29 

17. Edukacinė veikla mokytojams ir vaikams „Jorė žolę atrakino“. 9 

18. Atviras renginys – Kaziuko mugė Kauno J. Laužiko specialiojoje mokykloje. Nefiksuota 

19. Metodinė valanda ikimokyklinio ir priešmokylinio ugdymo mokytojams, specialistams, 

vadovams „Vaikų darželis prieš 200 metų ir dabar“. 

Nefiksuota 

20. Pasitarimas Vaikų dienos centrų darbuotojams „Vaikų dienos centrų veiklos organizavimas“.   18 

21. Konkurso „Sėkmės istorijos“, skirto „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2016“ baigiamasis 

renginys. 

22 

22. SUP mokinių kūrybiškumo ugdymo renginys „Piešiu eilėraštį“. 22 

23. Apskritojo stalo diskusija – paskaita „Šiandienos biblioteka”. 19 

24. Metodinė diena – kūrybinės dirbtuvės „Projektinė veikla, skatinanti kūrybiškumą“.  40 

25. Knygos „Valdorfo vaikų darželis šiandien“ (sudarytojai – Marie-Luise Compani ir Peter Lang) 

pristatymas. 

11 

26. Metodinis renginys „Projektas „Žiemos džiaugsmai ir rūpesčiai“ –  įstaigos ir šeimos 

bendrystės stiprinimui“.  

41 

27. Apskrito stalo diskusija „Etninės kultūros kompetencijos plėtotė: liaudies menas 

bibliotekoje“. 

24 

28. Metodinė valanda „Kūrybiškumo ugdymas taikant aktyviuosius mokymo(si) metodus“.  8 

29. Praktikumas „Kūno kultūros užsiėmimas panaudojant netradicines priemones“.  15 

30. Kauno menų darželio „Etiudas“ tarptautinio vaikų meno projekto „Raktelis mamai 2016“ 

pristatymas. 

18 

31. Metodinis renginys informacinių technologijų mokytojams „Informacinių technologijų dalyko 

priemonės ir metodai kūrybiškumui ugdyti“. 

31 

32. Virtualus metodinis renginys „STEAM kompetencijų ugdymas mokykloje“. 27 

33. Metodinė valanda ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojams ugdymui „Vaiko 

teisių apsaugos aktualijos“. 

84 

34. Metodinė valanda mokyklų – darželių, pradinių mokyklų, progimnazijų, pagrindinių mokyklų, 

daugiafunkcių centrų vadovams „Vaiko teisių apsaugos aktualijos“. 
37 

35. Metodinė valanda vidurinių, jaunimo, suaugusiųjų mokyklų, gimnazijų, specialiųjų mokyklų ir 

ugdymo centrų vadovams „Vaiko teisių apsaugos aktualijos“. 

25 

36. Kauno miesto mokyklų metodinės tarybos posėdis „Dėl mokinių pasiekimų gerinimo“. 14 

37. Metodinė valanda mokyklų vaiko gerovės komisijos pirmininkams, nariams, klasių auklėtojams, 

įvairių dalykų mokytojams „Vasaros atostogos saugiai“. 

49 

38. „Tinklinio diena“, skirta Kauno miesto mokyklų mokytojams minint bendruomenių metus. 17  

39. Metodinis renginys istorijos mokytojams „Lenos deltoje ne savo noru“. 7 

40. Metodinys renginys – edukacinė veikla ikimokyklinio ugdymo mokytojams,  tėvams „Senovinė 

lietuvių liaudies šventė SĖMENĖ“.    

23 

41. Metodinis renginys tikybos mokytojams „Mokytojo gailestingumas“.  43 

42. Metodinis renginys tikybos mokytojams „Jaunųjų misionierių programos įgyvendinimas“.   8 

43. Integruotas ekonomikos ir verslo kalbos metodinis renginys „Verslo idėjų generavimas“.   25 

44. Metodinė valanda ikimokyklinių įstaigų mokytojams, auklėtojams, soc. Darbuotojams, 

psichologams „Vaiko teisių apsaugos sistema Kauno mieste: ikimokyklinės įstaigos 

darbuotojo vaidmuo įgyvendinant vaiko teisių apsaugą“.   

46 

45. Metodinis renginys „Integruoto dalykų ir užsienio kalbos mokymo galimybės 

progimnazijoje: EMILE projektas“.   

24 

46. Metodinė valanda bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams 

„Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo galimybės ugdymo procese“.   

60 

47. Metodinis renginys Dainavos seniūnijos mokyklų matematikos mokytojams ir 7-8 klasių  41 



mokiniams „Matematika šiandien“. 

48. Metodinis renginys muzikos 21okykla mokytojams „Skambanti Mokykla“.  30 

49. Metodinė valanda  mokyklų-darželių, pradinių mokyklų, progimnazijų, pagrindinių mokyklų, 

daugiafunkcių centrų vadovams, mokytojams, auklėtojams, soc. darbuotojams, psichologams 

„Vaiko teisių apsaugos sistema Kauno mieste: ugdymo įstaigos darbuotojo vaidmuo 

įgyvendinant vaiko teisių apsaugą“.   

