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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 naujausią LST EN 

ISO 9001:2015 standarto reikalavimų versiją. 2018 m. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyko 

pakartotinio sertifikavimo antras priežiūros auditas.  2018 m. Centre atlikto audito išvadose akcentuojamas 

atsakingas Centro vadovybės požiūris, siekiant užtikrinti Kokybės politikos įsipareigojimus bei nuoseklus ir 

sisteminis vadovybės atstovo kokybei darbas, prižiūrint ir tobulinant kokybės vadybos sistemą. 

Nuo 2017 m. Centras taiko 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. 

2018 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.  

2018 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 

 

2018 m. Centre kvalifikaciją tobulino 34 891 dalyviai, suorganizuoti 1069 renginiai (542 

renginys, išduodant kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus, ir 527 renginiai, neišduodant kvalifikacijos 

tobulinimo pažymėjimų). 415 – mokami renginiai, 654 – nemokami renginiai. 2018 m. Centras 

suorganizavo 324 gerosios patirties sklaidos renginių, kuriuose vertinga patirtimi dalijosi 10 752 švietimo 

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

tobulinimas, ugdymo kokybės siekimas, individuali mokinio pažanga ir kt. 2018 m. Centras organizavo 

Kauno miesto ugdymo įstaigų forumą „Ateities pradžia mokyklos suole“, skirtą vertingos patirties sklaidai, 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Forumo tikslas – atskleisti mokytojo bruožus, 

nulemiančius mokinio sėkmę gyvenime. Praktiniais gyvenimiškais pavyzdžiais aptarta, kokios mokytojų 

savybės ar mokyklos tradicijos nulėmė pašnekovų asmeninę lyderystę ieškant savęs. 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, išduodant kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus,  

dalyvių geografijos kaita (2018 m.) 

 

 

 

4 pav. Mokamų ir nemokamų kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių kaita 
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5 pav. Kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių, išduodant ir neišduodant pažymėjimus, kaita 

 

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 

1015 30689 33 2760 21 1442 
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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. 2018 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. 

 

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, Kazachstane. Programas, vykdomas ne Lietuvos 

Respublikos teritorijoje, gali teikti tik Akredituotos institucijos (LR ŠMM ministro įsakymas 2007 m. 

lapkričio 23 d. Nr. ISAK-2275).  

Naujai 2018 m. parengta ir akredituota dar 1 kvalifikacijos tobulinimo programa, vykdoma ne 

Lietuvos Respublikos teritorijoje: 

 Kazachstane buvo priimtas sprendimas palaipsniui siekti geresnės švietimo kokybės ir 

pirmiausia sutelktas dėmesys į gabių vaikų ugdymą. Tuo tikslu buvo įsteigta švietimo organizacija 

„Nazarbajevo intelektinės mokyklos“, kuri nuo 2009 m. įsteigė daugiau kaip 20 mokyklų. Remiantis TIMSS 

2015 m. ataskaita, Kazachstano pasiekta pažanga verta dėmesio. Akivaizdus pagerėjimas pastebimas 

lyginant 2011 m. ketvirtokų ir 2015 m. aštuntokų gamtos mokslų ir kitų dalykų rezultatus. Dėl šių sėkmingų 

pavyzdžių pasirinkta perimti gerąją patirtį iš Kazachstano mokyklų pagal programą, vykdomą ne Lietuvos 

Respublikos teritorijoje „Palankių ugdymo sąlygų sudarymas Kazachstano gabių mokinių ugdymo 

mokyklose“.  

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

švietimo įstaigomis įgyvendinant Švietimo mainų paramos fondo Erasmus+ (KA2) programos du projektus. 
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Tarpinstitucinis bendradarbiavimas 

 

Švietimo įstaigų bendruomenių kompetencijų tobulinimui plėtojamas tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas. Centras glaudžiai bendradarbiauja su VU, KTU, MRU, LSMU, VDU ŽA, 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:  

Švietimo įstaigų bendruomenių kompetencijų tobulinimui plėtojamas tarptautinis ir tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Korko švietimo pagalbos centru (Airija), 

Nacionaliniu kvalifikacijos kėlimo centru „ORLEY“ prie Kazachstano Švietimo ir mokslo ministerijos 

(Kazachstanas), Švietimo kompetencijos centru prie Nazarbajevo universiteto (Kazachstanas), Hiratsukos 

švietimo departamentu (Japonija), Kauno apygardos ir apylinkės prokuratūra. 

Bendradarbiaudami su užsienio partneriais (Japonija, Kazachstanu, Airija, Vokietija, Lenkija, Latvija, 

Izraeliu, Norvegija) organizavome mokymus perduodami geriausią užsienio šalių pedagoginę, vadybinę 

patirtį Kauno miesto mokytojams, mokyklų vadovams, Lietuvos-Ukrainos mokinių mainus. Centras yra 

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

Suomijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Airijoje, Ukrainoje, Izraelyje, Norvegijoje, Vokietijoje, Japonijoje, 

Kazachstane. Programas, vykdomas ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, gali teikti tik Akredituotos 

institucijos (LR ŠMM ministro įsakymas 2007 m. lapkričio 23 d. Nr. ISAK-2275).  

Inicijuoti tarptautiniai bendradarbiavimo sutarčių pasirašymai: tarp Kauno Veršvų Gimnazijos ir 

Korko lituanistinės mokyklos „Banga”, Kauno Panemunės pradinės mokyklos ir Hiratsukos Minato pradinės 

mokyklos (Japonija).   

Įgyvendinami 3 ES ir 5 nacionaliniai projektai. Nuo 2017 m. įgyvendinant Švietimo mainų paramos 

fondo Erasmus+ (KA2) programos du projektus sėkmingai bendradarbiaujama su Prancūzijos, Ispanijos, 

Lenkijos, Turkijos, Norvegijos ir Latvijos švietimo įstaigomis.  

2018 m. Centrui perduotas Kauno miesto mokytojų, švietimo  pagalbą  teikiančių  specialistų ir  

mokyklų bibliotekininkų metodinės  veiklos koordinavimas.  

Dalyvaujant viešųjų pirkimų konkursuose pritraukta papildomų lėšų: laimėtas viešojo pirkimo 

konkursas dėl LL3 stažuočių organizavimo Vokietijoje-Lenkijoje (2), Kauno miesto ugdymo įstaigose, 

viešieji pirkimai dėl valstybės tarnautojų, kitų suaugusiųjų mokymų, kurie sėkmingai įgyvendinti.  

Centras, siekdamas padėti pedagoginiams darbuotojams pasirinkti jiems aktualiausius mokymus, 

atnaujino renginių plano formą, nurodydamas  kvalifikacijos tobulinimo renginių prioritetinę sritį pagal 

valstybinių ir savivaldybinių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių 

vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017-2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus.  

Parengtos: mokytojų padėjėjų rengimo modulio programa (107 ak. val.); mokytojų padėjėjų 

kvalifikacijos tobulinimo programa (40 ak. val.); vadovų kompetencijų stiprinimo programa (214 ak. val.). 

Suorganizuota mokyklų bendruomenėms ne mažiau 10 individualių metodinių renginių su Kauno 

apskrities prokuratūra dėl mokinių saugumo. 

Centras 2018 m. tęsia nemokamą paskaitų ciklą tėvams. Suorganizuota tėvams ir visuomenei ne 

mažiau 10 pozityvios tėvystės mokymų. 

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


Suorganizuotos ne mažiau 3 tikslinės konsultacijos dėl tarptautinio bakalaureato programų 

įgyvendinimo. Konsultantė bakalaureato programų tarptautinė ekspertė Aušra Graželytė – Maggiar. 

Metodinis darbas organizuojamas mokinių pasiekimų gerinimo ir saugios aplinkos kūrimo tematika: 

ne mažiau kaip 40 miesto metodinių būrelių pasitarimų, ne mažiau 50 metodinių renginių (konsultacijų, 

metodinių valandų, metodinių priemonių, leidinių pristatymai, aptarimai ir kt.). 

Laimėti viešųjų pirkimų konkursai: dėl LL3 stažuočių organizavimo Vokietijoje- Lenkijoje (2), Kauno 

miesto ugdymo įstaigose (1), viešieji pirkimai dėl valstybės tarnautojų, kitų suaugusiųjų mokymų, kurie 

sėkmingai įgyvendinti.  

Vykdytas Supaprastintas atviras konkursas „Tarpdisciplininio itin gabių 4, 7, 11 klasių mokinių 

ugdymo paslaugų pirkimas“.  

 

Ugdymo aplinkų gerinimas 

 

Plėtojamas teikiamų paslaugų prieinamumas bei patrauklumas, pritraukiant finansinius 

resursus edukacinių aplinkų modernizavimui ir gerinimui. Edukacinių aplinkų gerinimui 2018 m. Centre 

atnaujinta:  

 suremontuota ir šiuolaikiškai įrengta moderni kompiuterių klasė (1) 

 Atnaujinta kompiuterinė technika (3), demonstracinė interaktyvi vizualinė įranga (6) 

 naujai įrengta erdvė sportiniams edukaciniams užsiėmimams (1). 

  



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.)) 

6 17 53 634 293 16 1 

2.  
Pedagoginių-psichologinių žinių 

kursas 
1 4 60 720 115 4 - 

3.  

Programos-kursai pedagogams, 

ketinantiems dirbti pagal 

ikimokyklinio ir (ar) 

priešmokyklinio, pradinio ugdymo 

programas 

1 2 8 80 45 2 - 

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

5.  Vadybos kursai 2 3 11 180 65 3 - 

6.  

Programa-kursai užsienio kalbų 

mokytojams, ketinantiems dirbti 

pagal pradinio ugdymo programą 

1 1 5 30 14 1 - 

7.  

Kiti kursai: 

(„Mediacija. Samprata ir praktinis 

taikymas", „Valstybės tarnautojų 

įvadinio mokymo programa“) 

2 2 10 76 46 2 - 

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, 

151 177 282 1997 6602 125 52 



Eil.

nr. 

Dalykai 

(veiklos sritys) 

Vykdytų 

programų 

skaičius 

Renginių 

skaičius 

Trukmė 
Dalyvių 

skaičius 

Renginiai 

dienų val. M N 

novatoriškas ugdymas, 

interaktyvių mokymo(si) 

priemonių kūrimas, mokytojo 

autoriteto stiprinimas, 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas, kūrybiškumo 

ugdymas, saugios mokyklos 

kūrimas, ekologija ir kt.) 

