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KAUNAS 



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

akredituotas Centras (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 misija – kokybiškos, inovatyvios informacinės, konsultacinės, metodinės 

ir kvalifikacijos tobulinimo pagalbos, didinančios švietimo veiksmingumą bei skatinančios 

mokyklos veiklos tobulinimą, pedagoginių darbuotojų ir kitų suaugusiųjų būtinų kompetencijų 

plėtojimą teikimas užtikrinant valstybės ir savivaldybės deleguotų funkcijų ir švietimo 

prioritetų įgyvendinimą, plėtojant tiriamąją, projektinę veiklas, partnerystės tinklus sumanios, 

darnios visuomenės kūrimui ir suvienijimui. 

Centro prioritetinė veikla – mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos 

tobulinimas.  

Centro išskirtinumas: inovatyvaus, pažangiausio ir vertingiausio mokslo, verslo, 

švietimo, kultūros ir kt. sričių profesionalų (Lietuvos aukštųjų mokyklų, kolegijų lektorių, 

pedagoginių darbuotojų – praktikų, užsienio ekspertų ir kt.) intelektualinio potencialo 

suvienijimas – perdavimas – perėmimas sumanios ir darnios visuomenės kūrimui.  
 

CENTRO VEIKLOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS 

 

Centro veiklos kokybę užtikrina: 

Akreditacijos pažymėjimas Nr. AP–046; 

Kokybės vadybos sistema pagal LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus; 

Elektroninės dokumentų valdymo sistemos „WebPartner“, „Kontora“. 

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

LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus. 2017 m. Kauno pedagogų kvalifikacijos centrui 

išduotas pažymėjimas už sėkmingai įgyvendinamą Kokybės vadybos sistemą pagal naujausią 

ISO 9001:2015 standarto versiją. 2017 m. Centre atlikto audito išvadose akcentuojama 

kokybiška Centro veikla, kokybės vadybos sistemos brandumas, pavyzdingas dokumentacijos 

valdymas, pagirtinas įstaigos vadovybės indėlis siekiant įgyvendinti tarptautinius kokybės 

politikos įsipareigojimus bei pastangas, gebėjimą tinkamai valdyti, gerinti kokybės veiksnius ir 

užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę. 

2017 m. Centras tobulina profesionalios, šiuolaikinės elektroninės dokumentų 

valdymo sistemos„WebPartner“, paremtos „Debesų“ kompiuterijos technologijomis, taikymą. 

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.  

2017 m. Centras pradėjo taikyti šiuolaikinę, pažangią dokumentų valdymo sistemą 

„Kontora“ (pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 15 d. 

įsakymu Nr. A-920 patvirtintą „Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų, kurių 

buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, dokumentų rengimo, tvarkymo, saugojimo 

tvarkos aprašą“). Sistemos naudojimas leidžia automatizuoti, pagreitinti ir supaprastinti 

dokumentų valdymo veiklos procesus įstaigoje. 

2017 m. tobulinama elektroninė renginių registro sistema. 
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MOKYTOJŲ, ŠVIETIMO VADOVŲ IR KITŲ SUAUGUSIŲJŲ GYVENIMO 

KARJERAI BŪTINŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMOSI IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ 

POREIKIŲ TENKINIMAS 

 

2017 m. Centre kvalifikaciją tobulino 28 030 dalyviai, suorganizuoti 935 renginiai (541 

renginys, išduodant kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus, ir 394 renginiai, neišduodant kvalifikacijos 

tobulinimo pažymėjimų). 457 – mokami renginiai, 478 – nemokami renginiai. 2017 m. Centras 

suorganizavo 288 gerosios patirties sklaidos renginių, kuriuose vertinga patirtimi dalijosi 12 440 švietimo 

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

tobulinimas, ugdymo kokybės siekimas ir kt. 2017 m. Centras išleido leidinį, skirtą vertingos patirties 

sklaidai Kauno miesto švietimo bendruomenei – „Švietimo architektūra: vertingos praktikos paieškos, 

kuriant gerą mokyklą“. Duomenimis grįsta veikla pateikiama (žr. žemiau).  

 

 

 

           
 

1 pav. Kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių kaita 

 

 

 

 

 

            
 

2 pav. Kvalifikacijos tobulinimo(si) dalyvių kaita 
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2017 metai 

 

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

dalyvių geografijos kaita 

 

 

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

 

 

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

Miesto, respublikos, tarptautiniu lygmenimis 

                                                                                              
                      1 lentelė 

Miesto Respublikiniai Tarptautiniai 

Renginių 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Renginių 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

Renginių 

skaičius 

Dalyvavusių 

skaičius 

887 23 921 34 3255 14 854 

 

 

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. 2017 m. dėl 

mokymo(si) pasiekimų gerinimo ir pagalbos teikimo buvo aplankytos 23 švietimo įstaigos. Dalyvaujant 

išsiaiškinama mokyklos bendruomenės narių kvalifikacijos tobulinimo poreikiai ir patirties sklaidos 

galimybės. 
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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 programas, vykdomas 

ne Lietuvos Respublikos teritorijoje (toliau – stažuotės užsienyje): Suomijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Airijoje, 

Ukrainoje, Izraelyje, Norvegijoje, Vokietijoje, Japonijoje. Programas, vykdomas ne Lietuvos Respublikos 

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

ISAK-2275).  

Naujai 2017 m. parengtos ir akredituotos dar 2 kvalifikacijos tobulinimo programos, vykdomos 

ne Lietuvos Respublikos teritorijoje: 

 Lietuvos mokykloms, atsižvelgiant į naujausius šių laikų iššūkius ir jų neatitinkančią 

švietimo sistemą, būtina imtis STEAM dalykų mokyklose atnaujinimo. Vokietija – viena iš inovacijų 

lyderių: veikia stipri STEAM mokytojų asociacija, platus STEAM mokyklų tinklas, vyksta glaudus mokyklų 

bendradarbiavimas su verslu. Centras parengė ir pateikė akreditavimui kvalifikacijos tobulinimo programą 

„Inovatyvus STEAM ugdymas Vokietijos mokyklose mokinių pasiekimų gerinimui“. 

 Prioritetiniuose švietimo politikos dokumentuose aukštesniųjų gebėjimų ugdymas 

nurodomas kaip itin svarbus gerovės kūrimo ir pažangos veiksnys, tiesiogiai lemiantis kūrybingumą ir 

inovatyvumą – materialinį visuomenės gerovės pagrindą. Įstaiga akreditavo ir vykdė stažuotę į Japoniją 

„Kritinio mąstymo ugdymas Japonijoje mokinių pasiekimų gerinimui“.  

 2017 m. parengta ir pateikta vertinimui programa, vykdoma Baltarusijoje „Mokinių 

pilietinės lyderystės stiprinimas Baltarusijos ugdymo įstaigose“. 

 Sėkmingai bendradarbiaujama su Prancūzijos, Ispanijos, Lenkijos, Turkijos, Norvegijos ir 

Latvijos švietimo įstaigomis įgyvendinant Švietimo mainų paramos fondo Erasmus+ (KA2) programos du 

projektus. 

 

 

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas 

 

Švietimo įstaigų bendruomenių kompetencijų tobulinimui plėtojamas tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas. Centras glaudžiai bendradarbiauja su VU, KTU, MRU, LSMU, ASU, VDU, 75 

akredituotomis pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vykdančiomis institucijomis, Lietuvos Respublikos 

Prezidento kanceliarijos struktūriniu padaliniu – Valstybės pažinimo centru, Europos parlamento 

informacijos biuru, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Visuomenės sveikatos biuru, Kauno apygardos 

prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūra, Kauno apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, Kauno 

miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, 

kultūros įstaigomis, AB „Swedbank”, UAB „Biuro pasaulis“ ir kt. Centras – aktyvus Lietuvos suaugusiųjų 

švietimo asociacijos narys. Kasmet prisijungia prie Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos 

organizuojamos gražios, Lietuvoje tradicine tapusios, iniciatyvos – Suaugusiųjų mokymosi savaitės.  

 

Inovatyvios veiklos 

 

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 2017 m. vykdė 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 

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


gimnazijos Profesinio konsultavimo koordinacinis centras, Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko 

mokykla. Rengiamas bendras prevencinių programų priemonių planas.  

2017 m. Centras vykdė naujos redakcijos „Pedagoginių ir psichologinių žinių kurso“ (kurso 

programos apimtis – 180 akad. val.: 120 kontaktinių akad. val., 60 savarankiško darbo akad. val.; kurso 

programą sudaro 3 moduliai: pedagogikos, psichologijos ir didaktikos) programą, patvirtintą LR ŠMM 

ministro įsakymu 2017 m. birželio 28 d. Nr. V-534. Asmuo, įgijęs LR švietimo įstatymo 48 straipsnio 1 

dalies 2, 3 ar 5 punkte nurodytą išsilavinimą ir pabaigęs Kursą, įgyja teisę dirbti mokytoju pagal profesinio 

mokymo ir (ar) neformaliojo švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas.  

2017 m. Centras pirmasis Lietuvoje vykdė ilgalaikės programos mokymus psichologams 

„Psichologo dalyvavimas vykdant vaiko apklausą baudžiamajame procese“. Mokymų tikslas – parengti 

psichologus, galinčius padėti vykdyti vaikų apklausas baudžiamajame procese, tiriant skirtingo pobūdžio 

nusikalstamas veikas.  

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 partnerė – Kauno miesto savivaldybės administracija. 

Centras 2017 m. tęsia nemokamą paskaitų ciklą tėvams.  

Centras, bendradarbiaudamas su UAB „Biuro pasaulis“, 2017 m. balandžio 12–13 d. 

organizavo respublikinę parodą „Moderni mokykla 2017, Kaunas“. Pirmą kartą Kaune organizuojamoje 

parodoje švietimo atstovai turėjo puikią galimybę dalyvauti mokslo, verslo, švietimo ir kt. sričių 

profesionalų edukaciniuose užsiėmimuose, išgirsti apie švietimo aktualijas, pažangiausią ir vertingiausią 

patirtį, susipažinti su pasaulinių lyderių gaminiais, edukacinėmis priemonėmis, padedančiomis kurti 

modernią mokyklą. 