27 

50. Metodinis renginys pradinių klasių anglų kalbos mokytojams „Intelektualinės mokytojų 

dirbtuvės“.  

76 

51. Metodinė diena „Mokinių kūrybiškumo ir socialinio intelekto ugdymas“.  34 

52. Metodinys renginys, skirtas Kauno m. istorijos mokytojams „Europos paveldo ženklai Kaune. 

VI valstybinė gimnazija“. 

20 

53. Metodinė išvyka „Mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų tobulinimas ir 

sveikatos ugdymo turinio integravimo galimybės lankantis Žemaitijoje“. 

26 

54. Metodinis renginys „Emociškai intelektuali mokyklos bendruomenė“. 60 

55. Metodinis renginys „Vaikų ugdymas – džiaugsmai ir  rūpesčiai“. 41 

56.  Kauno m. mokyklų metodinės tarybos posėdis. 12 

57. Kauno m. mokyklų metodinės tarybos posėdis. 27 

58. Kauno m. mokyklų metodinės tarybos posėdis. 18 

59. Labdaros ir paramos fondo „Algojimas“ vykdomo projekto Kaune „Pojūčių klinika“ 

pristatymas. 

18 

60. Tarptautinės vaikų piešinių parodos-konkurso „Jie – mūsų draugai“ pristatymas. 147 

61. Metodinis renginys „Tyrimo „Kauno miesto suaugusiųjų neformaliojo mokymo(si) 

galimybės ir poreikiai pristatymas. Suaugusiųjų švietėjų portalo „Epale“ galimybės“. 

24 

62. Metodinis renginys „Kauno mokyklų bendruomenės įtraukimas į projekto „Kaunas – 

Europos kultūros sostinė 2022“ (KEKS 2022) programą“. 

87 

63. Metodinis renginys „Vaikų globa šeimoje: projektas „Budintys globėjai“. 5 

Iš viso: 2000 

 

Parodų, projektų aptarimai 

 
17 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Tema Dalyvių skaičius 

1. Lietuvos ir pasaulio lietuvių iniciatyvos „Laisvės kaina“ baigiamasis (apibendrinamasis) 

renginys. 

19 

2. Dailininkės D. Žiurkelienės ir jos mokinių tapybos ir grafikos darbų parodos „Baltų ženklai 

lietuvių tautodailėje“ apibendrinamasis renginys. 

11 

3. Projekto „Po gruodžio žvaigždėm“ parodos „Šviesos keliu“ apibendrinimas.  28 

4. „Emociškai intelektuali mokyklos bendruomenė“. Susitikimas su Lietuvos socialinio emocinio 

ugdymo asociacijos prezidente Irma Liubertiene prevencinėms programoms mokyklose aptarti. 

60 

5. Dainavos seniūnijos ugdymo įstaigų ekologinio projekto „Auginu gėlę 2016“ aptarimas.   89 

6. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, pradinių klasių mokytojų stendinių pranešimų parodos 

„Dieną pradedu mankšta“ aptarimas 

37 

7. Į pojūčių taikymo praktiką orientuoto projekto „Profesinių ir asmeninių kompetencijų 

plėtojimas kuriant edukacines aplinkas suaugusiems darbo vietoje“ baigiamasis  renginys. 

Nefiksuota 

Iš viso: 244 

 

Metodinių priemonių ir leidinių pristatymai 

 
18 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Tema Dalyvių skaičius 

1. D. Medėkšaitės – Balčiūnienės aranžuotų kūrinių leidinio įvairios sudėties ansambliams jaunajam 

akordeonistui ir jo draugams „Linksmasis akordeonas“ pristatymas muzikos mokytojams.  

5 

2. D. Medėkšaitės – Balčiūnienės aranžuotų kūrinių leidinio mišriems ansambliams „Karuselė“ 

pristatymas muzikos mokytojams.  

5 

3. Sauliaus Jovaišo knygos „Boso valanda“ pristatymas.  81 

4. Foto albumo „Misija Sibiras“ pristatymas.  162 

5. Kūrybinės raiškos asociacijos „Kauno branduma“ 2016 m. Kūrybinių darbų pristatymas „Po 

rudenėjančiu dangum“. 

55 

6. Metodinio leidinio „Pažink, suprask, padėk“ – pagalba ugdantiems autizmo spektro sutrikimų 

turinčius vaikus pristatymas. 

32 



7. Konferencijos „Kuriame ateities mokyklą kartu“ pranešimų rinkinio pristatymas. 59 

8. Metodinės priemonės „Mokyklos istorija ir istorija mokykloje” pristatymas. 20 

Iš viso: 419 

 

Konsultacijos 

 
19 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Konsultacijų turinys Konsultacijų 

skaičius 

Dalyvių skaičius 

1. Dėl atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo 10 21 

2. Dėl mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių 

skyrių vedėjų veiklos ir kompetencijos atitikties siekamai arba turimai 

kvalifikacinei kategorijai nustatymo 

10 15 

3. Dėl bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo 10 12 

4. Konsultacijos naujiems vadovams 8 11 

5. Dėl IKT taikymo ugdymo procese 39 426 

6. Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 1 9 

7. Dėl muzikos ir kompiuterinių muzikos programų egzamino 1 10 

8. Kitos (dėl tinklinio taisyklių, varžybų organizavimo vedimo metodikos, 

įvairių mokymo(si) metodų panaudojimo, dokumentų rengimo ir kt.) 