9.  Biologija 1 1 1 7 58 1 - 

10.  Chemija 2 2 2 12 63 2 - 

11.  Dailė 4 4 8 48 65 4 - 

12.  Ekonomika 4 4 4 26 118 4 - 

13.  Etika 1 1 1 6 18 1 - 

14.  Etninė kultūra  4 4 4 24 122 3 1 

15.  Fizika 2 2 2 14 100 - 2 

16.  Geografija 2 2 2 12 88 1 1 

17.  Ikimokyklinis ugdymas 53 69 72 484 1794 61 8 

18.  Informacinės technolog. 15 24 49 1374 755 21 3 

19.  Istorija 7 8 8 54 138 7 1 

20.  Kūno kultūra  16 18 24 170 538 10 8 

21.  Lietuvių kalba (gimtoji)  6 16 40 240 446 3 13 

22.  Matematika 3 3 5 38 62 1 2 

23.  Muzika 26 27 35 198 1244 25 2 

24.  Neformalus ugdymas 9 10 13 101 317 10 - 

25.  Pradinis ugdymas  13 13 15 96 385 5 8 

26.  Prancūzų kalba  2 2 2 14 18 2 - 

27.  Priešmokyklinis ugdymas 1 2 4 36 34 2 - 

28.  Psichologinės 22 29 29 174 711 22 7 

29.  Socialinės prevencinės  15 19 56 340 338 11 8 

30.  Šokis 2 2 2 12 30 2 - 

31.  Specialusis ugdymas  18 20 23 138 913 11 9 

32.  Technologijos 3 3 3 18 80 2 1 

33.  Tikyba 5 5 5 30 138 5 - 

34.  Vadyba 5 7 7 46 219 7 - 

35.  Vaikų turizmo vadovų programa 1 10 17 80 299 10 - 

36.  Vokiečių kalba 5 5 6 42 159 5 - 

  



37.  Žmogaus sauga 2 2 2 12 93 2 - 

Iš viso: 414 521 894 7611 16528 394 127 

RENGINIAI KITOMS DALYVIŲ GRUPĖMS 

38. Aerobika (treneriai) 3 4 9 261 61 4 - 

39. 
Kūno kultūros (sporto trenerių) 

mokymo programa 
1 2 7 246 19 2 - 

40. Raštvedyba 2 2 2 12 100 2 - 

41. Sveikatos priežiūra 1 1 1 6 45 1 - 

42. Valstybės tarnautojų mokymai 8 8 21 64 247 8 - 

43. Viešieji pirkimai 4 4 42 24 178 4 - 

Iš viso: 19 21 82 613 650 21 - 

Bendras skaičius: 433 542 976 8224 17178 415 127 

 

Organizuota renginių 

 
3 lentelė 

 
Renginių skaičius Valandų skaičius Dalyvių skaičius 

Seminarai 432 5284 12729 

Iš jų vykdyta nuotoliniu būdu 5 1128 339 

Konferencijos 28 176 2561 

Edukacinės išvykos 32 271 828 

Kursai 36 2275 663 

Iš jų vykdyta nuotoliniu būdu 10 404 158 

Programos, vykdytos ne LR 

teritorijoje 
14 218 397 

Iš viso: 542 8224 17178 

 

Renginių vietos 

 
4 lentelė 

 
Institucijos patalpose Klientų darbo vietose Kitur 

Seminarai 160 158 114 

Konferencijos 4 10 14 

Kursai 31 2 3 

Edukacinės išvykos - - 32 

Programos vykdytos ne LR 

teritorijoje 
- - 14 

Iš viso: 195 170 177 

 



 
 

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 

 

380

390

400

410

420

430

440

450

2016 2017 2018

447 

406 

433 

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) 

185 5465 

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) 

15 396 

Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas 

(profesinis pedagogų skaitmeninis raštingumas; bendravimo ir 

bendradarbiavimo kompetencijos; dalykinės kompetencijos, susijusios 

su ugdymo turinio kaita) 

323 10867 

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) 

13 166 

Nepriskirta prioritetinei krypčiai 6 284 

Iš viso: 542 17178 



 

7 pav. Renginiai pagal prioritetines kryptis 
 

 

 
 

8 pav. Kvalifikacijos tobulinimo(si) renginiai, išduodant pažymėjimus 
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3% 
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432 
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14 28 



 
 

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

 

Duomenys apie lektorius 

 

Kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių, išduodant pažymėjimus, lektoriai 

Kvalifikacijos tobulinimo renginius vedė 819 lektoriai 
6 lentelė 

Lektoriai 

Renginių skaičius 

Seminarų skaičius Kursų skaičius 

Kitų (konferencijų, 

edukacinių išvykų, 

programų, vykdytų 

ne LR teritorijoje) 

skaičius 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai 40 4 11 

Mokytojai praktikai 163 11 35 

Aukštųjų mokyklų mokslininkai, dėstytojai 48 10 - 

Užsienio mokslininkai, ekspertai, praktikai 9 - 2 

Valstybės institucijų darbuotojai 10 - - 

Jungtinė lektorių grupė 34 9 21 

Nevyriausybinių organizacijų atstovai 13 - - 

Kiti (verslo, kultūros ir kt.organizacijų 

atstovai) 
115 2 5 

Iš viso: 432 36 74 
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Seminarų dalyvių tikslinės grupės 
   7 lentelė 

 
Renginių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjai 
13 114 337 

Mokyklų bendruomenės, komandos 77 580 2612 

Mišrios dalyvių grupės / įvairių dalykų mokytojai - bendros 

programos 
123 2636 3949 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai 64 448 1453 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai 3 42 38 

Pradinio ugdymo mokytojai 10 78 199 

Specialiojo ugdymo pedagogai 4 24 65 

Socialinis darbuotojas 1 40 12 

Psichologai 2 12 10 

Lietuvių kalbos (gimtosios) mokytojai 14 216 388 

Vokiečių kalbos mokytojai 4 34 74 

Prancūzų kalbos mokytojai 2 14 18 

Etikos mokytojai  1 6 18 

Tikybos mokytojai  5 30 138 

Kūno kultūros mokytojai 18 170 538 

Istorijos mokytojai 5 30 68 

Geografijos mokytojai 1 6 15 

Ekonomikos mokytojai 3 18 58 

Matematikos mokytojai 2 14 49 

Informacinių technologijų mokytojai 4 28 95 

Fizikos mokytojai  1 8 65 

Biologijos mokytojai 1 7 58 

Chemijos mokytojai  2 12 63 

Šokio mokytojai 2 12 30 

Technologijų mokytojai  2 12 44 

Etninės kultūros mokytojai 4 24 122 

Žmogaus saugos mokytojai 2 12 93 

Dailės mokytojai 3 42 53 

Muzikos mokytojai 22 162 1029 

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 9 95 301 

Valstybės tarnautojai 8 64 247 

Sporto treneriai 2 16 21 

Kita 16 266 365 

Viešųjų pirkimu komisijų nariai 2 12 104 

Iš viso: 432 5284 12729 

 

  



Kursų dalyvių tikslinės grupės 

 
8 lentelė 

 
Renginių skaičius Valandų skaičius Dalyvių skaičius 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, 

ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai 
3 180 65 

Mišrios dalyvių grupės / įvairių dalykų mokytojai 

- bendros programos 
20 1286 419 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai 2 80 45 

Socialinis darbuotojas 1 40 25 

Informacinių technologijų mokytojai 2 84 29 

Valstybės tarnautojai 1 36 21 

Sporto treneriai 4 493 28 

Kita 3 76 31 

Iš viso: 32 1923 523 

 

Konferencijų dalyvių tikslinės grupės 

 
9 lentelė 

 
Renginių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Mokyklų bendruomenės, komandos 2 12 107 

Mišrios dalyvių grupės / įvairių dalykų mokytojai - bendros 

programos 
11 68 1257 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai 2 14 334 

Pradinio ugdymo mokytojai 3 18 186 

Specialiojo ugdymo pedagogai 2 12 195 

Lietuvių kalbos (gimtosios) mokytojai 1 6 27 

Vokiečių kalbos mokytojai 1 8 85 

Geografijos mokytojai 1 6 73 

Fizikos mokytojai  1 6 35 

Technologijų mokytojai  1 6 36 

Muzikos mokytojai 2 14 146 

Kita 1 6 80 

Iš viso: 28 176 2561 

 

Edukacinių išvykų dalyvių tikslinės grupės 

 
10 lentelė 

 
Renginių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Mokyklų bendruomenės, komandos 10 99 289 

Mišrios dalyvių grupės / įvairių dalykų mokytojai - bendros 

programos 
16 126 401 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai 1 8 19 

Istorijos mokytojai 2 16 50 

Muzikos mokytojai 3 22 69 

Iš viso: 32 271 828 



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 
5 126 128 

Mokyklų bendruomenės, komandos 1 12 41 

Mišrios dalyvių grupės / įvairių dalykų mokytojai - bendros 

programos 
8 80 228 

Iš viso: 14 218 397 

 

Paskaitos 

 
        12 lentelė 

Eil. 

nr. 

Tema Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

1.  Paskaita tėvams „Kaip atpažinti vaiko mokymosi stilių ir padėti 

mokytis, remiantis geriausiais suvokimą ugdančiais metodais“ 

2 30 

2.  Paskaita „Tėvą Stanislovą prisimenant. „Be gerų darbų tikėjimas yra 

miręs“ 

2 21 

3.  Paskaita tėvams „Tinkamas tėvų požiūris į vaikų mokymąsi – geri 

mokymosi rezultatai“ 

2 11 

4.  Paskaita tėvams „Kaip išjudinti Z - kartą“ 2 12 

5.  Paskaita „Kovos su korupcija sistema Lietuvoje. Sociologiniai 

tyrimai“ 

2 18 

6.  Paskaita tėvams „Kokius mes norime užauginti savo vaikus? Ką, kas 

ir kur vaikui įdės?“ 

2 35 

7.  Paskaita „Smurto atpažinimas, įvertinimas, pagalbos teikimo būdai“ 3 28 

8.  Paskaita „Inovacijos verslumo ugdyme“ 2 Nefiksuota 

9.  Paskaita „Vaikų, turinčių ASS, sensorinė patirtis” 3 30 

10.  Paskaita tėvams  „Pagalba šeimai, auginančiai ypatingą vaiką“  2,5 7 

11.  Paskaita tėvams „10 patarimų tėvams, kurių vaikai pradės lankyti 

mokyklą“ 

4 14 

12.  Paskaita tėvams „Teisės pažeidimai, nuo kurių nukenčia 

nepilnamečiai“ 

2 14 

13.  Paskaita tėvams „Vaikas tarp tėvų ir mokyklos – kartu galime 

pasiekti daugiau“ 

2 56 

14.  Paskaita tėvams „Auklėti vaikus ar mokytis kartu?“ 2 39 

15.  Paskaita „Antikorupcinės aplinkos kūrimas viešajame sektoriuje“ 2 34 

16.  Paskaita tėvams „Kaip suprasti vaikų piešinius“ 2 22 

17.  Paskaita tėvams „Vaikų charakterio tipai“ 2 23 

18.  Paskaita tėvams „Tėvų kantrybės „šaltinis“ 2 39 

19.  Paskaita „Vaiko psichologinio atsparumo stiprinimas per prevencinių 

programų įgyvendinimą“ 

2,5 40 

VISO: 19  43 473 

 

  



Konferencijos 
       13 lentelė 

Konferencijos tipas  2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Tarptautinės 6 3 5 

Respublikinės 25 26 27 

Regioninės ir Kauno miesto  10 14 18 

Iš viso: 41 43 50 

 

Eil. 

nr. 