 
 

Ugdymo aplinkų gerinimas 

 

Plėtojamas teikiamų paslaugų prieinamumas bei patrauklumas, pritraukiant finansinius 

resursus edukacinių aplinkų modernizavimui ir gerinimui. Edukacinių aplinkų gerinimui 2017 m. Centre 

atnaujinta:  

 kompiuterių klasė biuro baldais (kompiuteriniais kampiniais rašomaisiais stalais, 

darbo kėdėmis, kompiuterių spintelėmis, dekoratyviniu staliuku ir tribūna); 

 kompiuterinė technika (5 kompiuteriai, 5 monitoriai, 18 klaviatūrų, 18 pelių, 2 

projektoriai, 2 spausdintuvai). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Duomenys apie vykusius renginius,  

išduodant kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus 

 
2 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.)) 

4 24 70 916 396 24 - 

2. Pedagoginių-psichologinių žinių kursas 2 5 75 660 194 5 - 

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

4. Vadybos kursai 2 5 20 176 127 4 1 

5. 

Programa-kursai užsienio kalbų 

mokytojams, ketinantiems dirbti pagal 

pradinio ugdymo programą 

1 1 5 30 11 1 - 

6. 

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.) 

160 208 267 1746 6716 183 25 

7. Anglų kalba 1 1 1 6 18 1 - 

8. Biologija 1 1 1 6 10 1 - 

9. Chemija 1 1 1 6 28 1 - 

10. Dailė 6 6 10 70 139 6 - 

11. Etninė kultūra 3 3 3 18 107 3 - 

12. Fizika 2 2 2 12 50 1 1 

13. Geografija 1 1 1 6 33 1 - 

14. Ikimokyklinis ugdymas 41 52 59 428 1289 46 6 

15. Informacinės technologijos 9 9 15 620 302 7 2 

16. Istorija  4 4 4 24 89 3 1 

17. Kūno kultūra 11 13 20 118 687 8 5 

18. Lietuvių kalba (gimtoji) 6 20 37 222 403 13 7 

19. Matematika 2 2 2 12 41 2 - 



Eil.

nr. 

Dalykai 

(veiklos sritys) 

Vykdytų 

programų 

skaičius 

Renginių 

skaičius 

Trukmė 
Dalyvių 

skaičius 

Renginiai 

dienų val. M N 

20. Muzika 20 21 32 218 674 19 2 

21. Neformalus ugdymas 13 16 56 412 416 15 1 

22. Pradinis ugdymas 13 16 18 116 497 10 6 

23. Priešmokyklinis ugdymas 1 2 8 80 67 2 - 

24. Psichologinės 15 18 24 142 613 16 2 

25. Rusų kalba 2 2 2 14 53 2 - 

26. Socialinės prevencinės 15 18 34 236 481 13 5 

27. Šokis 2 2 2 12 27 2 - 

28. Specialusis ugdymas 18 18 21 126 712 10 8 

29. Technologijos 4 4 4 24 48 3 1 

30. Tikyba 5 5 7 38 104 5 - 

31. Vadyba 14 15 41 312 522 9 6 

32. Vokiečių kalba 3 3 5 30 63 3 - 

33. Žmogaus sauga 1 1 1 6 21 1 - 

34. Vaikų turizmo renginių vadovų programa 1 5 5 40 120 5 - 

Iš viso: 385 505 877 6930 15063 426 79 

RENGINIAI KITOMS DALYVIŲ GRUPĖMS 

35. 
Kūno kultūros (sporto trenerių) 

mokymo programa-kursai 
2 9 32 1166 73 9 - 

36. Mokymai pedagogams – senjorams  5 5 8 54 90 - 5 

37. Valstybės tarnautojų mokymai 5 5 5 40 167 5 - 

38. Viešųjų pirkimų mokymai 4 4 4 24 182 4 - 

39. Raštvedybos mokymai 1 1 1 8 61 1 - 

40. Mokymai buhalteriams 1 2 2 12 76 2 - 

41. Aerobikos (trenerių) mokymai 3 10 34 1185 97 10 - 

Iš viso: 21 36 86 2489 746 31 5 

Bendras skaičius: 406 541 963 9419 15809 457 84 

 

Organizuota renginių 

 
3 lentelė 

 
Renginių skaičius Valandų skaičius Dalyvių skaičius 

Seminarai 401 4158 10912 

Iš jų vykdyta nuotoliniu būdu 2 546 129 

Konferencijos 26 156 2538 

Edukacinės išvykos 42 310 1053 

Kursai 63 4649 1090 

Iš jų vykdyta nuotoliniu būdu 13 520 179 

Programos, vykdytos ne LR teritorijoje 9 146 216 

Iš viso: 541 9419 15809 

 
 



Renginių vietos 
4 lentelė 

 
Institucijos patalpose Klientų darbo vietose Kitur 

Seminarai 195 123 83 

Konferencijos 4 13 9 

Kursai 58 5 - 

Edukacinės išvykos - - 42 

Programos vykdytos ne LR teritorijoje - - 9 

Iš viso: 257 141 143 
 

 

 

6 pav. Vykdytų kvalifikacijos tobulinimo(si) programų kaita 

 

Renginių skaičius pagal prioritetines kryptis 
(2017 m. rugpjūčio 25 d. ŠMM ministro įsakymas Nr. 647 „Dėl valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų 

ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir  pagalbos mokiniui specialistų 2017–2019 m. kvalifikacijos 

tobulinimo prioritetų patvirtinimo“) 
 

5 lentelė 
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2015 2016 2017 

Kvalifikacijos tobulinimo kryptys Renginių skaičius 
Bendras dalyvių 

skaičius 

Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas, 

pagalba (mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo 

pažangos; mokinio refleksija, pažangos ir lūkesčių įsivertinimas; socialinių ir 

emocinių kompetencijų ugdymas) 

97 2514 

Įrodymais grįstas mokymas (tarptautinių tyrimų, mokyklos išorės vertinimo ir 

kitų vertinimų rekomendacijų ir informacijos panaudojimas proceso kokybei 

gerinti; vertinimas ir įsivertinimas mokyklos veiklos kokybei; pedagogo 

personalo veiksmingumo didinimo priemonės) 

13 432 

Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas 

(profesinis pedagogų skaitmeninis raštingumas; bendravimo ir 

bendradarbiavimo kompetencijos; dalykinės kompetencijos, susijusios su 

ugdymo turinio kaita) 

356 11326 

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) 

75 1537 

Iš viso: 541 15809 

Metai  



 

7 pav. Renginiai pagal prioritetines kryptis 
 

 
8 pav. Kvalifikacijos tobulinimo(si) renginiai, išduodant pažymėjimus 

 
9 pav. Kvalifikacijos tobulinimo(si) renginiai, neišduodant pažymėjimų 
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Duomenys apie lektorius 

 

Kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių, išduodant pažymėjimus, lektoriai 

Kvalifikacijos tobulinimo renginius vedė 857 lektoriai 
6 lentelė 

Lektoriai 

Renginių skaičius 

Seminarų skaičius Kursų skaičius 

Kitų (konferencijų, 

edukacinių išvykų, 

programų, vykdytų ne 

LR teritorijoje) skaičius 

 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai 36 8 7 

Mokytojai praktikai 119 13 48 

Aukštųjų mokyklų mokslininkai, dėstytojai 66 4 - 

Užsienio mokslininkai, ekspertai, praktikai 6 - 3 

Valstybės institucijų darbuotojai 15 - 1 

Jungtinė lektorių grupė 18 31 16 

Nevyriausybinių organizacijų atstovai 16 - - 

Kiti (verslo, kultūros ir kt.organizacijų atstovai) 125 7 2 

Iš viso: 401 63 77 

 

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

 

Seminarų dalyvių tikslinės grupės 
   7 lentelė 

 
Renginių skaičius Valandų skaičius Dalyvių skaičius 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjai 
20 266 509 

Mokyklų bendruomenės, komandos 63 448 1863 
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Renginių skaičius Valandų skaičius Dalyvių skaičius 

Mišrios dalyvių grupės/ įvairių dalykų mokytojai – bendros 

programos 
128 1558 3653 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai 45 388 1097 

Pradinio ugdymo mokytojai 14 104 346 

Specialiojo ugdymo pedagogai 9 54 226 

Socialiniai darbuotojai 4 82 73 

Lietuvių kalbos (gimtosios) mokytojai 20 222 403 

Anglų kalbos mokytojai 1 6 18 

Rusų kalbos mokytojai 2 14 53 

Vokiečių kalbos mokytojai 3 30 63 

Tikybos mokytojai 5 38 104 

Kūno kultūros mokytojai 12 112 565 

Istorijos mokytojai  2 12 44 

Geografijos mokytojai 1 6 33 

Matematikos mokytojai 2 12 41 

Informacinių technologijų mokytojai 2 18 50 

Fizikos mokytojai 1 6 7 

Biologijos mokytojai 1 6 10 

Chemijos mokytojai 1 6 28 

Šokio mokytojai 2 12 27 

Technologijų mokytojai 2 12 28 

Etninės kultūros mokytojai 2 12 37 

Žmogaus saugos mokytojai 1 6 21 

Dailės mokytojai 7 76 120 

Muzikos mokytojai 16 118 543 

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 13 280 311 

Apskričių viršininkų, savivaldybių administracijų švietimo 

padalinių darbuotojai 
1 6 33 

Valstybės tarnautojai 6 48 193 

Sporto treneriai 2 26 51 

Kita 13 174 362 

Iš viso: 401 4158 10912 

 

Kursų dalyvių tikslinės grupės 
8 lentelė 

 
Renginių skaičius Valandų skaičius Dalyvių skaičius 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjai 
10 348 219 