13 76 

 Iš viso: 92 580 

 

Gerosios/ vertingos patirties sklaidos renginiai 

 

20 lentelė 

Formos Renginių/ leidinių skaičius Dalyvių skaičius 

Gerosios patirties seminarai 142 4472 

Atviros pamokos 40 1068 (dalies – nefiksuota) 

Konferencijos 39 3853 

Apskriti stalai, diskusijos ir kt. renginiai 46 1216 

Gerosios patirties leidiniai, pristatymai 7 (iš jų – 3 Centro išleisti leidiniai) 285 (straipsnių autorių skaičius) 

Kita  10 616 (dalies – nefiksuota) 

Iš viso: 284 11510 
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12 pav. Kauno miesto savivaldybės mokytojų ekspertų, metodininkų ir jų jungtinės komandos  

vertingos patirties sklaidos renginių kaita 
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13 pav. Kauno miesto savivaldybės mokytojų ekspertų, metodininkų,  

vykdžiusių vertingos patirties sklaidos renginius, kaita 

 

 

 
14 pav. Kauno miesto savivaldybės mokytojų ekspertų, metodininkų ir jų jungtinės komandos  

vertingos patirties sklaidos formų kaita 

 

 

Kauno miesto besimokančių mokyklų tinklo (bmt) renginiai 

 
21 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Tema, nurodant renginio formą Dalyvių skaičius 

1. Apskritojo stalo diskusija „BMT veiklos gairės 2016 metams“. 5 

2. K.Griniaus progimnazijos gerosios patirties sklaida „Personalizuoto mokymo galimybės 

panaudojant interaktyvias pamokas“: mokomųjų veiklų, interaktyvių pamokų ir pedagoginių 

scenarijų joms panaudoti pristatymas. 

70 

3. A.Smetonos gimnazijos patirtis: kūrybinės dirbtuvės – atvira integruota interaktyvi pamoka 

,,Kaip matematikai moko būti eko(LOGIŠKAIS)“, skirta BMT mokyklų 8-9 kl. Mokiniams ir 

matematikos mokytojams.  

100 

4. K.Griniaus progimnazijos gerosios patirties sklaida „Personalizuoto mokymo galimybės 

panaudojant interaktyvias pamokas“: nuotoliniai mokymai BMT komandoms „Interaktyvių 

pamokų kūrimas“. 

75 

5. K.Griniaus progimnazijos gerosios patirties sklaida „Personalizuoto mokymo galimybės 

panaudojant interaktyvias pamokas“: kūrybinės dirbtuvės „Mokyklų komandų sukurtų 

interaktyvių produktų pristatymas, aptariant jų panaudojimo pamokose galimybes“. 

70 
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6. S.Daukanto progimnazijos gerosios patirties sklaida – integruota patirtinio ugdymo pamoka 2-oje 

klasėje „Žalią pupą auginau“. Vedė – mokyt. eksp. J.Žvirblienė, matematikos vadovėlių 

komplekto „Riešutas“ autorė. 

17 

7. S.Daukanto progimnazijos gerosios patirties sklaida – integruota anglų kalbos pamoka 2-oje 

klasėje „Parts of a plant“. Vedė – mokyt. met. A.Rimkevičė. 

17 

8. V.Kuprevičiaus pagrindinės mokyklos gerosios patirties sklaida – edukacinis integruotas renginys 

– varžytuvės 7 klasių mokiniams „√𝐌𝟐 + √𝐋𝐈𝐊𝐁𝐀“. 

66 

9. Milikonių pagrindinės mokyklos gerosios patirties sklaida –integruota lietuvių kalbos, 

matematikos, „Gamta ir žmogus“ kurso pamoka „Keliautojų kuprinė“ BMT mokyklų 5 klasių 

mokiniams. Vedė – mokyt. met. V.Sventkauskienė, mokyt. met. R.Baltrušaitienė, mokyt. met. 

R.Eitmantienė. 

21 

10. Nuotoliniai mokymai „Nuotolinių edukacinių veiklų organizavimas, komunikavimo 

kompetencijos ir skaitmeninio raštingumo ugdymas, pasitelkiant Skype“. 

58 

11. K.Griniaus progimnazijos mokytojų patirtis: atvira nuotolinė istorijos pamoka 5 klasėje „Laisvės 

kaina“. 

50 

12. K.Griniaus progimnazijos mokytojų patirtis: atvira nuotolinė integruota muzikos, istorijos,  

judesio pamoka 5 klasėje „Sausio 13-osios įvykių Kaune 25-osios metinės“. 

52 

13. K.Griniaus progimnazijos mokytojų patirtis: atvira nuotolinė choreografijos pamoka 1 klasėje 

„Siužetinė pasaka „Mano skėtis gali būti oro balionu“. 

59 

14. K.Griniaus progimnazijos mokytojų patirtis: atvira nuotolinė integruota muzikos, dailės, judesio 

pamoka 1klasėje „Pristatau savo šalį“. 