Konferencijos tipas (tarptautinė, respublikinė, miesto),  

tema 

Dalyvių 

skaičius 

Tarptautinės konferencijos 

1.  Konferencija „Teacher to Teacher“ 271 

2.  Konferencija „Graži šalis gražiame pasaulyje“(A beautiful Country in a 

beautiful World) 

156 

3.  Konferencija „Iššūkis tyrėjams“ 140 

4.  E-konferencija „Pasaulio universitetai mokykloms“ („The World Universities to 

Schools“) 

34  

5.  Konferencija „Inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas ugdant SUP mokinius“ 135 

Respublikinės konferencijos 

6.  Konferencija „Aš mokau inovatyviai“ 271 

7.  Konferencija „LR Prezidentų veiklos įamžinimas ir atminimo puoselėjimas: 

idėjos ir patirtis“ 

83 

8.  Konferencija „Lietuvos valstybės šimtmetis“ 40 

9.  Konferencija „Šv.Kazimiero asmenybės vertybių raiška“ 104 

10.  Konferencija „Muzikinės kompiuterinės programos – jų pritaikymas ugdyme“ 90 

11.  Konferencija „Mano Olimpas“ 63 

12.  Konferencija „Menų dūzgės – kuriančio žmogaus link“ 63 

13.  Konferencija „Europa: mano pasirinkimas“ („Europa: meine Wahl“) 85  

14.  Konferencija „Žmogaus laisvės problema“ 39 

15.  Konferencija „Technologijų, gamtos ir kūrybiškumo sintezė“ 36 

16.  Konferencija „Kurk – piešk, skaityk, rašyk, kalbėk!“ 65 

17.  Konferencija „Savanorystė veža“ 48 

18.  Konferencija „Kultūrinės pilietinės tapatybės ir nuolatinio mokymosi poreikio 

ugdymo sąsajos“ 

66 

19.  Konferencija „Verslas mokykloje – iššūkis ir galimybės kuriant mokinių 

mokomąsias bendroves“ 

nefiksuota 

20.  Konferencija „Daugiakalbystės kompetencijų tobulinimas: tyrimai ir patirtys“ 107 

21.  Konferencija „Ugdymo inovacijos ir integracijos galimybės geografijos 

pamokose“ 

73 

22.  Konferencija „Mokykla be sienų. SUP vaikų ugdymas netradicinėse aplinkose“ 127 

23.  Konferencija „XXI a. kompetencijų ugdymas kaip atsakas į šiuolaikinės 

visuomenės poreikius“ 

101 

24.  Konferencija „Fizikos bandymai aplink mus“  35 

25.  Konferencija „Inovatyvūs užsienio kalbų mokymo(si) metodai“ 41  

26.  Konferencija „Aš mokau inovatyviai“ 174 

27.  Konferencija „Mažvydiečiai – šimtmečio vaikai“ 67 

28.  Konferencija „ Edukacinių aplinkų panaudojimo galimybės siekiant sutrikusios 

klausos mokinių mokymosi pažangos‘ 

60 



29.  Konferencija „Inovatyvūs būdai mokant STEM“ 79  

30.  Konferencija „Įgalinančios partnerystės link: darželio bendruomenės galia“ 276 

31.  Konferencija „Jaunasis Einšteinas“ 68 

32.  Konferencija „Šiuolaikinės pedagogikos aktualijos, patrauklumo paieškos, 

motyvacija ugdytiniams“ 

56 

Regioninės ir Kauno miesto konferencijos 

33.  Konferencija „Motyvacijos stiprinimas, kuriant geresnę mokymo(si) aplinką“ 57 

34.  Konferencija „Rašytojas ir istorija: inovatyvus žvilgsnis į literatūrą“ 54 

35.  Konferencija „Knyga mūsų pasaulyje“ 91 

36.  Konferencija „Kaip mes ėjome laisvės keliu. Istorija ir asmenybės“ 24 

37.  Konferencija ,,Valstybę savo darbais kuriame mes“ 63 

38.  Konferencija „Ankstyvosios narkomanijos prevencija ir kontrolės priemonių 

įgyvendinimas“ 

84 

39.  Konferencija „Lietuva ir pasaulis per 100-metį“ nefiksuota 

40.  Konferencija „Lietuva - ideali vieta gyventi: mitas ar realybė?“ 41 

41.  Konferencija „Ateities pradžia mokyklos suole“ 122 

42.  Konferencija „Į vaiką orientuoto ugdymo aplinkos kūrimas“ 58 

43.  Konferencija „EKO idėjos Lietuvai 2018“ 118 

44.  Konferencija „Atverkime duris Kristui“ 82  

45.  Konferencija „Kryptingas meninis ugdymas: mokslo ir meno sintezė“  71 

46.  Konferencija „Mobiliosios technologijos šiuolaikinėms pamokoms“ 45 

47.  Konferencija ,,Aš dalinuosi. O tu? Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas“ 176 

48.  Konferencija „Vaikai ir psichinė sveikata besikeičiančiame pasaulyje“ 135 

49.  Konferencija „Ikimokyklinio amžiaus vaikų meninis ugdymas: realybė ir 

iššūkiai“ 

80 

50.  Konferencija „Menų malūnas“ 73 

VISO: 50 4427 

 

 
11 pav. Konferencijų struktūra 

  

5 

27 

18 Tarptautinės

Respublikinės

Regioninės ir Kauno

miesto



Parodos 

 
      14 lentelė 

 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Tarptautinės 1 2 2 

Respublikinės 5 8 6 

Kauno miesto ir regiono 30 26 36 

Autorinės  6 10 3 

Iš viso: 42 46 47 

 

Eil.  

Nr. 

Parodos tipas 

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

Eksponatų 

autorių sk. 

Tarptautinės parodos 

1. Paroda „Jie – mūsų draugai…“ 49 

2. Paroda „Mano pagalba vaikui“ 260 

Respublikinės parodos 

3. Paroda „Emocijos nuspalvina dieną“ 18 

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

5. Paroda „Lietuvos sėkmės istorijos šimtmetis: praeitis, dabartis, idėja Lietuvai“ 52 

6. Paroda „Augu Lietuvoj“ 19 

7. Paroda „Augu Lietuvoj“ 20 

8. Paroda ,,Po vyčio ženklu“ 320 

Kauno miesto ir regiono parodos 

9. Paroda „Tarpukario Kauno modernizmas“ 35 

10. Paroda „Paslaptinga kojinaitė“ 14 

11. Paroda „Džiaugsmo dovanos Jėzui ir artimui“ 18 

12. Paroda „Žiemos natiurmortai“ 16 

13. Paroda „Akimirkos“ 3 

14. Paroda „Interjero aksesuarai moderniame interjere“ (LED apšvietimo 

galimybės) 

25 

15. Projekto „Vaikai keičia pasaulį“ dailės akcijos „Dovana Tėvynei 2018“ darbų 

paroda 

31 

16. Paroda „Tautiniai rūbai vaiko akimis“ 96 

17. Paroda „Lietuvos pilys“ 34 

18. Paroda ,,Dovana tau, Lietuva!“ 32 

19. Paroda „Kaunas – LAISVE patikrinti“ 27 

20. Paroda „Valstybė ir Aš. Dedikacija istorijai. Lietuva, Latvija, Estija“ 18 

21. Paroda „Tau, Lietuva“ 43 

22. Paroda „Mažieji architektai Lietuvai“ 51 

23. Paroda „Geros idėjos veža. Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarai“ 52 

24. Paroda „Mėlyna svajonė“ 60 

25. Paroda „Kelias: vaikas, šeima, darželis, mokykla“ 52 

26. Paroda „Sustabdyta pavasario akimirka Kauno Kristaus Prisikėlimo 

bazilikoje“ 

54 

27. Paroda „Aš minu dviratuku 2018“ 49 

28. Paroda „Mes18“ 32 

29. Paroda „ANI 2018“ 1 

30. Paroda „Tautos istorijos taurė ant dabarties stalo“ 43 

31. Paroda „Pasaulis per objektyvą“ 14 



32. Paroda „Auginu gėlę 2018“  24 

33. Paroda „Sustabdyta pavasario akimirka Kauno Kristaus Prisikėlimo 

bazilikoje“  

48 

34. Paroda „Mokomės atrasti. Mūsų sėkmės keliai“  46 

35. Paroda „Pašnekesiai“ 1 

36. Paroda „Pajausk rudenį Kauno Senamiestyje – nuo tilto iki tilto“ 100 

37. Paroda „Mano seneliai“ 12 

38. Paroda „Natiurmorto interpretacijos“ 10 

39. Paroda „Metamorfozės IV. Kėdė“ 28 

40. Paroda „Mano šeimos šventės“  32 

41. Paroda „Šimtmečio raštų pynė“ 62 

42. Paroda „Mano miestas, mano mintys“ 8 

43. Paroda „Sveika gyva, Kalėdų viešnia!“ 82 

44. Paroda „Ornamentai“ 12 

Autorinės parodos 

45. Jono Lukšės piešinių paroda „Tarpukario Kauno architektūra“, skirta Lietuvos 

valstybės 100-mečiui paminėti 

1 

46. Vievio meno mokyklos mokytojų D. Daubarienės ir D. Kobelevienės bei jų mokinių 

kūrybinių darbų paroda „Pavasario ženklai“ 

12 

47. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato fotografo Algimanto 

Aleksandravičiaus 33 fotografijų paroda „Menininkų keliu Ever su kunigu 

Algirdu Toliatu“. 

1 

 Iš viso: 47 2031 

 

 
12 pav. Parodų struktūra 

 

Metodiniai renginiai 

 
      15 lentelė 

Eil. 

nr. 

Tema, nurodant renginio formą Dalyvių 

skaičius 

1.  Metodinė valanda „Pagalbos vaikui ir šeimai organizavimas ugdymosi procese. 

Koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių paslaugų ir sveikatos 

priežiūros paslaugos“ 

31 

2 
6 

36 

3 

Tarptautinės

Respublikinės

Kauno miesto ir regiono

Autorinės



2.  Metodinė valanda „Pagalbos vaikui ir šeimai organizavimas ugdymosi procese. 

Koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros 

paslaugos“ 

31 

3.  Metodinė valanda „Smurto ir patyčių prevencija. Kodėl fizinės jėgos naudojimas, 

sprendžiant konfliktą, nėra tinkamas?“ 

24 

4.  Metodinis renginys „Tarpdalykinis projektas - mokymosi metodas, padedantis 

išmokti rusų (užsienio) kalbą“ 

10 

5.  Metodinis renginys „Gerosios patirties sklaida organizuojant renginius, skirtus 

bendruomenei. „Labdaros vakaras – miuziklas „Velnio nuotaka“. 