Mokyklų bendruomenės, komandos 2 72 49 

Mišrios dalyvių grupės/ įvairių dalykų mokytojai – bendros 

programos 
28 1562 565 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai 2 80 67 

Psichologai 1 40 11 



 
Renginių skaičius Valandų skaičius Dalyvių skaičius 

Muzikos mokytojai 2 80 32 

Sporto treneriai 16 2317 108 

Kita 2 150 39 

Iš viso: 63 4649 1090 

 

Konferencijų dalyvių tikslinės grupės 
9 lentelė 

 
Renginių skaičius Valandų skaičius Dalyvių skaičius 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjai 
3 18 284 

Mokyklų bendruomenės, komandos 3 18 419 

Mišrios dalyvių grupės/ įvairių dalykų mokytojai – bendros 

programos 
12 72 1382 

Pradinio ugdymo mokytojai 2 12 151 

Istorijos mokytojai 1 6 28 

Fizikos mokytojai 1 6 43 

Etninės kultūros mokytojai 1 6 70 

Dailės mokytojai 1 6 43 

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 1 6 44 

Kita 1 6 74 

Iš viso: 26 156 2538 

 

Edukacinių išvykų dalyvių tikslinės grupės 
10 lentelė 

 
Renginių skaičius Valandų skaičius Dalyvių skaičius 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjai 
1 8 32 

Mokyklų bendruomenės, komandos 9 68 254 

Mišrios dalyvių grupės/ įvairių dalykų mokytojai – bendros 

programos 
19 148 453 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai 1 8 20 

Specialiojo ugdymo pedagogai 1 6 10 

Muzikos mokytojai 4 26 140 

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 7 46 144 

Iš viso: 42 310 1053 

 

Programų, vykdytų ne LR teritorijoje, dalyvių tikslinės grupės 
11 lentelė 

 
Renginių skaičius Valandų skaičius Dalyvių skaičius 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjai 
1 30 7 

Mokyklų bendruomenės, komandos 2 24 62 

Mišrios dalyvių grupės/ įvairių dalykų mokytojai – bendros 

programos 
6 92 147 

Iš viso: 9 146 216 

 

 



Paskaitos 
12 lentelė 

Eil. 

nr. 

Tema Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

1. Paskaita „Jūsų mažasis anūkėlis lankys darželį. Ką seneliams reikia žinoti“.  4 6 

2. Paskaita tėvams „Socialinis ir emocinis ugdymas ir mokinių pasiekimai“. 2 18 

3. Paskaita Kauno miesto bendruomenei, skirta Piliakalnių metams paminėti, 

„Žymiausi Lietuvos piliakalniai“. 

2 13 

4. Paskaita tėvams „Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimas 

ir vykdymas Kauno miesto savivaldybėje“. 

2 5 

5. Knygos „Ką gali mokytojas?“ pristatymas ir paskaita „Ką gali mokytojas? Ar 

visada pastangos duoda rezultatą“. 

2 139 

6. Paskaita tėvams „Bendravimo iššūkiai: įveikti ar pasiduoti?“. 2 17 

7. Paskaita „Sveikatai palanki vaikų mityba“. 2 8 

8. Paskaita „Kaip užauginti savarankišką vaiką?“ („Aktyvių tėvų akademija“). 2 22 

9. Paskaita tėvams „Kaip tėvai gali padėti vaikui, turinčiam skaitymo, rašymo, 

matematikos mokymosi sutrikimų“.  

2 27 

10. Paskaita tėvams „Paauglystės krizė: iššūkiai ir galimybės jas įveikti“.  2 64 

11. Paskaita tėvams „Nerimo ženklai, informuojantys apie galimus ikimokyklinio 

amžiaus vaiko raidos sutrikimus“.  

2 10 

12. Paskaita tėvams „Sveiki ir laimingi vaikai – ką derėtų žinoti tėveliams“.  2 22 

13. Paskaita mokytojams, tėvams „Vaikų teisės į saugią mokymosi aplinką, jų 

užtikrinimas“.  

2 32 

14. Paskaita tėvams „Emocijų valdymas šeimoje ir mokykloje“.  2 46 

15. Paskaita „Prekyba žmonėmis“.  2 10 

16. Paskaita „Nepilnamečių interesų apsauga“.  2 12 

17. Paskaita „Kaip elgtis, kad jūsų vaikas mokytųsi labai gerai?“.  2 27 

18. Paskaita „Kūrybiškumas – aukštesnių pasiekimų galimybė“.  2 11 

19. Paskaita tėvamas „Vaikų psichinės sveikatos stiprinimas”. 4 51 

Iš viso: 42 540 

 

Konferencijos 
13 lentelė 

Konferencijos tipas  2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Tarptautinės 9 6 3 

Respublikinės 23 25 26 

Regioninės ir Kauno miesto  10 10 14 

Iš viso: 42 41 43 

 

Eil. 

Nr. 

Konferencijos tipas 

(tarptautinės, respublikinės, regioninės), tema 

Dalyvių skaičius 

Tarptautinės konferencijos 

1. Konferencija „Tiksliųjų ir gamtos mokslų sintezė modernioje europinėje mokykloje“. 89 

2. Konferencija „Tiriam pasaulį – atrandam save“. 198 

3. Konferencija „Sisteminis požiūris į ugdymą karjerai švietimo įstaigose“. 117 

Respublikinės konferencijos 

4. Konferencija „Ugdymo tradicijos ir pokyčiai muzikos mokykloje“. 106 

5. Konferencija „Technologijų ir kūrybiškumo sintezė madoje“. 44 

6. Konferencija „Menų technologijos: ar juntamas kūrybiškumo ir patikrintų dėsningumų 

santykis“. 

43 

7. Konferencija „Gera mokykla Lietuvai: kryptys ir darbai“. 230 

8. Konferencija „Mano žemėlapis Lietuvai“. 137 

9. Konferencija – viktorina „Darnaus vystymosi kryptys Unesco mokyklose“. 58 

10. Konferencija „Iššūkis tyrėjams“. 135 

11. Konferencija „Mokinių individualios pažangos matavimas ir pasiekimų gerinimas teorijoje 

ir praktikoje“. 

128 

12. Konferencija „Fizikos bandymai aplink mus – 2017“. 157 

13. Konferencija „Aš myliu matematiką?!“. 109 



14. Konferencija „Jaunasis pedagogas: lūkesčiai, perspektyvos ir galimybės sėkmingai 

profesinei pradžiai“. 

139 

15. Konferencija „Drąsos veikti kartu“.  106 

16. Konferencija „Aš mokau inovatyviai!“.  108 

17. Konferencija „Aš mokau inovatyviai!“ (baigiamoji). 116 

18. „Ugdymo inovacijos ir perspektyvos gerinant pamokos kokybę“. 155 

19. Konferencija „Mano Olimpas“. 67 

20. Konferencija „EKO idėjos Lietuvai 2017“. 104 

21. Konferencija „Kas įkvepia mokyti ir mokytis?“. 97 

22. Konferencija „Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas(is) (IDUKM) – visuminio 

asmenybės ugdymo link“.  

120 

23. Konferencija „Specialiosios pagalbos poveikis tenkinant SUP mokinių didelius ir labai 

didelius poreikius“. 

177 

24. Konferencija „Rūpinkis savimi ir savo aplinka“. 118 

25. Konferencija „Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa: galimybė išgirsti, suprasti, 

padėti“. 

78 

26. Konferencija „Šv.Kazimiero asmenybės vertybių raiška“. 215 

27. Konferencija „Didžiuojamės savo gimtuoju kraštu“. 124 

28. Konferencija „Mokinio pažanga – mokyklos ir tėvų bendradarbiavimo rezultatas“. 120 

29. Konferencija „Žmogaus kaip individualybės vaidmuo visuomenėje“. 43 

Regioninės ir Kauno miesto konferencijos 

30. Konferencija „Aš dalinuosi. O tu? Skaitymo gebėjimų ugdymas“. 193 

31. Konferencija „Gamtos, technologijų, inžinerijos ir matematikos mokslų (STEAM) 

elementų taikymas pradiniame ugdyme“. 

97 

32. Konferencija „Istorijos labirintai: Dainavos kaimui – 90 metų“. 71 

33. Konferencija „XXI a. kompetencijų ugdymas kaip atsakas į šiuolaikinės visuomenės 

poreikius“ 

99 

34. Konferencija „Etninių tradicijų ir istorijos išsaugojimas mokykloje“. 53 

35. Konferencija „Mokymosi motyvacija. Misija įmanoma?!“. 85 

36. Konferencija „Etninės kultūros ugdymo galimybės šiuolaikinėse edukacinėse aplinkose“. 70 

37. Konferencija „Tolima – artima Japonija“. 31 

38. Konferencija „Tėvynės ateities vizija Bernardo Brazdžionio kūryboje“. 90 

39. Konferencija „Švietimo architektūra: vertingos praktikos paieškos, kuriant gerą mokyklą“. 200 

40. Konferencija ,,Pedagogo vaidmuo skatinant ugdymosi motyvaciją“. 103 

41. Konferencija „Istorijos ugdymo turinio įgyvendinimas, siekiant mokinių ugdymo(si) 

kokybės“. 
28 

42. Konferencija „Knyga mūsų pasaulyje“. 170 

43. Konferencija „Man patinka kalbėti apie Tėvynę“. 136 

Iš viso: 4864 

 
11 pav. Konferencijų struktūra 

 

 

3 

26 

14 

Tarptautinės konferencijos

Respublikinės konferencijos

Regioninės ir Kauno miesto

konferencijos



Parodos 

 
14 lentelė 

 2015 m.  2016 m. 2017 m. 

Tarptautinės - 1 2 

Respublikinės 1 5 8 

Kauno miesto ir regiono 25 30 26 

Autorinės  16 6 10 

Iš viso: 42 42 46 

 

Eil.  

Nr. 

Parodos tipas 

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

Eksponatų 

autorių sk. 