42 

15. Metodinis renginys Kauno BMT įvairių dalykų mokytojams „Lego education“ metodikos 

taikymas formaliajame ugdyme“. 

42 

16. Metodinė valanda Kauno BMT mokyklų vadovams ir įvairių dalykų mokytojams „Kauno Šančių 

mokyklos-daugiafunkcio centro  patirtis, organizuojant ir vykdant projektinę veiklą“. 

16 

17. Atvira veikla „Ugdymosi netradicinėje aplinkoje patirties sklaida“. 37 

18. BMT komandų koordinatorių pasitarimas dėl BMT veiklos planavimo 2017 metams. 9 

19. Metodinis renginys BMT mokyklų vadovams, tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojams „Pamoka 

kitaip“.  

22 

20. Metodinis renginys „Įvairių ugdymo(si) metodų taikymas emocinės vaiko savijautos 

gerinimui“. 

24 

21. Metodinis renginys „Kalėdinės kūrybinės dirbtuvės – eglutės žaisliukų vėlimas“. 12 

22. Adventinė popietė „Kalėdų stebuklo belaukiant“. 10 

Iš viso: 874 

 

Renginiai mokiniams 

 
22 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Tema, nurodant renginio formą Dalyvių skaičius 

1. Nacionalinio konkurso „Mano pasaulis – darniai Lietuvai“ finalas.  35 

2. Nacionalinio konkurso „Mano pasaulis – darniai Lietuvai“ pusfinalis (II). 35 

3. Nacionalinio konkurso „Mano pasaulis – darniai Lietuvai“ pusfinalis (I). 35 

4. Paskaita – diskusija „Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga“.  320 

5. Kauno m. A. Puškino gimnazijos ir Sofijos A. Puškino mokyklos (Bulgarija) mokslinis – 

praktinis TV tiltas „Integruotų projektų vykdymas ir jų pritaikymas ugdymo procese“. 

48 

6. Respublikinė mokinių konferencija „Pilietiškumo ugdymas UNESCO mokyklose“. 65 

7. Kauno m. pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių konferencija „Senų daiktų istorijos“. 34 

8. Respublikinė mokytojų ir mokinių praktinė konferencija „Jaunasis Einšteinas“. 66 

9. Renginys Kauno m. bendrojo ugdymo mokyklų 8-tų klasių mokiniams „Matematikos 

dirbtuvės“. 

34 

10. Respublikinis mokinių forumas „Nacionalinio orumo pamoka 2016“. 140 

11. Kauno m. pradinio ugdymo IV klasių „Palestros“ bėgimo ir virvės traukimo renginys „Sveikai 

gyvenu“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.  

26  

12. Kauno S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos renginys „Sporto rekordų diena“. 8 

13. Respublikinis mokinių konkursas „Pilietiškumo pamokos: tarpukario Lietuvos asmenybės“, 

skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo 98-osioms metinėms paminėti. 

Nefiksuota 

14. Mokinių konkurso „Aš – verslus novatorius“ – „Protų mūšis“ (II etapas). 8 komandos  

(40 asm.) 

15. Mokinių konkurso „Aš – verslus novatorius“ – „Protų mūšis“ (II etapas). 8 komandos 

(40 asm.) 

16. Mokinių konkurso „Aš – verslus novatorius“ – „Protų mūšis“ (II etapas). 9 komandos 



(45 asm.) 

17. Mokinių konkurso „Aš – verslus novatorius“ I etapas. 140 

18. Atvira veikla – viktorina jaunimo klasių mokiniams „Matematikos šalyje mes keliaujame 

drauge“.   

64 

19. Kauno Milikonių pagrindinės mokyklos ir Kauno Tado Ivanausko progimnazijos kūrybinis 

konkursas 7 kl. mokiniams „Mokau(si) kitaip 2016“. 

15 

20. Mokinių konkurso „Aš – verslus novatorius“ – „Protų mūšis“ (III etapas – finalas). 9 komandos 

21. Projekto „Kaunas – ekologiškas miestas: ekologinio ugdymo inovacijos“ mokinių edukacinės – 

tiriamosios veiklos VDU Kauno botanikos sode. 

20 

22. Projekto „Kaunas – ekologiškas miestas: ekologinio ugdymo inovacijos“ mokinių edukacinės – 

tiriamosios veiklos VDU Kauno botanikos sode. 

20 

23. Projekto „Kaunas – ekologiškas miestas: ekologinio ugdymo inovacijos“ mokinių edukacinės – 

tiriamosios veiklos VDU Kauno botanikos sode. 

20 

24. Projekto „Kaunas – ekologiškas miestas: ekologinio ugdymo inovacijos“ mokinių edukacinė – 

tiriamoji veikla UAB „Kauno vandenys“. 