20 

6.  Kauno m. bendrojo ugdymo įstaigų pilietinio projekto „Augame kartu su Lietuva“ 

pristatymas 

24 

7.  Metodinė valanda „Pagalbos vaikui ir šeimai organizavimas ugdymosi procese. 

Koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros 

paslaugos“ 

64 

8.  Metodinis renginys „Srovės nešami“  70 

9.  Metodinė valanda „Specialusis ugdymas JAV: mokinių, turinčių SUP, integracijos į 

bendrojo ugdymo mokyklas, ypatumai“ 

36 

10.  „Aklųjų švietimui Lietuvoje – 90“ nefiksuota 

11.  Metodinis renginys „Efektyvus mokomųjų išteklių panaudojimas ugdant mokinių 

kalbines kompetencijas VBE egzaminui. L. Fedorčenkienės ir A. Micpovilienės 

metodinio leidinio „Speaking Exam Practice“ pristatymas“ 

17 

12.  „Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos išorinio kokybės vertinimo sistemos 

įgyvendinimas“ 

14 

13.  Metodinė valanda „Kompleksinis vaiko gerovės matas“ 40 

14.  Metodinė valanda „Erdvinių sąvokų formavimas logopedinių pratybų metu“ 9 

15.  Metodinis renginys knygos „Klyksmas vaiduoklių mieste. Vilko vaikai“ pristatymas 6 

16.  Metodinė valanda „Dėl tarptautinio bakalaureato programos įgyvendinimo“ 4 

17.  Metodinis renginys „Formaliojo vertinimo instrumentai rusų kalbos pamokose“  15 

18.  Trijų kartų projektas „Gyvenu Lietuvoj“, skirtas Kovo 11-ajai 10 

19.  Metodinis renginys informacinių technologijų mokytojams „Informacinės ir 

technologinės mokinių kompetencijos ugdymas IT pamokose“ 

26 

20.  „Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos išorinio kokybės vertinimo sistemos 

įgyvendinimas“ 

12 

21.  Metodinė valanda „Policijos pareigūnų darbo organizavimas vykdant bendrąją ir 

individualią prevenciją“ 

24 

22.  Kretingos savivaldybės ugdymo įstaigų metodinė diena „Tarpdisciplininis itin gabių 

mokinių ugdymas“. 

39 

23.  Praktinis metodinis renginys BMT mokyklų vadovams ir mokytojams „Teatro, 

dorinio ugdymo ir literatūros integracija kaip asmenybės ugdymo būdas“  

70 

24.  Metodinis renginys „Jaunimas, tikėjimas, pašaukimas“ 70 

25.  Kūrybinės veiklos popietė „Gyvybės žalias medis“ 51 

26.  „Vaikų socialinių, emocinių gebėjimų ugdymas taikant patyriminį metodą“ nefiksuota 

27.  RIUKKPA metodinis renginys „Vaikų kūrybiškumo ugdymas, fizinės ir emocinės 

sveikatos gerinimas, naudojant folklorą muzikinėje ir sportinėje veikloje“ 

nefiksuota 

28.  Metodinis renginys ekonomikos mokytojams „Moodle sistemos galimybės 

ekonomikos pamokose“ 

3 

29.  Metodinis – praktinis renginys „Kad vaikui darželyje būtų saugu, gera ir įdomu“ 12 

30.  Metodinė diena geografijos mokytojams „Aukštasis mokslas ir mokykla“ 14 

31.  Metodinis – praktinis renginys „Ugnis tarp mūsų“ 21 

32.  „Pokalbių salonas“ (metodinis renginys) „Darbas su jaunimu: nukreipimo galimybės“ 11 

33.  Metodinis renginys „Struktūruotas ugdymas: fizinės aplinkos organizavimas ASS 

vaikams“ 

23 

34.  „Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos išorinio kokybės vertinimo sistemos 

įgyvendinimas“ 

13 



35.  Veikla „Judėkime šokio ritmu“ 16 

36.  Metodinė išvyka „Istorinis krašto paveldo pažinimas Pietryčių Lietuvoje“.  33 

37.  Metodinis renginys-praktikumas ,,Pavasaris eina gėlių takais – 2018“ 36 

38.  Metodinė valanda „Struktūruotas ugdymas: tvarkaraščiai ir dienotvarkės“ 19 

39.  Metodinys renginys – seminaras„Ugdome europiečius” 78 

40.  „Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos išorinio kokybės vertinimo sistemos 

įgyvendinimas“ 

14 

41.  Kūrybinės raiškos projektas „Ranką man duok“, skirtas SUP vaikų socialinei 

atskirčiai mažinti 

nefiksuota 

42.  Diskusija apie ugdymo turinio atnaujinimą „Mokykla 2030. Vizija“ 28 

43.  „Pokalbių salonas“ (metodinis renginys) „Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos 

priežiūra Kauno mieste“ 

19 

44.  Metodinė valanda „Struktūruotas ugdymas: veiklos, pamokos, struktūra“ 17 

45.  Metodinė valanda „Kaniterapijos galimybės ugdymo įstaigoje“ 29 

46.  Metodinis renginys „Liudyti Evangeliją kiekvienu pasirinkimu“ 39 

47.  Pokalbių salonas „Sunkaus elgesio vaikai“ 23 

48.  Metodinė diena „IDUKM (integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas) ir IT 

sinergija ugdymo procese“ 

39 

49.  Metodinis renginys „Kristus Jėzus – mūsų viltis“ 60 

50.  Tradicinis rudeninis edukacinis renginys „Muzika spalvų ir vėjo“ 31 

51.  Metodinis renginys „Finansinis mokinių švietimas mokykloje“ 27 

52.  „Pokalbių salonas“ (metodinis renginys) „Vaiko gerovės komisijos veikla mokykloje. 

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo įgyvendinimo aspektai“ 

68 

53.  Kūrybinės dirbtuvės „Inovatyvios technologijos pamokoje“  28 

54.  Tarptautinei socialinio pedagogo dienai skirta popietė „Po Angelo sparnu“ nefiksuota 

55.  RIUKKPA metodinis renginys „Korekcinės veiklos elementų taikymas vaikų kūno 

kultūroje“ 

19 

56.  Akcija, skirta pasaulinei psichikos sveikatos dienai „Laimingas ir sveikas – misija 

(ne)/įmanoma(?)“ 

nefiksuota 

57.  Hiratsukos miesto (Japonija) delegacijos stažuotė Kaune „Kauno ir Hiratsukos 

švietimo įstaigų pasikeitimas patirtimi ir bendradarbiavimo sutarčių pasirašymas“ 

5 

58.  Integruotas ekonomikos ir verslo kalbos renginys „Verslo idėjų generavimas“  35 

59.  Metodinis praktinis renginys „Pasaulis vaiko akimis“ 10 

60.  Metodinis praktikumas „Muzikinės dirbtuvės“ 31 

61.  „Pokalbių salonas“ (metodinis renginys) „Mokyklos vaiko gerovės komisijos ir 

Vaiko teisių apsaugos skyriaus bendradarbiavimas ieškant pagalbos būdų vaikui ir 

šeimai“ 

99 

62.  Vaikų, mokytojų kūrybos festivalis „Vaiko šypsena – gražiausia dovana 2018” 17 

63.  Kauno Milikonių progimnazijos MMT (mokytojų-mokinių-tėvų) atviras renginys 11 

64.  Projekto „Žaidžiu meną“, meno terapijos veiklos „Vanduo“ pristatymas bei 

diskusija apie ugdomąją terapiją  

22 

65.  „Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos išorinio kokybės vertinimo sistemos 

įgyvendinimas“ 

14 

66.  Švietimo inovacijų pristatymo renginys „K12 forumas“ (VšĮ „Edukacijos forumas“, 

UAB „Biznio mašinų kompanija“). 

nefiksuota 

67.  Pradinių klasių mokytojų meninės raiškos kūrybinės grupės metodinis renginys 

„Vytinių juostų technologija“ 

15 

68.  Metodinis renginys „Mokome mokytis matematikos“ 20 

69.  Metodinis renginys „Tarptautinio Erasmus + KA2 projekto „Vaikų misija: Europa 

besienų” rezultatų pristatymas” 

27 

70.  Savivaldybių švietimo pažangos ataskaitos  

71.  Metodinis renginys „Mokytis gali būti įdomu, Arba ateitį ugdome šiandien“ 71 

72.  Metodinis-kultūrinis renginys „Šv. Martino dienos paminėjimas“ 5 

73.  Metodinis renginys „Saugios elgsenos tamsiu paros metu eismo aplinkoje ugdymas 16 



Pirmoji pagalba paslydus ar nukentėjus nuo šalčio“ 

74.  Praktikumas su vaikais ir pedagogais „Žaidžiame garsais“ 20 

75.  Metodinis renginys „Pagalbos formos šalinant priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kalbos ir kalbėjimo sutrikimus“ 

nefiksuota 

76.  Metodinis renginys „Muzikinio ugdymo aktualijos“ 24 

77.  Projekto „Vaiko ugdymas lauke“ pristatymas. Praktikumas „Pedagogo vaidmuo 

vaikų veikloje“ 

14 

78.  RIUKKPA metodinis renginys „Kėdutės panaudojimo galimybės, ikimokyklinio 

amžiaus vaikų kūno kultūroje“ 

5 

79.  „Pokalbių salonas“ (metodinis renginys) „Ką daryti, kad mokinys netaptų 

agresyvus? Ir ką daryti, kai tai įvyko?“ 

26 

80.  Metodinis renginys „Chemijos Brandos darbo rengimo patirtis“ 4 

81.  Metodinis renginys „Diena MTKC“ 7 

82.  Metodinis renginys „Vaikų pasiekimų gerinimas. Tarptautinių projektų patirtis“ nefiksuota 

83.  Kūrybinės dirbtuvės „Kūrybinės dūzgės“ 7 

84.  „Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos išorinio kokybės vertinimo sistemos 

įgyvendinimas“ 

13 

85.  Istorijos mokytojų diskusija „Siekiamybės ir galimybės įgyvendinant dalyko 

ugdymo turinį“ 

29 

86.  Kauno miesto mokyklų metodinės tarybos pažintinė dalykinė išvyka į parodą 

„Mokykla 2018“ 

29 

87.  Metodinė valanda „Partnerystės nauda vaikų socialinės ir pažintinės kompetencijų 

ugdymui“ 

16 

88.  Metodinė-praktinė diskusija „Į vaiko ugdymo(si) pasiekimų rezultatus orientuotų 

ugdymo metodų taikymo patirtis“ 

14 

89.  Kauno miesto pradinių klasių SUP vaikų projekto „Kalbinukų šventė: seku, seku 

pasaką 2018“ pristatymas“ 

32 

90.  Praktikumas „Dalinamės idėjomis: žiemos šventės“ 33 

91.  Metodinis renginys Tautinių, dorovinių vertybių plėtojimo galimybės, panaudojant 

įvairius ugdymo būdus ir metodus“ 

11 

92.  Tarpinstitucinis prevencinis bendradarbiavimas „Prokuratūros veikla ir funkcijos“ 16 

93.  Metodinis renginys „Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas ir apskaita“ 33 

94.  Kūrybinių meno terapijų paroda-egzaminas „Tariu garsus – gaminu žaislus“ 14 

95.  Metodinis renginys Nuodugnus žinių perteikimas vaizdumo priemonėmis“ 22 

96.  „Pokalbių salonas“ „Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūra Kauno mieste“ 13 