Tarptautinės parodos 

1. Tarptautinio vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkurso „Laiko ženklai mano 

gimtinėje“ kūrybinių darbų paroda. 

38 

2. Paroda „Laiškas mano svajonei“.  196 

Respublikinės parodos 

3. Paroda „Piliakalnio paslaptis“. 25 

4. Paroda „Piliakalnio paslaptis“ (virtuali). 53 

5. Lietuvos mokinių dailės olimpiados „Piliakalniai: praeities retrospektyva, dabarties 

realijos, ateities vizijos“ II etapo kūrybinių darbų paroda. 

43 

6. Lietuvos mokinių dailės olimpiados „Piliakalniai: praeities retrospektyva, dabarties 

realijos, ateities vizijos“ laureatų darbų paroda. 

30 

7. Paroda „Viešpatie, leisk man byrėti grūdu į Tavo klėtį“. 2 

8. Paroda „Istorijų įvairovė plakatuose“. 3 

9. UAB „Biuro pasaulis“ inicijuota nacionalinio vaikų kūrybos konkurso „Piešiam“ darbų 

paroda. 

51 

10. Paroda „Lietuvos piliakalniai – vėliavos žalia spalva“. 14 

Kauno miesto ir regiono parodos 

11. Paroda „Aš minu dviratuku 2017“. 46 

12. Paroda „Žiemos linksmybės“. 154 

13. Paroda „Ką palikote už savęs, rasite prieš save“. 54 

14. Paroda „Sveika, gyva, Kalėdų viešnia!“. 190 

15. Paroda „Pavasario taku“. 32 

16. Paroda „Ir žiemą pražysta sagų gėlės“. 50 

17. Paroda „Vasario 16-oji – Lietuvos Valstybės atkūrimo diena“. 49 

18. Paroda „Kaunas mano širdyje“. 14 

19. Paroda „Skrybėlės istorija“. 24 

20. Paroda „Tautinis kostiumas vaiko akimis“. 22 

21. Paroda „Lietuvių tautiniai rūbai”. 5 

22. Kūrybinių darbų – projektų „Piliakalniai ir pilys – gamta, kultūra, istorija. 2017-ieji – 

piliakalnių metai“ paroda. 

20 

23. Paroda „Bendruomenės – tai mes“.  12 

24. Paroda „Visos mėlynos spalvos“. 138 

25. Paroda „Viskas vaikui“. 14 

26. Paroda „Metodinių priemonių panaudojimas logopedo, specialiojo pedagogo darbe“. 22 

27. Paroda „Mano kūryba“. 12 

28. Paroda „Plazdančios svajonės“. 3 

29. Mokinių latvių liaudies pasakų vertimų ir iliustracijų paroda. 8 

30. Paroda „Tautinis kostiumas mano šeimoje“. 54 

31. Paroda „Antrasis knygos gyvenimas“. 19 

32. Paroda „Skrydis“. 16 

33. Paroda „Natiurmorto interpretacijos“. 10 

34. Paroda „Akimirkos“. 3 

35. Paroda „Paslaptinga kojinaitė“. 14 

36. Adventinio kalendoriaus paroda. Nefiksuota 



AUTORINĖS PARODOS 

37. Alberto Juškausko antikvarinių laikrodžių paroda „Laikas ir amžinybė“. 1 

38. Dailininko Jono Nariūno 70-mečio jubiliejinė metalo grafikos paroda „Laikas“. 1 

39. Linos Videckienės autorinių darbų paroda „Laimingas tas, kuris randa savo gyvenimo 

kelią“. 

1 

40. Kauno Veršvų gimnazijos mokinės Gabijos Riaubaitės fotografijų paroda 

„Mikropasaulis“. 

1 

41. Paroda „Mano šalies Prezidentas“. Fotografas Renaldas Malychas. 1 

42. Vaikų knygų iliustratorės Vlados Stančikaitės-Abraitienės darbų paroda, skirta Bernardo 

Brazdžionio 110-osioms gimimo metinėms „Meškiukas Rudnosiukas sugrįžta į 

Lietuvą“. 

1 

 

43. Danutės Katkevičienės sukurtų skaiutinių paroda „Kažkas gražaus“. 1 

44. Zitos Žižniauskienės tapybos darbų paroda „Šaukia toliai mėlyni kalnų palypėt aukštai 

virš debesų...“. 

1 

45. Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centro mokytojos Rūtos Urbelienės ir jos 

mokinių batikos darbų paroda „Ženklai ir simboliai“. 

6 

46. LPF „Algoijmas” parengta socialinės fotografijos paroda „neGalios nePaliesti”. 

Fotografas Algimantas Aleksandravičius. 

1 

 Iš viso: 1455 

 
12 pav. Parodų struktūra 

 

Metodiniai renginiai 
15 lentelė 

Eil. 

nr. 

Tema, nurodant renginio formą Dalyvių skaičius 

1. Specialiųjų poreikių mokinių meninės raiškos konkursas ,,Seku seku pasaką“.  94 

2. Metodinys renginys „ Metodų mugė”. 80 

3. Kauno miesto socialinių pedagogų akcija „Saugi bendruomenė – saugus vaikas“. 54 

4. Meninės kūrybinės veiklos konkursas, skirtas tarptautinei vaikų knygos dienai 

„H.K.Anderseno pasakų šalyje“.  

36 

5. Metodinė diena „Ugdymo strategijos dirbant su ikimokyklinio amžiaus vaikais, 

turinčiais autizmo spektro ypatumų“.  

18 

6. Metodinė diena „Ugdymo strategijos dirbant su ikimokyklinio amžiaus vaikais, 

turinčiais autizmo spektro ypatumų“.  

15 

7. Metodų, stiprinančių vaikų psichikos sveikatą, mugė. Renginys skirtas Pasaulinei 

psichikos sveikatos dienai. 

188 

8. Metodinė valanda „Unikalią metodinę patirtį pristato psichoterapeutas, sociopsichologas 

V. Stoškus“.  

4 

9. Metodinė valanda „A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos prevencinių programų 

pristatymas“.  

12 

10. Metodinis praktinis renginys šokio mokytojams „Idėjų turgus“. 24 

11. Metodinis praktinis renginys „Pojūčiai – vienas svarbiausių vaiko formavimo veiksnių 

scenoje. Sceniniai žaidimai pojūčiams lavinti“. 

17 

12. Atradimai ir įžvalgos, skatinančios patyriminį mokymąsi „Gerosios darbo patirties 21 

2 
8 

26 

10 Tarptautinės parodos

Respublikinės parodos

Regioninės ir Kauno

miesto parodos

Autorinės parodos



sklaida įgyvendinant aplinkosauginio ugdymo projektą“. 

13. Metodinis renginys-koncertas „Astos Veverskytės kūryba vaikams“. 20 

14. Metodinis renginys „Skambanti Mokykla“. 26 

15. Metodinis renginys „Filmas anglų kalbos mokymo ir kitų mokomųjų dalykų 

integravimo priemonė“. 

5 

16. Online seminaro „Lavinti mokant inovatyviai. Įvairių šakų patirtys“ metodinis renginys 

„Skirtingo mokymosi lygio mokinių ugdymo procesas“. 

11 

17. Metodinis renginys „Dainos kaip mokymo priemonės anglų kalbos pamokose“. 5 

18. Metodinė valanda rusų k. mokytojams „Pasirengimas rusų (užsienio) kalbos 

valstybiniam egzaminui akcentuojant vertinimo kriterijus“.  

4 

19. Metodinė valanda rusų k. mokytojams „Mokymasis virtualioje erdvėje „eduka klasė“. 5 

20. Metodinė valanda užsienio k. mokytojams „Aktyvių mokymo metodų taikymas užsienio 

kalbų pamokose“. 

7 

21. Metodinė valanda užsienio k. mokytojams „Dalyko ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių, 

rusų, prancūzų, italų) sinergija“. 

10 

22. Metodinis renginys tikybos mokytojams „Tikėjimas, kurį mes gavome kaip dovaną, yra 

šventas paveldas, kurį turime perduoti kitiems“ (Jonas Paulius II). 

30 

23. Metodinis renginys rusų k. mokytojams „Pasirengimas rusų (užsienio) kalbos 

Valstybiniam brandos egzaminui“.  

7 

24. Pasaulio lietuvių iniciatyva „Laisvės kaina – 2017“.  20 

25. Anglų k. mokytojų nuotolinė respublikinė metodinė valanda „Teacher to teacher“.  44 

26. Pasitarimas dėl nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo. 51 

27. Mokymai Lietuvos savivaldybių administracijų Vaiko gerovės komisijų nariams dėl 

dingusių vaikų. 

Nefiksuota 

28. Metodinis informacinis renginys „Koučingo kultūra šiuolaikinėje švietimo įstaigoje“. 64 

29. Susitikimas-diskusija „Kai yra 38 liudininkai, visuomenės nėra”.  23 

30. Susitikimas-diskusija „Ar nepabodo kalbėti apie pilietiškumą?“. 20 

31. Gerosios patirties sklaidos renginys „Efektyvi patyčių ir smurto prevencijos sistema 

Norvegijos ugdymo įstaigose“.  

25 

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

knygos „Vadovas per 24 h“ autoriumi. 

23 

33. Teisinio švietimo renginys įvairių sričių specialistams „Apie prokuratūros ir policijos 

darbą bei baudžiamojo persekiojimo procesą tiriant smurto artimoje aplinkoje atvejus“. 

32 

34. Metodinis renginys „Tinklinio diena. Sportas – bendravimo draugas“. 12 

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

mokyklų ir ugdymo centrų, neformaliojo ugdymo įstaigų vadovams, mokytojams, 

auklėtojams, soc. darbuotojams, psichologams „Vaiko teisių apsaugos sistema Kauno 

mieste: ugdymo įstaigos darbuotojo vaidmuo įgyvendinant vaiko teisių apsaugą“.  