20 

25. Nacionalinio konkurso „Mano pasaulis – darniai Lietuvai“ atrankinis turas (I).  40 

26. Nacionalinio konkurso „Mano pasaulis – darniai Lietuvai“ atrankinis turas (II). 30 

27. Nacionalinio konkurso „Mano pasaulis – darniai Lietuvai“ atrankinis turas (III).  40 

28. Nacionalinio konkurso „Mano pasaulis – darniai Lietuvai“ atrankinis turas (IV).  30 

29. Nacionalinio konkurso „Mano pasaulis – darniai Lietuvai“ atrankinis turas (V).  30 

30. Nacionalinio konkurso „Mano pasaulis – darniai Lietuvai“ atrankinis turas (VI).  30 

 Iš viso: 1470 

 

Kultūriniai renginiai 

 
23 lentelė 

Eil. Nr. Tema, nurodant renginio formą Dalyvių skaičius 

1. Literatūrinė – muzikinė kompozicija, skirta Sausio 13-osios 25-mečiui, „Laisvės nakties auką 

menant“, kartu su Aleksandro Puidoko fotografijų parodėlėmis „Sausio 13-oji“ ir „Peizažai“. 

45 

2. Literatūrinė – muzikinė kompozicija pagal J. Marcinkevičiaus kūrybą „Tik nesumindžiokit 

širdies“. 

43 

3. Popietė „Per pusę žiemą padalinam“, viduržiemis poezijoje ir dainose.  22 

4. A. Širvinskienės, B. Gaučienės, V. Šiaudyčio knygos „Laimę radę kalnuose“ sutiktuvės.  30 

5. „Malaizija iš arti“. Įspūdžiais iš tolimosios šalies dalijosi filologė J. Lukienė ir žurnalistas D. 

Lukas.  

16 

6. „Menų dūzgės“ edukacinės savaitės renginys „Baltai: mitologija ir literatūra“, skirtas 

prozininko, žurnalisto, surdopedagogo B. Jauniškio 96-osioms metinėms (50 knygų paroda). 

Dailininkė A. Karaliūtė „Senovės baltų dievai“ (36 paveikslų paroda).  

14 

7. I. Žurumskienės poezijos, prozos knygelių „Jei mane vardu pašauksi...“ ir „Motulės pasakėlės 

(mažiems ir dideliems)“ sutiktuvės.  

40 

8. Pokalbis su knygos „Atjunk“ autore Rebeka Una. 29 

9. Knygos „Kaunas 1918 – 2015 Architektūros gidas“ pristatymas (architektūros istorikė J. 

Kančienė, archtektūrologas dr. V. Petrulis, leidyklos „Lapas“ vadovė Ū. Ambrasaitė). 

48 

10. S. Baranauskaitės – Načajienės, A. Dudonytės – Širvinskienės, V. Šiaudyčio knygos „Vilties 

kelias...“ sutiktuvės. 

17 

11. Kauno m. Eigulių mikrorajono mokyklų lietuviškos knygos šventė – konkursas, skirtas 

Prezidento K. Griniaus 150-osioms gimimo metinėms, Bibliotekų metams ir Tarptautinei knygos 

dienai pažymėti Kauno K. Griniaus progimnazijoje. 

58 

12. Poezijos ir dainų popietė „Lūpose pražysta žodis Mama...“.  51 

13. LNRS narių poetės V. Gustaitytės – Bubnienės ir dailininko karikatūristo A. Radvilavičiaus 

knygos „Gyvenimas gerėja“ sutiktuvės. 

28 

14. Iniciatyvos „Atverkime duris vasarai“ renginys. Susitikimas su rašytoja, keramike – 

tautodailininke R. Savickyte. Knygos (2015 m. išrinkta Metų knyga vaikams) „Adelės 

dienoraštis. Ruduo“ pristatymas. 

20 

15. D. Milukaitės – Buragienės knygos „Baltieji laiko aitvarai“ sutiktuvės. 45 

16. Švetinis renginys „Penkiolika metų vienatvės po paukščio sparnu“, skirtas „Baltojo balandžio“ 

fondo steigėjos, poetės, prozininkės, LNRS narės A. Širvinskienės kūrybos ir visuomeninės 

veiklos, ir klieriko, poeto K. Širvinsko žūties paminėjimui. 

80 

17. LNRS ir „Kauno branduma“ renginys „Palydėkime vasarą dainomis ir poezija“, skirtas 

Bibliotekų metams. 
74 

18. Foto albumo „Misija Sibiras“ pristatymas. Susitikimas su ES ambasadoriumi, projekto „Misija 

Sibiras“ Patarėjų tarybos pirmininku V. Ušacku ir ekspedicijos dalyviu K. Žemaičiu. 

162 

19. LNRS nario dk. Doc. V. Šiaudyčio knygos „Dešimtmetis klajonių kūrybos dirvonais...“ 

sutiktuvės. 

38 



20. „Baltojo balandžio“ fondo Kauno literatų prozos konkurso „Balta paukštė“ dalyvių susitikimas.  21 

21. LNRS nario – signataro Jono Endrijaičio poezijos rinktinės „Meilės subrandinti“ sutiktuvės ir 

autorinių dainų koncertas „Tango su raukšlele“, skirtas Mokytojo dienai paminėti. 

23 

22. Kauno miesto moterų ansamblio „Guboja“ (vadovė A. D.Žiedelienė)  romansų programa 

„Rudeninė puokštė“, skirta Pagyvenusių žmonių mėnesiui.  