97.  „K12 forumas“ (VšĮ „Edukacijos forumas“, UAB „Biznio mašinų kompanija“) nefiksuota 

98.  Metodinis renginys „Informatika pradiniame ugdyme“ 24 

99.  Metodinis renginys „Mokome geografijos – pažintis su Namibija“ 32 

100.  Metodinis renginys „Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas ir apskaita“ 8 

101.  Metodinis renginys „Įvairių technologijų integravimas į ugdymo procesą“ 21 

102.  Metodinis renginys „Sveikatos edukacijos programa pradinukams ne mokykloje“ 11 

103.  Atvira pamoka kūno kultūros mokytojams „Tinklinio technikos veiksmų 

tobulinimas“ 

8 

104.  Kauno m. bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų tinklinio varžybos „Tinklinio diena. 

Sportas – bendravimo draugas“ 

14 

105.  Kauno miesto Mokyklų metodinės tarybos posėdis nefiksuota 

106.  Kauno miesto Mokyklų metodinės tarybos posėdis nefiksuota 

107.  „Kaip bendrauti su skirtingais žmonėmis“ nefiksuota 

108.  „Emocinio intelekto ir socialinių kompetencijų ugdymas“ nefiksuota 

109.  „Geros mokyklos koncepcijos iššūkiai pamokai“ nefiksuota 



110.  „Emocinio intelekto ir socialinių kompetencijų ugdymas“ nefiksuota 

111.  Pasitarimas „Dėl mokymosi pasiekimų gerinimo ir pagalbos teikimo“ ir tobulinimo 

plano (veiklos pokyčių) tarpinių (metinių) rezultatų aptarimas po išorės vertinimo, 

Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija  

nefiksuota 

112.  Kauno specialiosios mokyklos išorės vertinimo ataskaitos aptarimas  nefiksuota 

113.  Kauno Milikonių progimnazijos išorės vertinimo ataskaitos aptarimas nefiksuota 

114.  Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos išorės vertinimo ataskaitos aptarimas nefiksuota 

115.  Pasitarimas „Dėl mokymosi pasiekimų gerinimo, pagalbos teikimo“ ir tobulinimo 

plano (veiklos pokyčių) tarpinių (metinių) rezultatų aptarimas po išorės vertinimo, 

Kauno Dainavos progimnazija 

nefiksuota 

116.  Pasitarimas „Dėl mokymosi pasiekimų gerinimo, pagalbos teikimo“ ir tobulinimo 

plano (veiklos pokyčių) tarpinių (metinių) rezultatų aptarimas po išorės vertinimo, 

Kauno Pilėnų progimnazija  

nefiksuota 

117.  Pasitarimas „Dėl mokymosi pasiekimų gerinimo, pagalbos teikimo“, Kauno 

„Žiburio” pagrindinė mokykla  

nefiksuota 

118.  Pasitarimas „Dėl mokymosi pasiekimų gerinimo, pagalbos teikimo“ ir tobulinimo 

plano (veiklos pokyčių) tarpinių (metinių) rezultatų aptarimas po išorės vertinimo,  

Kauno Pilėnų progimnazija  

nefiksuota 

119.  Pasitarimas „Dėl veiklos pokyčių po išorės vertinimo, Kauno Juozo Urbšio 

katalikiška pagrindinė mokykla  

nefiksuota 

120.  Pasitarimas „Dėl mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo ir pagalbos jiems 

teikimo“, Kauno Veršvų gimnazija  

nefiksuota 

121.  Pasitarimas „Dėl veiklos pokyčių po išorės vertinimo, kuris vyko 2010 m. spalio 

11–15 d. ir mokymosi pasiekimų gerinimo“, Kauno Palemono gimnazija  

nefiksuota 

122.  „Etatinio užmokesčio modelio pristatymas“ 113 

123.  „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijos įsivertinimas kokybės vadybos ir 

strateginio planavimo kontekste“ 

nefiksuota 

Iš viso: 123 2448 

 

Parodų, projektų aptarimai ir kiti apibendrinamieji renginiai 

 
16 lentelė 

Eil. 

nr. 

Tema Dalyvių 

skaičius 

1.  Nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ Kauno švietimo darbuotojų 

kūrybinės komandos mokymai 

18 

2.  Nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ Kauno švietimo darbuotojų 

kūrybinės komandos mokymai 

18 

3.  Kauno l.-d. „Obelėlė“ inicijuotos BMT2 narių, mokyklų, ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų vaikų, tėvų, pedagogų kūrybinių darbų parodos „Tautiniai rūbai vaiko 

akimis“ aptarimas 

29 

4.  Nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ Kauno švietimo darbuotojų 

kūrybinės komandos mokymai 

18 

5.  Kauno ikimokyklinių įstaigų vaikų kūrybinio projekto ,,Vanduo ir paslaptinga 

spalvų magija“ parodos atidarymas, aptarimas 

25 

6.  Kūrybinio projekto ,,Kūryba iš mano rankų“ darbų parodos ,,Tau, Lietuva“, 

skirtos Lietuvos šimtmečiui paminėti aptarimas, nugalėtojų apdovanojimas 

30 

7.  Nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“  neformaliojo švietimo lyderystės 

programos kūrybinės komandos mokymai 

19 

8.  Mokyklų vadovų pasitarimas dėl Ukrainos mokinių delegacijos priėmimo Kaune 8 



9.  Nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ Kauno švietimo darbuotojų 

kūrybinės komandos mokymai 

18 

10.  Lietuvos mokinių dailės olimpiados „Lietuvos sėkmės istorijos šimtmetis: 

praeitis, dabartis, idėja“ II etapo aptarimas 

20 

11.  Nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ Kauno švietimo darbuotojų 

kūrybinės komandos mokymai 

18 

12.  Istorijos olimpiados prizininkų, konkursų ir viktorinų laureatų pagerbimo šventė Nefiksuota 

13.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 klasių mokinių tapybos, 

fotografijos, žemės meno, skulptūros projekto-plenero „Sustabdyta pavasario 

akimirka Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje“ aptarimas ir plenero darbų 

parodos uždarymas 

35 

14.  Emblemų paroda „Aš minu dviratuku 2018“. 30 

15.  Respublikinio vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkurso ,,Po Vyčio ženklu“, 

skirto Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-osioms metinėms, laureatų 

apdovanojimo šventė 

56 

16.  Nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ Kauno švietimo darbuotojų 

kūrybinės komandos mokymai 

18 

17.  Projekto „Šiuolaikinė mokymo(si) aplinka“ aptarimas 277 

18.  Nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“  neformaliojo švietimo 

lyderystės programos kūrybinės komandos mokymai 

19 

19.  Kauno Dainavos prog-jos pedagogų gerosios patirties paroda, skirta mokyklos 45 –

mečiui „Mokomės atrasti. Mūsų sėkmės keliai“ 

42 

20.  Nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ Kauno švietimo darbuotojų 

kūrybinės komandos IV pasirenkamojo modulio „Lyderis besimokančioje 

organizacijoje“ mokymai 

18 

21.  Nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ neformaliojo švietimo 

lyderystės programos kūrybinės komandos III modulio „Lyderis – mokymosi 

vedlys“ mokymai 

19 

22.  Pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių projekto „Mano šeimos šventės“ 

fotopasakojimų parodos aptarimas  

28 

23.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių tapybos, fotografijos, žemės 

meno, skulptūros projekto - plenero „Pajausk rudenį Kauno Senamiestyje – Nuo 

tilto iki tilto“ aptarimas ir laureatų apdovanojimas 

60 

24.  Nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ neformaliojo švietimo 

lyderystės programos kūrybinės komandos neformaliosios programos modulio 

„Lyderis – besimokančioje organizacijoje“ mokymai 

19 

25.  Nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ švietimo darbuotojų komandos 

mokymai 

18 

26.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių technologijų darbų parodos 

„Šimtmečio raštų pynė“ aptarimas ir mokinių apdovanojimas 

45 

27.  Kalėdinių atvirukų paroda-konkursas ,,Kalėdos, Kalėdos...“ 27 

28.  Skrajučių konkurso – kūrybinės iniciatyvos „Mano dora, nekorumpuota Lietuva“, 

skirtos Tarptautinei antikorupcijos dienai, 1–3 vietos laimėtojų apdovanojimai 

Nefiksuota 

29.  Nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ konsultacija Kauno kūrybinės 

komandos grupei 

18 

30.  Nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ konsultacija „Renkuosi mokyti“ 7 

31.  Nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ neformaliosios trumpalaikės 

švietimo lyderystės programos ne švietimo darbuotojams „Bendruomenės plėtra ir 

mokykla“ mokymai 

31 

32.  Išvažiuojamasis BMT ir BMT-1 koordinatorių posėdis 9 

Iš viso: 32 997 

 

  



Metodinių priemonių ir leidinių pristatymai 

 
                                              17 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Tema Dalyvių 

skaičius 

1. Metodiniame renginyje „Efektyvus mokomųjų išteklių panaudojimas ugdant 

mokinių kalbines kompetencijas VBE egzaminui“ L.Fedorčenkienės ir 

A.Micpovilienės metodinio leidinio „Speaking Exam Practice“ pristatymas“ 

17 

2. Metodinis renginys dirbantiems su SUP vaikais. Priemonių pristatymas  

„Sensorinės priemonės ir įranga dirbantiems su vaikais, turinčiais sensorinio 

apdorojimo sutrikimų“.  

Priemones pristato – J. Kontrimavičienė, UAB „Slaugivita“ 

15 

3. Dr. R. Čepaitienės ir dr. Ž. Mikailienės metodinės priemonės „Pasaulis prasideda 

čia: paveldo ugdymo principai mokyklinio amžiaus vaikams“ pristatymas – 

diskusija. 

11 

4. Kristinos Katavičiūtės metodinio leidinio „Pjesės smuikininkų ansambliui“ 

pristatymas.  

15 

5. Metodinio leidinio pristatymas „Psichologas ugdymo įstaigoje. Praktiko užrašai”. 52 

Iš viso: 5 110 

 

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 

1 6 

2. Dėl kokybės vadybos stiprinimo bendrojo ugdymo mokykloje 14 27 

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

4. konsultacijos naujiems vadovams 10 14 

5. Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 2 11 

6. Dėl IKT taikymo ugdymo procese 7 54 

7. Kitos (Viešoji konsultacija „Kaip užtikrinti veiksmingesnę 

mokymosi pagalbą?“. 

22 249 

8. Dėl bakalaureato programos 3 9 

9. Dėl atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo 1 18 

 Iš viso: 70 400 

 

Gerosios / vertingos patirties sklaidos renginiai 

 

      19 lentelė 

Formos Renginių/ leidinių skaičius Dalyvių skaičius 

Gerosios patirties seminarai 149 4545 

Atviros pamokos 23 120 (dalis nefiksuota) 

Parodos 32 1070 

Konferencijos 43 3574 

Apskriti stalai, diskusijos ir kt. renginiai 55 1283 

Gerosios patirties leidiniai, pristatymai 3 16 (straipsnių autorių skaičius) 

Kita  19 106 

Iš viso: 324 10 714 

 

  



Kauno miesto besimokančių mokyklų tinklo (BMT) renginiai 

 
20 lentelė 

Eil. 

nr. 