35 

36. Metodinė valanda „Gabių vaikų vertybinių nuostatų ugdymas“.  35 

37. Metodinė valanda „Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos išorinio kokybės vertinimo 

sistemos įgyvendinimas“.  

9 

38. Metodinė valanda mokiniams, tėvams, mokytojams „Kartu prieš smurtą: prevencija, 

intervencija, postvencija“.  

16 

39. Metodinė valanda tėvams, mokytojams „Pradėsiu nuo savęs – nulis tolerancijos 

patyčioms”.  

13 

40. Metodinė valanda Kauno m. ir ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų nariams „Vaiko 

minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo santykis su baudžiamuoju įstatymu”. Lektorė 

– D.Brudnienė, Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Ketvirtojo 

sk. vyr. prokurorė. 

33 

41. Metodinė valanda „Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos išorinio kokybės vertinimo 

sistemos įgyvendinimas“. 

12 

42. Metodinė valanda Kauno m. ir ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų nariams „Vaiko 

minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo santykis su baudžiamuoju įstatymu”. Lektorė 

– D.Brudnienė, Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Ketvirtojo 

sk. vyr. prokurorė. 

99 

43. Metodinė valanda „Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos išorinio kokybės vertinimo 

sistemos įgyvendinimas“. 

12 

44. Metodinė valanda „Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos išorinio kokybės vertinimo 

sistemos įgyvendinimas“. 

12 



45. Metodinė diena „Grįžtamasis ryšys – priemonė veiklai tobulinti” (mokinių individualių 

projektų vykdymo ir mokytojų stebėtų pamokų „Kolega – kolegai“ refleksija). 

41 

46. Metodinė valanda „Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos išorinio kokybės vertinimo 

sistemos įgyvendinimas“. 

12 

47. Metodinė valanda „Kinas moko“.  47 

48. Metodinė valanda „Laiptai į sėkmę. Metai su privalomuoju priešmokykliniu ugdymu“. 55 

49. Metodinė diena „Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas pamokose".  63 

50. Ekologinio projekto „Auginu gėlę 2017“ aptarimas.  147 

51. Diskusija „Kūrybinių idėjų generavimas, siekiant ugdymo kokybės“. 36 

52. Metodinis renginys-gerosios patirties sklaida ,,Modernioji kūno kultūros pamoka 

pradiniame ugdyme“. 

80 

53. Edukacinis-metodinis renginys „Aš apsisprendžiu“, minint gamtininko profesoriaus 

Tado Ivanausko 135-ąsias gimimo metines. 

49 

54. Metodinis renginys ekonomikos, pilietiškumo, etikos ir kitų dalykų mokytojams 

„Integruoto socialinio ugdymo gairės“. 

19 

55. Metodinė diena „Pažintis su KTU fizikos laboratorijomis“ 32 

56. Metodinis renginys matematikos mokytojams „Matematikos mokymas(is), siekiant 

ugdymo kokybės gerinimo 5–10 klasėse“. 

54 

57. Metodinis renginys chemijos mokytojams „Chemijos pamokos 3D klasėje“. 7 

58. Metodinis renginys formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokytojams „Vaikų ir jaunimo 

kultūrinio ugdymo patirtis“. 

23 

59. Metodinis renginys „Kolega – kolegai“. 13 

60. Metodinis renginys „Informacinių technologijų ugdymo turinio įgyvendinimas, siekiant 

mokinių pasiekimų gerinimo“. 

42 

61. Integruotas ekonomikos ir verslo kalbos metodinis renginys „Verslo idėjų generavimas“. 34 

62. Metodinė diena-išvyka „Matematikos mokytojų metodinė veikla gerinant ugdymo(si) 

kokybę. Klaipėdos mokytojų patirtis“. 

21 

63. Metodinė diena „Kinestetinis mokymas(is) geografijos ugdyme“. 28 

64. Metodinis renginys „Tiriamoji veikla mokantis matematikos“. 35 

65. Metodinė diena „Tiriamoji moksleivių veikla“. 42 

66. Metodinis renginys „Inovatyvi „Lean in Team” metodologija ikimokyklinio ir bendrojo 

ugdymo mokyklų veiklos tobulinimui: pagrindiniai principai ir Danijos mokyklos 

patirtis”. 

22 

67. Metodinis renginys „Pedagoginių darbuotojų ir švietimo įstaigų kvalifikacijos 

tobulinimo(si) poreikiai ir grįžtamasis ryšys”. 

36 

68. Metodinis renginys „Inovatyvios LEAN metodologijos taikymas ugdymo įstaigų veiklos 

tobulinimui ir pasiekimų gerinimui: pagrindiniai principai ir Danijos mokyklos patirtis”. 

28 

69. Kauno m. mokyklų metodinės tarybos posėdis. 28 

70. Kauno m. mokyklų metodinės tarybos posėdis. 24 

Iš viso: 2301 

 

Parodų, projektų aptarimai 
16 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Tema Dalyvių skaičius 

1. Kauno lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ parodos „Skrybėlės istorija“ šventinis baigiamasis 

renginys „Rudens skrybėlių žaismas“. 

18 

2. Parodos „Metodinių priemonių panaudojimas logopedo, specialiojo pedagogo darbe“ 

apibendrinimas. 

12 

3. Respublikinio projekto „Šiuolaikinė mokymo(si) aplinka“ aptarimas. 101 

4. Tautinių rūbų ekspozicijos-parodos „Lietuvių tautiniai rūbai”, skirtos Tautinių rūbų 

metams paminėti atidarymas.  

Nefiksuota 

5. Projekto „Lyderių laikas 3“ įžanginis renginys. 45  

6. Erdvinių darbų parodos „Žiemos linksmybės“ apibendrinimas. 49 

Iš viso: 225 
 



Metodinių priemonių ir leidinių pristatymai 
17 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Tema Dalyvių skaičius 

1. Metodinio leidinio „Skaitymo ir rašymo sutrikimai:priežastys ir įveikimo galimybės” 

pristatymas. 

13 

2. Moderniausių technologijų praktikumas įvairių dalykų mokytojams, tėvams, mokiniams 

„Inovatyvios technologijos sumaniems: mokykime išmaniai“. 

57 

3. Inovatyvių mokymo(si) priemonių praktikumas ikimokyklinio ir pradinio ugdymo 

mokytojams „Naujausios gamtos mokslų mokymo(si) priemonės“. 

18 

4. Inovatyvių mokymo(si) priemonių pristatymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo, pradinių klasių muzikos mokytojams „Originalios metodinės priemonės 

mokinių kūrybiškumo ugdymui“. 

18 

5. Inovatyvių mokymo(si) priemonių pristatymas, praktikumas, skirtas 5–12 klasių gamtos 

ir žmogaus, biologijos, fizikos, chemijos, geografijos mokytojams „Naujausios mokymo 

technologijos ir priemonės gamtos mokslų pamokose“. 

12 

6. Konferencijos „Švietimo architektūra: vertingos praktikos paieškos, kuriant gerą 

mokyklą“ pranešimų rinkinio pristatymas. 

31 

Iš viso: 149 

 

Konsultacijos 
18 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Konsultacijų turinys Konsultacijų 

skaičius 

Dalyvių skaičius 

1. Dėl mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų veiklos ir kompetencijos atitikties 

siekiamai arba turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymo 

7 12 

2. Dėl kokybės vadybos stiprinimo bendrojo ugdymo mokykloje 6 9 

3. Dėl bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo 10 15 

4. Individualios konsultacijos naujiems vadovams 12 19 

5. Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios 

programos įgyvendinimo mokyklose 

1 52 

6. Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų 1 37 

7. Dėl IKT taikymo ugdymo procese 48 138 

8. Kitos (dėl tinklinio taisyklių, varžybų organizavimo vedimo 

metodikos, įvairių mokymo(si) metodų panaudojimo, dokumentų 

rengimo ir kt.) 

10 67 

 Iš viso: 95 349 

Konsultuotų įstaigų skaičius – 108. 

 

Gerosios / vertingos patirties sklaidos renginiai 

19 lentelė 

Formos Renginių/ leidinių skaičius Dalyvių skaičius 

Gerosios patirties seminarai 116 3473 

Atviros pamokos 26 699 (dalies – nefiksuota) 

Parodos 33 764 

Konferencijos 43 4864 

Apskriti stalai, diskusijos ir kt. renginiai 57 2065 

Gerosios patirties leidiniai, pristatymai 4 (iš jų – 1 Centro išleistas 

leidinys) 

69 (straipsnių autorių skaičius) 

Kita  9 506 (dalies – nefiksuota) 

Iš viso: 288 12 440 

 
 

 



Kauno miesto besimokančių mokyklų tinklo (BMT) renginiai 

20 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Tema, nurodant renginio formą Dalyvių skaičius 

1. Metodinis renginys „Atrasdami kuriame: IT galimybės STEAM dalykų mokyme“. 42 

2. BMT ir kitų mokyklų 3–10 klasių mokinių forumas „Pilietiškumo pamokos: tarpukario 

asmenybės“. 

93 

3. Renginys mokinių savivaldos nariams „Mokinių savivalda, įgalinanti veikti“. 28 

4. Gamtamokslinio ir matematinio ugdymo, taikant probleminį mokymą, pamoka – 

kūrybinė edukacija BMT mokyklų 8–9 klasių mokiniams „Degimo procesas. Priešas ar 

draugas?“.  

16 

5. Metodinis renginys „Dainos ir šokio sintezė menų ugdymo pamokoje“. 23 

6. Tarpdalykinė viktorina BMT mokykla 7 kl. mokiniams „ + “.  81 

7. Metodinis renginys mokyklų, susivienijusių į BMT, ir kitų Kauno mokyklų vadovams 

bei lietuvių ir užsienio kalbų mokytojams „Kalbos atveria duris“. 

44 

8. Metodinis renginys „Šančių mokyklos patirtis: lietuvių kalbos, istorijos, kūno kultūros, 

geografijos integruotos pamokos „Pažinkime savo gyvenamą vietą“.  