90 

23. Kūrybinės raiškos asociacijos „Kauno branduma“ 2016 m. kūrybinių darbų pristatymas „Po 

rudenėjančiu dangum“. 

55 

24. Rašytojos tautodailininkės Margaritos Juškevičienės knygos „Vestuvinis žiedas“ sutiktuvės.  38 

25. Susitikimas su Tomu Misiukoniu – lektoriumi ir akredituotu koučingo specialistu, knygų 

„Asmeninio ugdymo praktika vadovams“, „Koučingo technikos“ autoriumi, knygos „Dėmesio, 

grupė!“ bendraautoriumi. 

29 

26. Renginys – diskusija pedagogams „Mokytojų socialinė padėtis: svarbiausios problemos ir jų 

sprendimo būdai“. Lektorius – Kauno mero visuomeninis patarėjas švietimo ir sveikatos 

apsaugos klausimais, LSMU prof. D. Pavalkis. 

Nefiksuota  

27. Popietė „Kai liepsnoja Kalėdų žvakė...“. 21 

28. Ekskursinė programa „Kauno senamiesčio vingiais“.  9 

29. Autorinė V.Vasiljevos adventinė popietė „Koks trapus pasaulis“. Nefiksuota  

Iš viso: 1146 

 

Kiti renginiai 

 
24 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Dalyvių skaičius 

1. Pasitarimai „Dėl mokymosi pasiekimų gerinimo ir pagalbos teikimo“. 20 įstaigų 

2. Mokyklos išorės vertinimo ataskaitos aptarimas. 2 įstaigos 

 Iš viso: 22 įstaigos 

 

Trečiojo amžiaus universiteto renginiai  

(pedagogams – senjorams) 

 
25 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Tema, nurodant renginio formą Renginių  

skaičius 

Dalyvių skaičius 

Sveikatos fakultetas 

1. Kūno kultūros praktikumas „Pilates mankšta“ (praktikumo trukmė 3 mėn.). 3 16 

2. Paskaita „Psichinės sveikatos ekologija arba Gerų minčių receptas 

emociniam imunitetui“. 
1 

 

28 

3. Paskaita „Bičių produktų ir pirties reikšmė žmonių sveikatai“. 1 10 

4. Paskaita „Kasdienių ritualų reikšmė emocinei sveikatai“. 1 25 

5. Paskaita „Geros mintys – psichoemocinės sveikatos šaltinis“. 1 20 

6. Paskaita „Kaip išsaugoti sveikatą nenaudojant sintetinių vaistų“. 1 13 

7. Diskusija – koncertas „Sveikata, muzika, gyvenimas“. Pokalbis su prof. D. 

Pavalkiu. 

1 Nefiksuota  

8. Teorinis – praktinis renginys „Mokomės taisyklingai mankštintis“ I-II 

dalyvių grupėms (praktinių renginių trukmė 6 mėn.). 

6 214 

9. „Body flex“ mankšta (renginių trukmė 5 mėn.).  5 86 

10. Sveikatinimo renginys „Pasirūpink savo sveikata“, skirtas Tarptautinei 

pagyvenusių žmonių dienai pažymėti.  

1 Nefiksuota 

11. Paskaita „Socialinė sveikata: ne amžius, o savijauta“. 1 12 

12. Praktiniai užsiėmimai „Jogos mankšta”. 2 19 

13. Paskaita „Kaip susigrąžinti savo sveikatą, palaikyti ją iki gilios senatvės? 

Kas pigiau: gydytis ar puoselėti sveikatą?“. 

1 15 

14. Paskaita „Kaip susigrąžinti savo sveikatą, palaikyti ją iki gilios senatvės? 

Praktiniai patarimai“ 

1 11 

Bendrakultūrinis fakultetas  

15. Paskaita – praktinis užsiėmimas „Lietuvių tautinės tradicijos. Pintinės 

juostos“. 

1 5 

16. Išvyka „Geležinkeliu pirmyn ir atgal“. 1 20 

17. Išvyka „Prūsijos karalystės paslaptys“. 2 49 

18. Paskaita „Valstybinio socialinio draudimo sistema Lietuvoje – įdomiai ir 

aktualiai. Sodros teikiamos elektroninės paslaugos“. 

1 6 

19. TAU senjorų išvyka į Kauno apskrities viešąją biblioteką. 1 13 



20. Seminaras pedagogams senjorams „Interneto galimybės“. 3 35 

21. Išvyka į Lenkiją „Jotvingių pėdsakais per ežeringąją Mozūriją“. 2 51 

22. Paskaita „Kaip išvengti sukčių pinklių?“ 1 11 

23. Paskaita „Kelyje smulkmenų nebūna“.  1 12 

Kūrybinių dirbtuvių fakultetas 

24. Kūrybinės dirbtuvės „Šventinių sodų vėrimas iš šiaudų“.  1 5 

25. Kūrybinės dirbtuvės „Mintys gula margais raštais“.  7 38 

 Iš viso: 47 714 

 

Projektinė veikla 

 
 

Viešojo pirkimo konkursas: 

 LR Švietimo ir mokslo ministerijos projekto „Pasirengimas įgyvendinti brandos darbą“ viešojo 

pirkimo konkursas „Seminaro „Pasirengimas įgyvendinti brandos darbą“ organizavimo 

paslaugos“ (Centras – paslaugų teikėjas). 