Tema, renginio forma Dalyvių 

skaičius 

1.  Integruota ikimokyklinio ugdymo pedagogų veikla „Sveikas stuburas – taisyklinga 

laikysena“ 

31 

2.  Kauno l.-d. „Obelėlė“ inicijuota BMT 2 narių, mokyklų, ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų vaikų, tėvų, pedagogų kūrybinių darbų paroda „Tautiniai rūbai vaiko 

akimis“, skirta Lietuvos valstybės 100-mečiui paminėti 

96 

3.  „Mano Vasario 16-oji visiems laikams su manimi“. Dalyvauja Kovo 11-osios akto 

signataras Vidmantas Povilionis ir dainininkė Veronika Povilionienė 

15 

4.  Antano Smetonos gimnazijos mokytojų ir mokinių inicijuotas protų mūšis BMT 

mokyklų 7-8 klasių mokinių komandoms „Lietuvai – 100“   

70 

5.  BMT koordinatorių pasitarimas 7 

6.  Antano Smetonos gimnazijos patirtis – interaktyvus edukacinis renginys mokiniams 

„Skaičiaus π dienos šventė – linksmai apie matematikos svarbą mūsų kasdieniniame 

gyvenime“ 

47 

7.   Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos patirtis – integruota anglų kalbos ir 

globalaus švietimo pamoka 6 klasės mokiniams „Dievų maistas“ 

6 

8.  „Saulės“ gimnazijos patirtis – metodinis praktinis renginys „Teatro, dorinio ugdymo 

ir literatūros integracija kaip asmenybės ugdymo būdas“  

70 

9.  Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos inicijuota teorinė-praktinė konferencija 

„Kryptingas meninis ugdymas: mokslo ir meno sintezė“   

71 

10.  Kūrybinės dirbtuvės „Inovatyvios technologijos pamokoje“  28 

11.  Kauno Milikonių progimnazijos MMT (mokytojų-mokinių-tėvų) atviras renginys  11 

12.  Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos patirtis – atvira gamtos mokslų kurso 

pamoka 5 klasėje „Tirpalai“  

7 

13.  Išvažiuojamasis BMT ir BMT-1 koordinatorių posėdis 20 

Iš viso: 13 479 

 

Renginiai mokiniams 

 
21 lentelė 

Eil. 

nr. 

Tema, renginio forma Dalyvių 

skaičius 

1.  Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados pirmasis etapas 19 

2.  Kauno pedagogų kvalifikacijos centro ir Kauno apygardos prokuratūros iniciatyvos 

„Padėkime mokiniams būti saugiems elektroninėje erdvėje“ paskaita mokiniams 

„Smurtas, elektroninės patyčios ir kitos elektroninėje erdvėje kylančios grėsmės“ 

185 

3.  Respublikinė mokinių konferencija „Tėvynė Nepriklausomos Lietuvos (1918-1940 

m. ) poetų kūryboje“ 

70 

4.  Respublikinis edukacinis projektas vaikams, turintiems SUP, „Saugaus interneto 

pasaulyje“ 

120 

5.  Protų mūšis Kauno miesto BMT mokyklų 7-8 klasių mokinių komandoms 

„Lietuvai – 100“   

70 

6.  Kauno pedagogų kvalifikacijos centro ir Kauno apygardos prokuratūros iniciatyvos 

„Padėkime mokiniams būti saugiems elektroninėje erdvėje“ paskaita mokiniams 

„Smurtas, elektroninės patyčios ir kitos elektroninėje erdvėje kylančios grėsmės“ 

190 

7.  Integruota rusų, vokiečių, prancūzų kalbų pamoka – daugiakalbė popietė 

„Užgavėnių karnavalas (Fasching Karneval, Карнавал в Маслениу, Le carnaval de 

mardi gras)“ 

Nefiksuota 

8.  Kauno apskr. gimnazijų futbolo turnyras, KAFF Jono Jablonskio vardo taurei 

laimėti 

8  

 

9.  Kauno m. ugdymo įstaigų pilietiškumo ugdymo projektas „Asmenybės, kūrusios ir Nefiksuota 



kuriančios Lietuvą“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. 

10.  Kauno pedagogų kvalifikacijos centro ir Kauno apygardos prokuratūros iniciatyvos 

„Padėkime mokiniams būti saugiems elektroninėje erdvėje“ paskaita mokiniams 

„Smurtas, elektroninės patyčios ir kitos elektroninėje erdvėje kylančios grėsmės“ 

170 

11.  Edukacinė veikla Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5 klasių mokiniams 

„Matematikos dirbtuvės“ 

40 

12.  Mokinių kūrybinių darbų konkursas „Kaunas – mano miestas“ 44 

13.  Kauno m. bendrojo ugdymo mokyklų 8 – 10 klasių mokinių protmūšis „Auginu 

žalią Lietuvą“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečiui paminėti 

43 

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

istorijos“ 

16 

15.  Kauno pedagogų kvalifikacijos centro ir Kauno apygardos prokuratūros iniciatyvos 

„Padėkime mokiniams būti saugiems elektroninėje erdvėje“ paskaita mokiniams 

„Smurtas, elektroninės patyčios ir kitos elektroninėje erdvėje kylančios grėsmės“ 

150 

16.  Lietuvių kalbos ir literatūros viktorina „Kartojimas – mokslų motina“ 33 

17.  Kauno miesto gamtos mokslų šventė „Kūrybos ir eksperimentų sala“, skirta 

Sveikatos mėnesiui paminėti 

101 

18.  Respublikinis SUP vaikų meninės raiškos konkursas „Mano gražiausi žodžiai 

Lietuvai“ 

112 

19.  Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių mokinių konkursas „Matematinis pa 

de de“ 

57 

20.  Respublikinė praktinė mokinių konferencija „Jaunasis Einšteinas“ 68 

21.  Kauno m. bendrojo ugdymo mokyklų 9 – 12 gimnazijų (I – IV) klasių mokinių 

anglų kalbos viešojo kalbėjimo konkursas „The Best way to Predict the Future is to 

Invent it“ 

7 

22.  Kauno m. pradinio ugdymo ketvirtų klasių mokinių „Palestros“ bėgimo ir virvės 

traukimo renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti 

18  

 

23.  Konkursas „Mes – Lietuvos ateitis“ 11 

24.  Atvira gamtamokslinio, ekologinio ugdymo pamoka (2 val. trukmės edukacinė 

veikla) „Mokomės kitaip“ 

131 

25.  Interaktyvus edukacinis renginys miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams 

„Skaičiaus π dienos šventė – linksmai apie matematikos svarbą mūsų kasdieniniame 

gyvenime“   

47 

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

gimnazijų mokiniams 

9  

 

27.  Laiškas Kauno miesto mokinių tėvams „Laiku pastebėti ir teisingai reaguoti“. 

Laiškas bus patalpintas elektroniniame dienyne 

nefiksuota 

28.  Akcija „Dalinkimės draugyste“ nefiksuota 

29.  Kauno mokyklų 3 klasių mokinių edukacinė ekspedicija „Sveikas, saugus, sumanus 

vaikas – sėkmės tiltas į ateitį“ 

21 

30.  Biologijos - geografijos viktorina tarp Kauno miesto jaunimo mokyklų, skirta 

Žemės dienai paminėti, „Žemė – visų buveinė“ 

12 

31.  Kauno Šančių mikrorajono pradinio ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokiniams   

„Dainų ir šokių pynė Lietuvai“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui 

paminėti 

14 

32.  Kauno m. 1–4 kl. mokinių ir jų šeimų narių nuotraukų koliažų, naudojant IKT, 

konkurso „Kovo 11-oji mano šeimoje“ pristatymas bei dalyvių apdovanojimas 

15 

33.  Kauno m. ugdymo įstaigų pradinio ugdymo 4 klasių mokinių matematikos 

olimpiada ,,Skaičiukas-2018“ 

22 

34.  Respublikinės mokinių kūrybinių darbų parodos – konkurso „Šv. Kazimiero 

asmenybės vertybių raiška“, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui 

paminėti, atidarymas ir laureatų apdovanojimas 

30 

35.  Kauno pedagogų kvalifikacijos centro ir Kauno apygardos prokuratūros iniciatyvos 

„Padėkime mokiniams būti saugiems elektroninėje erdvėje“ paskaita mokiniams 

60 



„Smurtas, elektroninės patyčios ir kitos elektroninėje erdvėje kylančios grėsmės“ 

36.  Aštuntų ir jaunesnių klasių mokinių uždarų patalpų „Lėkščiasvydžio“ varžybos, 

skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui 

Nefiksuota 

37.  Kauno pedagogų kvalifikacijos centro ir Kauno apygardos prokuratūros iniciatyvos 

„Padėkime mokiniams būti saugiems elektroninėje erdvėje“ paskaita mokiniams 

„Smurtas, elektroninės patyčios ir kitos elektroninėje erdvėje kylančios grėsmės“ 

60 

38.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 6 klasių mokinių komandų geografijos 

konkursas Viktorijos Vilkauskaitės taurei laimėti 

36 

39.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių ir 1-4 gimnazijos klasių 

mokinių matematikos kūrybinių darbų konkursas „Šimtmečio matematika“ 

68 

40.  Kauno m. 4 klasių mokinių savos kūrybos eilėraščių konkursas „Saulės 

spindulėlis“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui 

43 

41.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 klasių ir 1-3 gimnazijos klasių 

mokinių informacinių technologijų kompiuterinio teksto redagavimo konkursas  

„Simbolis“ 

46 

42.  Kauno m. bendrojo ugdymo mokyklų 5 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada 88 

43.  Kauno m. 7 klasių mokinių viktorina „Džiuginanti anglų kalba“ Nefiksuota 

44.  Lituanistinių renginių nugalėtojų šventė  Nefiksuota 

45.  „Valdonės Petrauskaitės vardo respublikinio tinklinio turnyras“ Nefiksuota 

46.  Kauno m. pradinių klasių mokinių projekto „Šimtą metų aš gyvensiu vaikų 

širdelėse...“, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, eilėraščių popietė 

36 

47.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 gimnazijos klasių mokinių 

informacinių technologijų konkursas „Skaičiuoklės galimybės“ 

21 

48.  Integruota rusų, vokiečių, prancūzų kalbų daugiakalbė pamoka – popietė „Pavasario 

šypsenos“ 

56 

49.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių mokinių 6-oji Jaunųjų fizikų 

olimpiada 

85 

50.  Respublikinis nacionalinio orumo forumas „Minties laisvės šaukliai“, skirtas 

Lietuvos valstybės šimtmečiui. 