28 

9. Metodinis renginys „Mūsų mityba. Iš ko gaminamas sviestas?“. 24 

10. Metodinis renginys „Dirbame kartu“. 18 

11. Pramoginis renginys – muzikinė pasaka „Miestelėnų Velykos“.  104 

12. Sportinė veikla „Linksmasis kamuoliukas”. 71 

13. Atvira veikla „Spalvų diena“. 95 

14. Adventinė popietė „Gerumu sušildyk“. 11 

Iš viso: 678 

 

Renginiai mokiniams 
21 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Tema, nurodant renginio formą Dalyvių skaičius 

1. Kauno vaikų dienos centrų vaikų susitikimas su knygelės „Adelės dienoraštis. Žiema“ 

autore, keramike tautodailininke Ramune Savickyte. 

25 

2. Iniciatyvos „Atverk duris vasarai“ renginys – susitikimas su lietuvių k. mokyt. eksp., 

mokslo ir vaikiškų knygelių autore Birute Kuklieriene „Ką dovanoja knyga?“. 

17 

3. LNRS narės, pedagogės, poetės, dainų ir dainelių vaikams autorės, Anzelmo Matučio 

premijos laureatės Zenės Sadauskaitės literatūrinė valandėlė „Kaip gimsta eilėraštis?“. 

Iniciatyvos „Atverk duris vasarai“ renginys. 

27 

4. Susitikimas su prof. dr. Rimgaudu Abraičiu „Prisiminimai apie „tetą Adą“ – Vytės 

Nemunėlio knygelės „Meškiukas Rudnosiukas“ iliustratorę“. 

52 

5. Filmų, sukurtų Moksleivių techninės kūrybos centre, peržiūra „Mes sakome NE 

patyčioms“. Filmai skirti 7–12 klasių mokiniams. 

Nefiksuota 

6. Konsultacija 5–7 kl. mokiniams „Elektroninės patyčios. Ko noriu paklausti psichologo“. 

Konsultuoja psichol. N. Gruodienė. 

4 

7. Konsultacija 8–12 kl. mokiniams „Elektroninės patyčios. Ko noriu paklausti 

psichologo“. Konsultuoja psichol. N. Gruodienė. 

1 

8. Atradimai ir įžvalgos, skatinančios patyriminį mokymąsi „Bestuburiai (pintys, 

duobagyviai, kirmėlės, moliuskai, vėžiagyviai), jų prisitaikymas“. 

35 

9. Atradimai ir įžvalgos, skatinančios patyriminį mokymąsi „Sveika gyvensena šiandien – 

galimybės ir perspektyvos“. 

31 

10. Atradimai ir įžvalgos, skatinančios patyriminį mokymąsi „Pamilti gamtą per jos 

pažinimą“, skirta prof. T.Ivanausko 135-osioms gimimo metinėms paminėti. 

42 

11. Kauno m. I–IV gimnazijos kl. (9–12 kl.) mokinių protmūšis „Auginu žalią Lietuvą“, 

skirtas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti.  

39 

12. Kūrybinės dirbtuvės „Spalvinga vasara“ su tautodailininke K. I. Leporda. Iniciatyvos 

„Atverk duris vasarai“ renginys. 

13 

13. Kultūrinis-pažintinis renginys „Šv. Martino diena“, skirta 5–6 kl. mokiniams, 

besimokantiems vokiečių kalbos A1 lygmeniu. 

96 

14. Konkursas-viktorina „IT...ar be jų gali?“, skirtas 8–10 kl. mokiniams. Nefiksuota 

15. Moksleivių forumas „Darnaus vystymo tikslai: globali perspektyva“.  Nefiksuota 



16. Nuotolinis tarptautinis vaizdo reportažų konkursas anglų kalba „MAN PATINKA“, 

skirtas 2 kl. mokiniams. 

112 

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

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

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

20. Iniciatyva „Labas savaitė“.  Nefiksuota 

21. Iniciatyvos „Labas savaitė“ laimėtojų (mokinių) vizitas į Valstybės pažinimo centrą. 25 

22. Kauno m. pradinio ugdymo 4 kl. mokinių „Palestros“ bėgimo ir virvės traukimo 

renginys „Sportuoju – sveikai gyvenu“. 

50 

23. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos buvusios gimnazistės Valdonės 

Petrauskaitės 1-asis tarptautinio tinklinio turnyras. 

90 

24. Konkursas „Aktyviausias sportininkas“, skirtas Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 

gimnazijos mokiniams. 

40 

25. Sporto šventė „Mes – Europos vaikai“, skirta Šilainių mikrorajono 5–6 kl. mokiniams. 60 

26. Projektas „Diena be pykčio. Sportas – bendravimo draugas“, skirtas Kauno m. gimnazijų 

mokiniams.  

70 

27. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto akcijos „Aktyvus rugsėjis 2017“ renginys „Aš ir 

Tu. MES KARTU! Mums su kamuoliu smagu“.  

370 

28. Konkursas „Fair Play sporte ir gyvenime“. 26 

29. Projektas „Tinklinis kitaip“. 80 

30. Respublikinė-praktinė 1–4 kl. mokinių ir mokytojų konferencija „Jaunasis Einšteinas“. 54 

31. Kauno m. pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių konferencija „Senų daiktų 

istorijos". 

79 

32. Renginys 5 kl. mokiniams „Matematikos dirbtuvės“. 35 

33. Kūrybinės dirbtuvės 8–9 kl. mokiniams „Kompiuterinių edukacinių žaidimų kūrimas, 

projektavimas“. 

51 

34. 5-toji tarptautinė mergaičių komandinė matematikos olimpiada. 122 

35. Kauno m. bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 kl. vaikinų komandinė matematikos 

olimpiada-konkursas. 

80 

36. Konkursas „Aš – verslus novatorius“ (I-asis atrankinis turas). 39 

37. Konkursas „Aš – verslus novatorius“ (II-asis atrankinis turas). 42 

38. Konkursas „Aš – verslus novatorius“ (III-asis atrankinis turas). 35 

39. Konkursas „Aš – verslus novatorius“ (finalas). 32 

 Iš viso: 1979 

 

Kultūriniai renginiai 
22 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Tema, nurodant renginio formą Dalyvių skaičius 

1. Susitikimas su LSMU Šeimos medicinos klinikos asistente, gydytoja, komunikacijos 

specialiste, kompanijos UAB „Vitae Litera“ direktore Valdone Valiene. V. Valienės 

„(Ne) stebuklingas būdas lieknėti“ ir Hans Diehl, Aileen Ludington, V. Valienės 

„Susigrąžinkite sveikatą“ knygų pristatymas. 

21 

2. Popietė, skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai „Klestėk, mano Žeme!“ LNRS poetų 

eilės Gimtinei ir Žemei. 

12 

3. „Tėvo Stanislovo gyvenimo keliais...“ – susitikimas su soc. m. dr. Valentina Šereikiene, 

jos knygų „Tėvo Stanislovo saulė“, „Tėvo Roko paslaptis“, „Gerontologijos pamokos 

pagal Tėvą Stanislovą“ pristatymas. Ansamblis „Jonavėlė“ (vad. Janina Butkuvienė). 

60 

4. „Menų dūzgės“ savaitės renginys, skirtas lietuvių kalbos kultūros metams „Patarlės, 

mįslės ir šmaikštuolės mintys“. 

5 

5. Kūrybinės raiškos asociacijos „Kauno branduma“, LNRS nario Prano Jurkonio 

vadovaujamo mišraus choro „Židinys“ šventinis koncertas „Pasitinkant Motinos dieną“. 

61 

6. Popietė „Dainų puokštė Mamai“. A. D. Žiedelienės vadovaujamo jungtinio ansamblio – 

„Saulutė“ ir „Guboja“ koncertas ir Kauno Šilainių bendruomenės centro, LNRS poečių 

eilės. 

68 

7. Šventė „Mama ir žodis“ Motinos ir Pasaulinei spaudos dienai paminėti „Girstučio 

kultūros centre. 

Nefiksuota 

8. Baltų deivei Mildai skirtas renginys – meilės lyrikos skaitymai „Vandens lelijos 

fantazijos“ ir pedagogės senjorės Elenos Čičirkienės šiuo pavadinimu knygos sutiktuvės 

60 



bei jos dailės darbų mini paroda (10 paveikslų). 

9. Lietuvos menų mėgėjų asociacijos „Branduma“ prezidento, LNRS vicepirmininko, 

Kūrybinės raiškos asociacijos „Kauno branduma“ valdybos pirmininko, dr. Vytauto 

Šiaudyčio knygos „Gyventa žmonėms“ sutiktuvės. Muzikuoja: prof. D. Pavalkis, 

ansamblis „Sūduva“ (vad. T. Varnagirienė), pedagogė B. Gaučienė (Vilnius). 

23 

10. LNRS poetų skaitymai. Literatūrinė popietė poetui Vladui Buragui atminti. Muzikos 

pedagogės S. Ruzgienė, J. Dailydėnienė. 

50 

11. LNRS narės rašytojos Onos Saulės Delonienės romano „Raudoni bateliai“ sutiktuvės. 

Ansamblis „Smaragdas“ (vad. O. Delonienė). 

28 

12. Lietuvos menų mėgėjų asociacijos „Branduma“ prezidento dr. Vytauto Šiaudyčio 

knygos „Lancetas ir lyra“ sutiktuvės. 

21 

13. Kūrybinės raiškos asociacijos „Kauno branduma“ narės Ilonos Kukaitytės Orinienės 

(Pušelės) atsiminimų knygų „Mano šeimos gyvenimo vingiai“, „Grajauskų kaimo 

likimas“ ir romano „Ežia“ sutiktuvės. 

28 

14. Dailininkės ir rašytojos, LNRS narės Simeonos Baranauskaitės Načajienės eilėraščių 

knygos „Gyvenimo laiptai“ sutiktuvės. 