 

Laimėti Centro parengti projektai: 

 Kauno miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginis švietimo projektas „Kaunas - ekologiškas 

miestas: ekologinio ugdymo inovacijos“ (Centras – pareiškėjas). 

 Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkurso projektas 

„Konkurencingumo didinimas darbo rinkoje ugdant bendrąsias kompetencijas“ (Centras – 

pareiškėjas). 

 Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ (2016 m.) Nevyriausybinių organizacijų 

ir miesto bendruomenės įgalinimo srities prioriteto „Nevyriausybinių organizacijų gebėjimų 

stiprinimas, organizacinė parama, partnerystės ir tinklaveikos skatinimas“ (Nr. 2016-4-4.1-1) 

projektas „Vaikų dienos centrų darbuotojų kompetencijų tobulinimas“ (Centras – partneris). 

 Lietuvos kultūros tarybos projektas „Vyresnio amžiaus asmenų medijų ir informacinio 

raštingumo ugdymas“ (Centras – pareiškėjas). 

 

Parengtos ir pateiktos vertinimui projektų paraiškos:  

 Lietuvos kultūros tarybos projektas „Pilietiška asmenybė – stipri valstybė“ (Centras – pareiškėjas). 

 Lietuvos kultūros tarybos projektas „Kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas: kokybiškos 

ir inovatyvios paslaugos“ (Centras – pareiškėjas). 

 Švietimo mainų paramos fondo Erasmus+ (KA2) programos Strateginės partnerystės projektas 

„Veiksminga partnerystė: inovatyvūs produktai mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimui“ 

(Centras – pareiškėjas, partneriai – Didžiosios Britanijos ir Latvijos švietimo įstaigos). 

 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2016 m. nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimo 

projektų finansavimo atrankos konkurso projektas „Asociacijos verslumas = finansinis 

savarankiškumas“ (Centras – partneris). 

 ŠMM ir UPC Pedagogų bendruomenės asociacijų projektas „Mokyklos misija: ko (nesi)tikėtis iš 

pradinės mokyklos?“ (Lietuvos pradinio ugdymo mokyklų atstovų asociacija – pareiškėjas, Centras 

– partneris). 

 
 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

 

Centras pasirašė bendradarbiavimo sutartis su 34 socialiniais partneriais (Kaune – 20, Lietuvoje – 6, 

užsienyje – 8): 

 Karinės savigynos ir shindokai karatė klubas 2016-01-07 Nr. F5-6. 

 Kauno 6-tasis lopšelis – darželis 2016-02-19 Nr. F5-47. 



 Kauno Kazio Griniaus progimnazija; Kauno Viktoro Kuprevičiaus pagrindinė mokykla; Kauno 

Šančių pagrindinė mokykla; Kauno Antano Smetonos gimnazija; Kauno Milikonių pagrindinė 

mokykla; Kauno Simono Daukanto progimnazija 2016-02-29 Nr. F5-64. 

 Kauno 1-oji muzikos mokykla 2016-03-22 Nr. F5-103. 

 Kauno „Nemuno mokykla-daugiafunkcis centras; Kauno lopšelis – darželis „Eglutė“; Kauno lopšelis 

– darželis „Obelėlė“; Kauno Valdorfo darželis „Šaltinėlis“; Kauno lopšelis – darželis „Čiauškutis“; 

Kauno lopšelis – darželis „Šilinukas“ 2016-04-20 Nr. F5-147. 

 Swedbank, AB Kauno filialas 2016-06-16 Nr. F5-240. 

 Kauno apskrities viešoji biblioteka 2016-09-19 Nr. F5-372. 

 Vaikų užimtumo centras „Nežiniukas“ 2016-09-19 Nr. F5-373. 

 Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 2016-11-09 Nr. F5-453. 

 VšĮ „Stasio Lozoraičio senjorų akademija“ 2016-12-19 Nr. F5-540. 

 Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 2016-02-05 Nr. F5-30. 

 Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacija 2016-02 09 Nr. F5-36. 

 Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacija 2016-05-24 Nr. F5-203. 

 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija (Valstybės pažinimo centras) 2016-06-29 Nr. F5-247. 

 Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija 2016-09-01 Nr. F5-365. 

 Jonavos rajono Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras 2016-10-07 Nr. F5-402. 

 Partnerystės sutartis su Airijos lietuvių bendruomene 2016-04-07 Nr. F5-117. 

 Partnerystės sutartis su Kauno Kazio Griniaus progimnazija; Vinycia (Ukraina) tęstinio mokymo 

akademija; I-II laipsnio bendrojo lavinimo vidurinė mokykla – Vinycia miesto tarybos licėjus Nr. 7 

2016-04-26 Nr. F5-159. 

 Partnerystės sutartis su Kauno Panemunės mokykla; Vinycia (Ukraina) tęstinio mokymo akademija; 

Specializuota užsienio kalbų I laipsnio mokykla 2016-04-26 Nr. F5-160. 