49 

51.  Kauno m. bendrojo ugdymo mokyklų  5-8 klasių mokinių konkursas „Būk saugus“. 57 

52.  Tarpmokyklinio miesto mokyklų mokinių komandų matematikos konkurso 

„MMM“ finalinis etapas 

30 

53.  Kauno regiono 7-8 klasių mokinių biologijos olimpiada, skirta prof. Eugenijai 

Šimkūnaitei atminti 

84 

54.  Konkursas-viktorina „IT...ar be jų gali?“ 24 

55.  Kauno m. 8–9 klasių mokinių anglų kalbos linksmų užduočių viktorina „The Great 

Big Quiz Day“ 

79 

56.  „Šokio diena 2018“, skirta tarptautinei šokio dienai paminėti Nefiksuota 

57.  Vaikų piešinių akcija „Kaunas Jazz ant grindinio 2018“ 29 

58.  Tarptautinis programavimo konkursas „Code Royale“ 42 

59.  Kauno m. bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 klasių mokinių tapybos, fotografijos, 

žemės meno, skulptūros pleneras „Sustabdyta pavasario akimirka Kauno Kristaus 

Prisikėlimo bazilikoje“ 

48 

60.  SUP turinčių mokinių renginys „Aš bėgu, mamyte, artyn prie Tavęs“ nefiksuota 

61.  Kauno pedagogų kvalifikacijos centro ir Kauno apygardos prokuratūros iniciatyvos 

„Padėkime mokiniams būti saugiems elektroninėje erdvėje“ paskaita mokiniams 

„Smurtas, elektroninės patyčios ir kitos elektroninėje erdvėje kylančios grėsmės“ 

60 

62.  Lietuvių kalbos diktanto konkursas „Raštingiausias Kauno miesto pradinukas 2018“ 35 

63.  Informacinių technologijų konkursas miesto jaunimo mokyklų 8-10 klasių 

mokiniams „Infomeistras 2018“ 

23 

64.  Kauno pedagogų kvalifikacijos centro ir Kauno apygardos prokuratūros iniciatyvos 

„Padėkime mokiniams būti saugiems elektroninėje erdvėje“ paskaita mokiniams 

„Smurtas, elektroninės patyčios ir kitos elektroninėje erdvėje kylančios grėsmės“ 

60 

65.  Edukacinė – kūrybinė akcija „Mūsų gerumas-išsaugos pasaulį“  25 



66.  Kūrybinis projektas-konkursas „Žodelis širdelėn - 2018“ 41 

67.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių mokinių chemijos konkursas 

„Jaunasis chemikas“ 

63 

68.  Kauno m. bendrojo ugdymo mokyklų 5–6 klasių mokinių popietė – konkursas 

„Mokomės etikos žaisdami“ 

80 

69.  Kauno vaikų darželių jungtinio choro festivalis „Mamai, tėčiui ir gimtinei“ skirtas 

IĮMMD 25 m. jubiliejui ir Lietuvos šimtmečiui paminėti 

149 

70.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių – geografijos olimpiadų ir 

konkursų nugalėtojų – apdovanojimo šventė 

77 

71.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, laimėjusių ekonomikos 

olimpiadose ir konkursuose, apdovanojimo šventė 

54 

72.  Respublikinio projekto „Žaidžiame meną“ baigiamoji dalis 32 

73.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių – biologijos olimpiadų ir 

konkursų nugalėtojų – apdovanojimo šventė  

67 

74.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių – informacinių technologijų 

olimpiadų ir konkursų nugalėtojų – apdovanojimo šventė  

108 

75.  Edukacinio projekto „Pavasaris eina gėlių takais – 2018“ edukaciniai stebėjimai 

VDU botanikos sode 

64 

76.  Tautosakos festivalis „Gyvenu, Lietuva“, skirtas Lietuvos šimtmečiui paminėti 26 

77.  Saviraiškos projektas-piešimo ant asfalto renginys ,,Mano Lietuva“, skirtas 

Lietuvos šimtmečiui paminėti 

30 

78.  „Lietuvos ir Ukrainos mokinių mainų programa“, mokinių iš Ukrainos vizitas 

Kaune. Dalyviai – 8–10 kl. mokiniai iš Ukrainos 

30 

79.  Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 8-11 klasių mokinių virtualus kompiuterinio 

darbalaukio fono konkursas „Skrydžio sparnai“, skirtas Stepono Dariaus ir Stasio 

Girėno skrydžio per Atlantą 85-osioms metinėms paminėti 

30 

80.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių – matematikos olimpiadų ir 

konkursų nugalėtojų – apdovanojimo šventė 

107 

81.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių – fizikos ir chemijos olimpiadų 

bei konkursų nugalėtojų – apdovanojimo šventė 

84 

82.  Matematikos viktorina miesto jaunimo klasių (8-9 kl.) mokiniams „Matematikos 

šalyje mes keliaujame drauge“ 

39 

83.  Fizikos kūrybinių darbų konkurso Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 7-12 klasių 

ir 1-4 gimazijos klasių mokiniams „Fizikos bandymai aplink mus“ IV etapas – 

baigiamoji konferencija 

99 

84.  Kauno m. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių – užsienio kalbų olimpiadų ir 

konkursų nugalėtojų apdovanojimo šventė „AČIŪ 2018“ 

156  

85.  Kauno m. bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 kl. mokinių tapybos, fotografijos, žemės 

meno, skulptūros pleneras-projektas „Pajausk rudenį Kauno Senamiestyje – nuo 

tilto iki tilto“ 

100 

86.  Tarptautinė iniciatyva „Apsiginklavę menu“, skirta Taikos dienai paminėti 172 

87.  Tarptautinis pasaulio kalbų iššūkis „Europos kalbų Eurovizija 2018“, skirtas 

Europos kalbų dienai paminėt 

137 

88.  Kauno m. bendrojo ugdymo mokyklų 7–8 kl. mokinių protų mūšis „Kalba – 

bendrystės raktas“, skirtas Europos kalbų dienai paminėti 

90 

89.  Respublikinis 3-ųjų pradinių klasių mokinių laiško rašymo konkursas „Dėkoju Tau 

mokytojau 2018“, skirtas Mokytojo dienai paminėti 

222 

90.  Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių konkursas 

„Bakterijų tramdytojas“ 

62 

91.  Tradicinis rašinių konkursas ,,Aš myliu savo senelius‘‘, skirtas Pagyvenusių žmonių 

mėnesiui  

71 

92.  Kauno miesto mokyklų poezijos kūrėjų šventė, skirta J. Mačiulio – Maironio 156-

osioms gimimo metinėms „Popietė pas Maironį“ 

27 

93.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 9 klasių mokinių geografijos konkursas 57 



„Aplink Lietuvą“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti 

94.  Kauno Milikonių progimnazijos ir Kauno Tado Ivanausko progimnazijos 7 klasių 

mokinių kūrybinis konkursas „Mokau(si) kitaip“ 

nefiksuota 

95.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių poezijos skaitovų konkursas 

anglų kalba „Gamtos paslaptys“ 

nefiksuota 

96.  Edukacinė – olimpinė ekspedicija „Tarp pasaulio ir Lietuvos – mes“ 29  

97.  Aukl. metod. R. Sriubienės „Pelėdžiukų“ grupės vaikų dailės darbų paroda „Ruduo 

keliauja spalvų taku“ 

19 

98.  Renginys Kauno m. Dainavos seniūnijos bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių 

mokiniams „Mokomės mokytis matematikos“ 

27 

99.  Kauno m. bendrojougdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių konferencija „Sveika 

gyvensena – gyvenimo kokybė“, skirta Europos sveikos mitybos dienai 

60 

100.  Pietų Lietuvos regiono 8–10 kl. mokinių konkurso „Aš – verslus novatorius“ video 

klipų vertinimas 

113 

101.  Kultūrinis-pažintinis renginys „Šv. Martino dienos paminėjimas“ nefiksuota 

102.  Skrajučių konkursas – kūrybinė iniciatyva „Mano dora, nekorumpuota Lietuva“, 

skirta Tarptautinei antikorupcijos dienai 

116  

103.  Renginys Kauno m. bendrojo ugdymo mokyklų 8-9 klasių mokiniams „Kūrybinės 

dirbtuvės: kompiuterinių edukacinių žaidimų kūrimas, projektavimas“ 

66 

104.  Kauno m. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių mokomųjų bendrovių mugė-

konkursas „Startuolių mugė“, skirta tarptautinei Verslumo savaitei 

121 

105.  Kauno miesto 4-ųjų (pradinių) klasių mokinių anglų kalbos konkursas „English 

Flash 2018“ (Akimirka su anglų kalba) 

21 

106.  Konkursas – viktorina „Protų mūšis“, skirtas Vytautui Didžiajam atminti Nefiksuota 

107.  Viktorina „Muzikinio pyrago prieskoniai“ 15 

108.  Kompiuterinis Monopolio turnyras Kauno m. bendrojo ugdymo mokyklų9-10 

klasių mokiniams, skirtas tarptautinei Verslumo savaitei 

93 

109.  Kauno miesto 3-ųjų (pradinių) klasių mokinių eilėraščių konkursas anglų kalba 

„Poetry Competition – 2018“ 

40 

110.  Kauno miesto ir apskrities bendrojo ugdymo mokyklų 5-12 klasių mokinių (solistai, 

ansambliai, chorai) patriotinių dainų konkursas, skirtas Lietuvos kariuomenės 

šimtmečiui 

35 

111.  Pietų Lietuvos regiono 8–10 kl. mokinių konkurso „Aš – verslus novatorius“ „Protų 

kovos“ 

42 

112.  Protų mūšis „Sumani šeima“, skirtas tarptautinei tolerancijos dienai. nefiksuota 

113.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 8–9 klasių užsienio (rusų) kalbos 

konkursas „Myliu Lietuvą“ 

87 

114.  Kauno maironiečių meninio skaitymo ir dainuojamosios poezijos konkursas nefiksuota 

115.  Kauno miesto 3 klasių mokinių ir jų šeimos narių konkursas „Sumani šeima” 12 

116.  Respublikinė bendrojo ugdymo mokyklų 3–4 klasių mokinių popietė-šventė 

„Kasdienė duona – ji šventa“ 

24 

117.  Pietų Lietuvos regiono 8–10 kl. mokinių konkurso „Aš – verslus novatorius“ „Protų 

kovos“ 

37 

118.  Kauno miesto ugdymo įstaigų mokinių „Vokiškų dainų konkursas 2018“ 50 

119.  Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 7–8 klasių mokinių etikos konkursas „Šalia 

manęs – kitas žmogus“ 

78 

120.  Kauno m. bendrojo ugdymo mokyklų 10–11 klasių mokinių anglų kalbos konkursas 

„Vertimas žodžiu“ 

39 

121.  Kauno miesto 4 klasių mokinių pasaulio pažinimo olimpiada „Aš ir pasaulis“ 37 

122.  Pietų Lietuvos regiono 8–10 kl. mokinių konkurso „Aš – verslus novatorius“ „Protų 

kovos“ 

34 

123.  Kauno m. 9–12 klasių mokinių anglų kalba dainos konkursas 59 

124.  Respublikinio 5–12 klasių dienoraščio konkurso „Aš einu...“ baigiamasis šventinis 166 

125.  Kauno m. 9–12 klasių mokinių anglų kalbos raiškiojo skaitymo konkursas nefiksuota 



126.  Tarptautinė virtuali pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių kompiuterinių 

pateikčių konkurso paroda pagal Maironio kūrinį „Jūratė ir Kastytis” 
32 

127.  Šalies bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 (I – IV gimnazijos) klasių mergaičių 

komandų matematikos olimpiada 

72 

128.  Lietuvos ir kitų šalių muzikos mokyklų mokinių tarptautinis konkursas 

„Muzikuojame dviese“ 

65 

129.  Ugdymo karjerai diena „Ateitį renkuosi šiandien“. Kauno J. Dobkevičius prog-jos, 

Kauno Žaliakalnio prog-jos, Kauno S. Daukanto prog-jos 8-ųjų klasių mokiniai 

 