19 

15. Kūrybinės raiškos asociacijos „Kauno branduma“ tradicinė poezijos ir menų šventė „Po 

rudenėjančiu dangum“. 

57 

16. „Kauno literatūrinio almanacho 2017“ rusų kalba pristatymas. Muzikuoja Aleksandras 

Ravve. („Mokymosi galia ir žavesys“ suaugusiųjų mokymosi savaitės renginys). 

8 

17. LNRS narės Aldonos Dudonytės-Širvinskienės rašinėlių knygelės „Minčių voratinkliai“ 

sutiktuvės. 

19 

18. Lietuvių kalbos mokytojos senjoros, LNRS narės Laimutės Juškevičiūtės-Jonaitienės 

trijų knygelių „Lyriniai pagalvojimai apie angelus“ sutiktuvės. Panemunės parapijos 

senjorų klubas „Sinavadas“ (vad. G. Pasilauskienė). 

35 

19. Adventinė popietė „Kalėdinės mintys lyg žvaigždės šviesiausios...“ ir LNRS rudens 

poezijos almanacho „Mieloji mano, rudenio žemele...“ sutiktuvės. 

52 

20. „Patriotiškumo ugdymas nuo mažo link didelio“. Suaugusiųjų mokymosi savaitės 

„Mokymosi galia ir žavesys“ renginys. 

9 

21. Kultūrinė-edukacinė veikla LR Prezidento kanceliarijos struktūriniame padalinyje 

Valstybės pažinimo centre (I). 

35 

22. Kultūrinė-edukacinė veikla LR Prezidento kanceliarijos struktūriniame padalinyje 

Valstybės pažinimo centre (II). 

29 

23. Kultūrinė-edukacinė veikla LR Prezidento kanceliarijos struktūriniame padalinyje 

Valstybės pažinimo centre (III). 

39 

24. Edukacinė išvyka „Pažink neatrastą Kauną“.  43 

25. Susitikimas-diskusija su kunigu, vyriausiu Lietuvos policijos kapelionu Algirdu Toliatu 

ir jo naujausios knygos „Gerumo liūnas“ pristatymas. 

180 

Iš viso: 962 

 

Kiti renginiai 
23 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Dalyvių skaičius 

1. Pasitarimai „Dėl mokymosi pasiekimų gerinimo ir pagalbos teikimo“. 13 įstaigų 

2. Mokyklos išorės vertinimo ataskaitos aptarimas. 10 įstaigų 

 Iš viso: 23 įstaigos 

 

Trečiojo amžiaus universiteto renginiai  

(pedagogams – senjorams) 
24 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Tema, nurodant renginio formą Renginių  

skaičius 

Dalyvių skaičius 

Sveikatos fakultetas 

1. Paskaita „Bioritmų įtaka sveikatai“.  1 11 

2. Praktinis renginys „Pilates mankšta“. 1 6 

3. „Mokomės taisyklingai mankštintis“. 10 519 

4. Praktinis renginys „Jogos mankšta“. 7 65 

5. „Body flex“ mankšta. 8 141 



6. Paskaita „Lietuviškų žolių terapija“. 1 10 

7. Paskaitų ciklas „Sveikatinimo programa: padėk pats sau“. 1 31 

8. Paskaitų ciklas „Sveikatos diena Kaune (I–II dalys)“.  1 12 

9. Paskaita „Sveikatos ir ilgaamžiškumo paslaptys“, I dalis . 1 7 

10. Paskaita „Kūno biocheminių procesų valdymas. Kaip sumažinti 

cholesterolio gamybą organizme“. 

3 60 

                                                       Bendrakultūrinis fakultetas  

11. Paskaita „Pilietis – Valstybės saugumo garantas“, skira Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai. 

1 5 

12. Nemokamas seminaras „Kompiuterio ir interneto naudojimo 

galimybės“. 

1 11 

13. Nemokamas seminaras „Vyresnioji karta internete: nauda ir 

galimybės“. 

1 11 

14. Aleksoto bendruomenės liaudiškos muzikos ansamblio „Svirbė” 

muzikinė kompozija „Mes mylim retro”. Ansamblio vadovė – A. 

Bareišienė. 

1 54 

15. Susitikimas su technologijos mokslų dr. LR švietimo ir mokslo 

viceministre Svetlana Čecka (Kauzoniene) – jos romano „Moteris iš 

dvigubo pasaulio“ pristatymas. 

1 12 

16. Poezijos ir muzikos valanda „Žmogui reikia žmogaus“ su poete Zita 

Gaižauskaite ir muzikos pedagoge Jūrate Dailydėniene bei jos 

ugdytiniais – Tautinės kultūros centro folklorinio ansamblio 

„Ratilėlis“ styginių instrumentų grupe ir Kauno lopšelio-darželio 

„Pagrandukas“ dainorėliais.  

1 56 

17. LNRS narių literatūriniai skaitymai „Rudens poezija“. Muzikos 

pedagogė S. Ruzgienė, prof. Jūratė Jankauskienė.  

1 62 

18. Paskaita „Bendravimas laimės pagrindas. Kaip bendrauti, kad būtum 

laimingas“. 

1 8 

19. Paskaita „Garbus amžius – daugiau išminties ir pilietiškumo. 

Netylėsiu, o padėsiu“.  

1 16 

20. Praktinis renginys „Lygiadienio apeigos“. 1 3 

21. Paskaita „Kaip bendrauti, kad būtum laimingas“. 1 11 

22. Paskaita „Jautrių akimirkų – ramūs sprendimai psichoemocinės 

ramybės kūrimas prieinamas visiems“. 

1 2 

23. Metodinė išvyka „Puošnioji Balstogė (Bialystokas) – istorinės 

Lietuvos žemės“. 

1 41 

24. Metodinė išvyka „Prūsijos karalystės paslaptys“. 1 30 

25. Paskaita „Mintys po Advento dangumi...“. 1 2 

Kūrybinių dirbtuvių fakultetas 

26. Kūrybinės dirbtuvės „Mintys gula margais raštais“.  8 71 

 Iš viso: 57 1257 

 

Projektinė veikla 

 
 

Įgyvendinami projektai: 

 Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ (2017 m.) NVO ir miesto 

bendruomenės įgalinimo srities prioriteto „Nevyriausybinių organizacijų gebėjimų ir darbuotojų 

kompetencijų stiprinimas, organizacinė parama, partnerystės ir tinklaveikos skatinimas“ projektas 

„Vaikų dienos centrų darbuotojų kompetencijų stiprinimas: kokybiškos ir inovatyvios 

paslaugos“ (Centras – partneris). 

 Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ (2017 m.) Socialinių paslaugų plėtros 

srities prioriteto „Naujų socialinių paslaugų Kauno miesto gyventojams kūrimas, panaudojant 

socialines inovacijas“ projektas „Paslaugų tinklo stiprinimas prekybos žmonėmis ir seksualinės 

prievartos aukoms Kauno mieste“ (Centras – partneris). 



 Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ (2017 m.) Bendrosios gyventojų 

kultūros ugdymo srities prioriteto „Profesionaliojo meno ir kultūros prieinamumo visuomenei 

didinimas“ projektas „Lietuvių literatūros ir muzikos klasika visiems“ (Centras – partneris). 

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

„Veiksminga tarptautinė partnerystė: mokymosi sėkmė kiekvienam mokiniui“ (Centras – 

pareiškėjas, partneriai – Kauno lopšelis-darželis „Giliukas“, Kauno Panemunės pradinė mokykla, 

Kauno šv. Kazimiero progimnazija, Kauno „Saulės“ gimnazija, „Fitjar vidaregåande skule“ 

(Norvegija), Kocaeli provincijos nacionalinė švietimo valdyba (Turkija), Rygos švietimo ir 

informavimo metodinis centras (Latvija). 

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

„Perspektyvios lyderystės sklaida pedagogų kompetencijų tobulinimui“ (SHARETRAIN) 

(projekto koordinatorius – Valjadolido mokytojų tobulinimo ir švietimo inovacijų centras (CFIE, 

Ispanija), partneriai: Centras (Kaunas, Lietuva), Regionalny Zespol Placowek Wsparcia Edukacji 

(Opolė, Lenkija), SFEC Aquitaine (Bordo, Prancūzija). 

 ŠMM Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos projektas „Viešųjų 

paslaugų darbuotojų (išskyrus švietimo, mokslo, socialinės, darbo rinkos ir sveikatos 

paslaugas) bendrosios kultūros ir profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų ugdymas“ 
(Centras – pareiškėjas). 

 ŠMM Neformaliojo vaikų švietimo projektas „Būk detektyvas“ (Centras – partneris). 

 NEC „Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino kandidatų darbų vertintojų 

mokymai: mokymų organizavimas Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose“ (Centras – paslaugų 

teikėjas). 

 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės 

švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonės 

„Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektas „Pažangios LEAN 

metodologijos taikymas mokyklų demokratinių procesų tobulinimui ir mokinių pasiekimų 

gerinimui“ (Centras – partneris). 

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

 Lietuvos kultūros tarybos projektas „Šiuolaikinės medijos ir informacinis raštingumas: darnios 

plėtros ir brandžių asmenybių ugdymas“ (Centras – pareiškėjas). 

 

Parengtos ir pateiktos vertinimui projektų paraiškos:  

 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės 

švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonės 

„Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektas „Skaičiuojame kartu 

(SK)“ (Centras – partneris). 

 Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ (2017 m.) Aplinkosauginio švietimo 

srities prioriteto „Aplinkosauginio sąmoningumo ugdymas“ projektas „Kaunas – ekologiškai 

atsakingų gyventojų miestas“ (Centras – pareiškėjas). 
 

 Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ (2017 m.) Visuomenės sveikatos 

stiprinimo srities prioriteto „Priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencija“ projektas 

„Inovatyvios ir veiksmingos priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencijos 

priemonės Kauno moksleiviams“ (Centras – partneris). 

 Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ (2017 m.) Visuomenės sveikatos 

stiprinimo srities prioriteto „Visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas ir sutrikimų profilaktika“ 

projektas „Interaktyvus konsultavimas į pagalbą jaunimui ugdant emocines kompetencijas“ 

(Centras – partneris). 
 



 Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ (2017 m.) Visuomenės sveikatos 

stiprinimo srities prioriteto „Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas“ projektas „AŠ sveikas 

ir aktyvus“ (Centras – partneris). 
 

 Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ (2017 m.) Socialinių paslaugų plėtros 

srities prioriteto „Naujų socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims kūrimas“ projektas 

„Bendruomenės centro pagalba senyvo amžiaus asmenų ir jų šeimų socializacijai“ (Centras – 

partneris). 
 

 Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ (2017 m.) Bendrosios gyventojų 

kultūros ugdymo srities prioriteto „Kultūrinės įtraukties rengiantis paminėti Lietuvos valstybės 

šimtmetį (2018 m.) skatinimas“ projektas „Tremties laikotarpio aktualizavimas minint Lietuvos 

valstybės šimtmetį“ (Centras – partneris). 
 

 

 Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ (2017 m.) Bendrosios gyventojų 

kultūros ugdymo srities prioriteto „Naujų kultūros paslaugų ir produktų sukūrimas, įtraukiant miesto 

bendruomenę“ projektas „Bendruomenės jaunųjų talentų koncertas“ (Centras – partneris). 
 

 Nordplus Horizontal programos projektas „Veiksmingos ateities mokyklos vizija XXI-ame 

amžiuje“ (partneriai – Centras, Suomijos, Latvijos švietimo įstaigos). 

 SAM Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos prevencinių projektų, socialinės 

reklamos projektų, mokslo tyrimų projektų finansavimo konkurso projektas „Veiksmingų, 

inovatyvių kompleksinių paslaugų plėtra ugdant vaikų, kurių tėvai priklausomi nuo alkoholio, 

emocines ir socialines kompetencijas“ (Centras – partneris). 

 SAM Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos prevencinių projektų, socialinės 

reklamos projektų, mokslo tyrimų projektų finansavimo konkurso projektas „Inovatyvios ir 

veiksmingos alkoholio vartojimo prevencijos priemonės vaikams“ (Centras – partneris). 
 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

 

Centras pasirašė bendradarbiavimo sutartis su 21 socialiniu partneriu (Kaune – 12, Lietuvoje – 

4, užsienyje – 5). 

Kaune – 12:  

Asociacija „Vyrų krizių centras“, Bendradarbiavimo sutartis Nr. F5-10, 2017-01-18 (Projektas 

„Interaktyvus konsultavimas į pagalbą jaunimui ugdant emocines kompetencijas); 

Asociacija „Vyrų krizių centras“, Bendradarbiavimo sutartis Nr. F5-173, 2017-05-11 

(Projektas „Veiksmingų, inovatyvių kompleksinių paslaugų plėtra ugdant vaikų, kurių tėvai priklausomi nuo 

alkoholio, emocines ir socialines kompetencijas“; 

Kauno lopšelis-darželis „Gintarėlis“; Bendradarbiavimo sutartis Nr. F5-65, 2017-02-28; 

Labdaros ir paramos fondas „Tavo galimybė, Bendradarbiavimo sutartis Nr. F5-176, 2017-05-

11; 

Kauno lopšelis-darželis „Giliukas“, Partnerystės susitarimas Nr. F5-314, 2017-10-18 

(Erasmus+ (KA2) programos Strateginės partnerystės projektas „Veiksminga tarptautinė partnerystė: 

mokymosi sėkmė kiekvienam mokiniui“, lėšų dotacijos sutartis Nr. 2017-1-LT01-KA201-035254);  

Kauno Panemunės pradinė mokykla, Partnerystės susitarimas Nr. F5-315, 2017-10-18 

(Erasmus+ (KA2) programos Strateginės partnerystės projektas „Veiksminga tarptautinė partnerystė: 

mokymosi sėkmė kiekvienam mokiniui“, lėšų dotacijos sutartis Nr. 2017-1-LT01-KA201-035254); 

Kauno Šv. Kazimiero progimnazija, Partnerystės susitarimas Nr. F5-316, 2017-10-18 

(Erasmus+ (KA2) programos Strateginės partnerystės projektas „Veiksminga tarptautinė partnerystė: 

mokymosi sėkmė kiekvienam mokiniui“, lėšų dotacijos sutartis Nr. 2017-1-LT01-KA201-035254);  

Kauno „Saulės“ gimnazija, Partnerystės susitarimas Nr. F5-317, 2017-10-18 (Erasmus+ (KA2) 

programos Strateginės partnerystės projektas „Veiksminga tarptautinė partnerystė: mokymosi sėkmė 

kiekvienam mokiniui“, lėšų dotacijos sutartis Nr. 2017-1-LT01-KA201-035254);  

Kauno technikos profesinio mokymo centras, Bendradarbiavimo sutartis Nr. F5-337, 2017-10-

26; 



Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, Bendradarbiavimo sutartis Nr. F5-342, 

2017-10-30; 

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, F5-473, 2017-12-27; 

Lietuvos Caritas, Kauno vaikų socializacijos centras, Kauno vaikų socializacijos centras 

„Saulutė“, UAB „Diena Media News“; Viešųjų paslaugų teikimo projekto įgyvendinimo jungtinės veiklos 

(partnerystės) sutartis Nr. F5-480, 2017-12-29 (Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšų finansuojamas 

projektas „Paslaugų tinklo stiprinimas prekybos žmonėmis ir seksualinės prievartos aukoms Kauno mieste“). 

Lietuvoje – 4: 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Bendradarbiavimo sutartis Nr. F5-240, 2017-

06-21; 

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras, Bendradarbiavimo sutartis 

Nr. F5-242, 2017-07-12 (Neformaliojo vaikų švietimo projektas „Būk detektyvas!“); 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazija, Bendradarbiavimo sutartis Nr. F5-276, 

2017-09-28; 

Lietuvos M. Montesori Asociacija, Bendradarbiavimo sutartis Nr. F5-354, 2017-11-09. 

Užsienyje – 5: 

Rygos švietimo ir informavimo metodinis centras (RIIMC), Partnerystės susitarimas Nr. F5-

321, 2017-10-19. (Erasmus+ (KA2) programos Strateginės partnerystės projektas „Veiksminga tarptautinė 

partnerystė: mokymosi sėkmė kiekvienam mokiniui“, lėšų dotacijos sutartis Nr. 2017-1-LT01-KA201-

035254 ); 

Fitjar Vidaregåande Skule (Norvegija), Partnerystės susitarimas Nr. F5-322, 2017-10-19 

(Erasmus+ (KA2) programos Strateginės partnerystės projektas „Veiksminga tarptautinė partnerystė: 

mokymosi sėkmė kiekvienam mokiniui“, lėšų dotacijos sutartis Nr. 2017-1-LT01-KA201-035254 );  

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Kocaeli provincijos nacionalinis švietimo direktoratas, 

Turkija), Partnerystės susitarimas Nr. F5-323, 2017-10-19 (Erasmus+ (KA2) programos Strateginės 

partnerystės projektas „Veiksminga tarptautinė partnerystė: mokymosi sėkmė kiekvienam mokiniui“, lėšų 

dotacijos sutartis Nr. 2017-1-LT01-KA201-035254 ); 

Gardino (Baltarusijos Respublika) vidurinė mokykla Nr. 6, Partnerystės susitarimas Nr. F5-

353, 2017-11-09; 

Valladolid mokytojų rengimo ir švietimo inovacijų centras (Ispanija), Partnerystės susitarimas 

Nr. F5-386, 2017-11-27 (Erasmus+ K2 projektas „Perspektyvios lyderystės sklaida pedagogų kompetencijų 

tobulinimui“ („Sharing for Leading Teacher Training from the Present into the Future“; projekto 

sutrumpintas pavadinimas „SHARETRAIN“; projekto Nr. 2017-1-ES01-KA201-037868). 

 

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  

 

 Sistemingas tyrimas „Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 2016 metų kvalifikacijos tobulinimo(si) 

renginių grįžtamojo ryšio anketų apibendrinimas“. 

 Mokslinis tyrimas „Pedagoginių darbuotojų ir švietimo įstaigų kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikiai 

ir grįžtamasis ryšys”. 

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

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



 Pagal Ugdymo plėtotės centro akredituotų kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimo 

kokybės stebėsenos tvarkos aprašo 1 priedą apibendrinta 18-os įgyvendintų kvalifikacijos tobulinimo 

programų kokybė ir nauda. 

 

Bibliotekos-informacinio centro veikla 

 

 Bibliotekoje-informaciniame centre yra 6210 pavadinimų leidinių, 15 453 egzemplioriai. 2017 m. 

biblioteka pasipildė 172 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. 

 2017 m. aptarnauta 1 178 skaitytojai.  

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

popietės, susitikimai, metodiniai bei kultūriniai renginiai.  

 

Planuojamos veiklos kryptys 2018 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 2018–2020 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 skyriaus veiklos dokumentuose.  

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

veiklos įsivertinimo tobulintinų rodiklių įgyvendinimą. Centro 2018 m. tikslai: plėtoti pedagoginių 

darbuotojų ir kitų suaugusiųjų būtinas kompetencijas, teikiant kokybiškas, inovatyvias informacines, 

konsultacines, metodines ir kvalifikacijos tobulinimo pagalbos paslaugas, didinančias švietimo 

veiksmingumą bei skatinančias mokyklos veiklos tobulinimą, mokinių pasiekimų gerinimą; telkti tvarią, 

reflektuojančią pedagoginę bendruomenę vertingos patirties sklaidai, siekiant gerinti ugdymo kokybę, 

mokinių mokymosi pažangą; gerinti šiuolaikinių edukacinių aplinkų, erdvių, paslaugų prieinamumą, 

pritraukiant finansinius resursus. 

 

 

Direktorė              Rasa Bortkevičienė 

 

 