 Partnerystės sutartis su Kauno Aleksandro Puškino gimnazija; Vinycia (Ukraina) tęstinio mokymo 

akademija; I-II laipsnio bendrojo lavinimo vidurinė mokykla – Vinycia miesto tarybos licėjus Nr. 7 

2016-04-26 Nr. F5-161. 

 Partnerystės sutartis su Rygos švietimo ir informaciniu centru 2016-12-12 Nr. F5-527. 

 

 

Dalyvavimas partnerystės tinkluose 

 

Pasibaigus ESF projektui „Besimokančių mokyklų tinklai“, suburtas Kauno m. besimokančių mokyklų 

tinklas, vienijantis Šančių, J.P.Vileišių mokyklų-daugiafunkcių centrų, Kazio Griniaus ir Simono Daukanto 

progimnazijų, Viktoro Kuprevičiaus, Milikonių pagrindinių mokyklų, „Saulės“ ir Antano Smetonos 

gimnazijų vadovų ir mokytojų komandas.  

2016 m. suburtas 2-asis Kauno m. besimokančių mokyklų tinklas, vienijantis lopšelių – darželių 

„Eglutė“, „Obelėlė“, „Čiauškutis“, „Šilinukas“, Valdorfo darželio „Šaltinėlis“, „Nemuno“ mokyklos-

daugiafunkcio centro vadovų ir mokytojų komandas.  

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, drauge su Švietimo skyriumi, koordinuoja šių tinklų veiklą.  

 

 

Tiriamoji veikla  

 

 Mokslinis tyrimas „Mokytojo kvalifikacijos tobulinimo(si) metu įgytų žinių ir gebėjimų 

pritaikomumo vertinimas“. 

 

 Mokslinis tyrimas „Kauno miesto suaugusiųjų neformaliojo mokymo(si) galimybės ir 

poreikiai“. 

 

 Nuolatinis Centro veiklos įsivertinimas pagal „Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą 

teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisykles“. 



Bibliotekos – informacinio centro veikla 

 

 Bibliotekoje – informaciniame centre yra 6388 pavadinimų leidiniai, 15920 egzemplioriai. 2016 m. 

biblioteka pasipildė 67 naujais dokumentais. 

 Kaupiama naujausia metodinė ir mokslinė literatūra, mokomosios priemonės (vaizdo, garso įrašai, 

CD).  

 Konsultuojama mokomųjų priemonių naudojimo, informacijos paieškos e. šaltiniuose klausimais.  

 Tiriami skaitytojų poreikiai, registruojamos ir analizuojamos skaitytojų apklausos leidiniams. 

 2016 m. aptarnauta 1274 skaitytojai.  

 Organizuojamos metodinių darbų ir naujausios literatūros parodos, naujausių leidinių pristatymai, 

popietės, susitikimai, metodiniai bei kultūriniai renginiai.  

 

 

Planuojamos veiklos kryptys 2017 metais 
 

Centro veikla atliepia nacionalinius, ES teisinius ir lokalinius dokumentus: LR dokumentai (LR 

švietimo įstatymas, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas, Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo 

strategija, Valstybinės švietimo strategijos projekto 2013–2022 m. nuostatos, Lietuvos pažangos strategija 

„Lietuva 2030“, Nacionalinės pažangos 2014–2020 m. programos projekto nuostatos, Pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo koncepcija, Profesinio orientavimo strategija, Profesinio orientavimo strategijos 

įgyvendinimo planas, Ekonominio raštingumo ir verslumo ugdymo strategija, Informacijos ir komunikacijos 

technologijos diegimo Lietuvos švietime strategijos nuostatos, LR ŠMM strateginiai tikslai bei kiti teisiniai 

dokumentai, LR civilinio kodekso, kitų įstatymų ir teisės aktų nuostatos); Europos Sąjungos švietimo būklės 

duomenys, politikos periodo iki 2020 m. dokumentai; Kauno miesto 2015–2017 m. strateginis planas, 2016–

2018 m. Centro strategijos nuostatos. Centras organizuos renginius pagal prioritetines veiklos kryptis, kurios 

numatytos Valstybinėje švietimo 2013–2022 m. strategijoje ir Kauno miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo skyriaus veiklos dokumentuose.  

2017 m. Centro veikla orientuota į 2016 – 2018 m. Centro strateginio plano realizavimą ir 2016 m. 

veiklos įsivertinimo tobulintinų rodiklių įgyvendinimą. Centro 2017 m. tikslai: plėtoti pedagoginių 

darbuotojų ir kitų suaugusiųjų XXI a. reikalingas kompetencijas, teikiant kokybiškas, inovatyvias 

kvalifikacijos tobulinimo pagalbos paslaugas mokinių pasiekimų gerinimui; telkti tvarią, reflektuojančią 

pedagoginę bendruomenę vertingos patirties perėmimui ir dalijimuisi, siekiant mokinių geresnių mokymosi 

rezultatų; gerinti edukacines aplinkas, paslaugų prieinamumą, pritraukiant finansinius resursus. 

 
 

Direktorė              Rasa Bortkevičienė 

 

 

 