130.  Tarptautinis nuotolinis 2-ųjų (pradinių) klasių mokinių vaizdo reportažų konkursas 

„Mano geriausias draugas“ 

77 

131.  Pietų Lietuvos regiono 8–10 kl. mokinių konkurso „Aš – verslus novatorius“ finalas 35 

132.  Kauno m. bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių mokinių kūrybinės dirbtuvės 

„Advento meditacijos“  

99 

133.  Tarptautinis bendrojo ugdymo mokyklų 11–12 klasių mokinių pateikčių anglų 

kalba konkursas „Didžiuojuosi savo mokykla“ 

37 

 

134.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–6 klasių mokinių dirbtuvės anglų kalba 

„Mokytis smagu“ 

28 

135.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 10 (II gimnazijos) klasės mokinių 

protmūšis „Nepriklausomybės kovos“ 

47 

136.  Mokinių ir mokytojų konferencija „Ekosąmoningumas  ir kūryba“.  Jungtinė 

lektorių gupė   

60 

137.  Kauno miesto užsienio (rusų) kalbos mokinių meninio skaitymo konkursas 

„Mažųjų eilės rusų kalba“  

85 

138.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių Antikorupcinis protmūšis, 

skirtas Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti 

47 

139.  Jaunųjų matematikų konkursas mokytojai ekspertei R. D. Šileikienei atminti 32 

140.  Kauno m. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių gamtos ir tiksliųjų mokslų 

konferencija „Tirk ir atrask“ 

61 

141.  Linksmosios estafetės „Sportas be korupcijos“ Nefiksuota 

142.  Futbolo turnyro „Tarptautinė futbolo diena su futbolo kamuoliu“ varžybos 5x5 Nefiksuota 

143.  Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 8–9 klasių mokinių protų mūšis-konkursas 

„Kalėdų tradicijos pasaulio kultūrose“ 

71 

144.  30-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada. Miesto etapas 99 

145.  Konkursas „Fair Play sporte ir gyvenime“ 24  

146.  Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 klasių vaikinų komandų matematikos 

olimpiada-konkursas „Matematikai apie istoriją kitaip“, skirta Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmečiui 

72 

147.  Kauno m. bendrojo ugdymo mokyklų 7-tųjų klasių mokinių viktorina „Gamta 

žmogui – gamta ateičiai“ 

Nefiksuota 

148.  Kauno m. bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 klasių mokinių geografijos konkursas 

„Aplink Pasaulį“ 

112 

149.  Viktorina „Mokomės žaisdami ir sportuodami“ 18 

150.  Tarptautinio informacinių technologijų programavimo konkurso „XMAS RUSH“ 

turas Kauno m. bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams 

25 

151.  Kalėdinis spektaklis „Kalėdos kitaip – draugystės sapnai“ 21 

152.  Kalėdinė Kauno m. mokyklų mokinių mokomųjų bendrovių mugė Nefiksuota 

153.  Kauno arkivyskupijos katalikų tikybos 2–12 klasių mokinių kūrybinis dailyraščio 

konkursas „Geroji žinia“ 

Nefiksuota 

154.  ,,Naujametinis tinklinio turnyras 4x4“ 8  

Iš viso: 154 7998 

 

  



Kultūriniai renginiai 

 
22 lentelė 

Eil. 

nr. 

Tema, renginio forma Dalyvių 

skaičius 

1.  Susitikimas su žurnaliste, rašytoja Lina Ever ir jos naujausios ketvirtosios knygos – 

romano „Neišryškinta juostelė“ pristatymas 

30 

2.  Lituanistės mokytojos Jūratės Voloskevičienės kūrybos popietė „Gerumo sodai“ 38 

3.  Kauno muzikos mokyklų mokytojų koncertas „Rudens spalvos 19 

4.  Filmų festivalis „Jūs mūsų širdyse“. Dokumentinis filmas „Žaibas – Dzūkijos 

legenda“ 

9 

5.  Filmų festivalis „Jūs mūsų širdyse“. Dokumentiniai filmai „Laikom frontą“. Kas tu 

esi prof. Markuli?, „Partizano žmona“ 

10 

Iš viso: 5 106 

 

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, renginio forma Renginių  

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Sveikatos fakultetas 

1. „Mokomės taisyklingai mankštintis“. 10 447 

2. Praktinis renginys „Jogos mankšta“. 3 26 

3. „Body flex“ mankšta. 8 137 

Bendrakultūrinis fakultetas 

4. Metodinė išvyka „Gardinas – valdovų miestas“ (10 val.) 1 21 

5. Metodinė išvyka „LDK palikimas Baltarusijoje“ (16 val.) 1 23 

6. Metodinė išvyka „Gardinas – valdovų miestas“ (10 val.) 1 37 

7. Metodinė išvyka „Kalėdų eglučių taku per Rygos senamiestį“ 1 16 

Kūrybinių dirbtuvių fakultetas 

8. Kūrybinės dirbtuvės „Mintys gula margais raštais“.  8 76 

 Iš viso: 33 783 

 

Projektinė veikla 

 
 

Įgyvendinami projektai: 

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

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

koordinatorius, partneriai – Kauno lopšelis – darželis „Giliukas“, Kauno Panemunės pradinė 

mokykla, Kauno šv. Kazimiero pagrindinė mokykla, Kauno „Saulės“ gimnazija, Latvijos, 

Norvegijos, Turkijos švietimo įstaigos). 

 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).  

 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). 

 Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro projekto „Lyderių laikas 3“ stažuočių 

Lietuvoje (Kauno m.) organizavimas (Centras – paslaugų teikėjas). 

 Lietuvos kultūros tarybos projektas „Kintantis medijų pasaulis: atsakingo vartotojo ugdymas“ 

(Centras – partneris). 

 Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro projekto „Lyderių laikas 3“ stažuočių 

užsienyje (Vokietijoje – Lenkijoje) organizavimas (Centras – paslaugų teikėjas). 

 NEC „Mokymų paslaugos“ (Centras – paslaugų teikėjas). 

 VšĮ „Alfa centras“ „Mokymų paslaugos“ (Centras – paslaugų teikėjas). 

 Pateiktas pasiūlymas ir laimėtas viešasis pirkimas pagal Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo 

aprūpinimo centro supaprastinto atviro konkurso pirkimą „Stažuotės užsienyje“ (Projektas „Lyderių 

laikas 3“ Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-03-0001) dėl stažuočių įgyvendinimo Vokietijoje ir Lenkijoje.  

 Pateiktas pasiūlymas ir laimėtas viešasis pirkimas pagal Nacionalinio egzaminų centro supaprastintą 

mažos vertės pirkimą, vykdomą apklausos būdu „Mokymų organizavimo paslaugos“.  

 Vykdyti lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino kandidatų darbų vertintojų 

mokymai Vilniuje pagal Nacionalinio egzaminų centro viešąjį pirkimą „Mokymų organizavimo 

paslaugos“  
 Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro projekto „Lyderių laikas 3“ stažuočių 

užsienyje (Vokietijoje – Lenkijoje) organizavimas (Centras – paslaugų teikėjas).  

 „Lyderių laikas 3“ projekto stažuočių Lietuvoje paraiškos rengimas. 

 

Parengtos ir pateiktos vertinimui projektų paraiškos:  

 Lietuvos kultūros tarybos projektas „Vaikų ir jaunimo kūrybinio potencialo ugdymas šokiu“ 

(Centras – pareiškėjas). 

 Lietuvos kultūros tarybos projektas „Kauno miesto ir regiono bibliotekų specialistų bei mokyklų 

bibliotekininkų kompetencijų ugdymas“ (Centras – pareiškėjas). 

 Lietuvos kultūros tarybos projektas „Medijos ir informacinis raštingumas gyvenimo kokybei“ 

(Centras – pareiškėjas). 

 Lietuvos kultūros tarybos projektas „Inovatyvus ugdymas kultūra“ (Centras – pareiškėjas). 

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

švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.2-ESFA-K-714 priemonės „Formaliojo 

ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“ projektas „Sumanios visuomenės kūrimas: paskatos 

ir sąlygos suaugusiesiems mokytis visą gyvenimą“ (Centras – partneris). 

 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo 

per sieną programos projektas „The model of the preservation of the European cultural heritage 

on the example of the activities of multicultural educational centers of the transboundary 

territories of Lithuania and Belarus“ (Centras – pareiškėjas). 

 Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro projekto „Lyderių laikas 3“ stažuočių 

Lietuvoje (Kauno m. ir Kauno r. savivaldybėse) organizavimas (Centras – paslaugų teikėjas). 

 Lietuvos kultūros tarybos Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų programos 

„Ugdymas kultūra: kultūros edukacija 2019-1“ paraiškos rengimas. 

 Lietuvos kultūros tarybos programos „Medijų ir informacinio raštingumo skatinimas“ projekto 

paraiškos rengimas.  
 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

 

Centras pasirašė bendradarbiavimo sutartis su 9 socialiniu partneriu (Kaune – 2, užsienyje – 7). 

Kaune – 2:  



Kauno technikos profesinio mokymo centras, bendradarbiavimo sutartis Nr. F5-281, 2018-10-05. 

Kauno apygardos prokuratūra, ketinimų protokolas Nr. F5-360, 2018-11-28.  

 

Užsienyje – 7: 

Goethe institutas (Berlynas) Vokietija, Partnerystės sutartis Nr. F5-45, 2018-02-09 dėl Švietimo ir 

mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro projekto „Lyderių laikas 3“ stažuočių užsienyje 

(Vokietijoje – Lenkijoje) organizavimo.  

Valstybinė švietimo įstaiga Minsko švietimo plėtotės institutas (Minskas, Baltarusija), partnerystės 

susitarimas F5-65, 2018-02-21. Bendradarbiaujant parengtas projektas ir pateikta paraiška „The model of 

the preservation of the European cultural heritage on the example of the activities of multicultural 

educational centers of the transboundary territories of Lithuania and Belarus“ pagal 2014–2020 m. 

Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą. 

Korko lituanistinė mokykla „Banga“ (Airija), Kauno Veršvų gimnazija, Partnerystės sutartis Nr. F5-

230, 2018-06-26. 

Korko šveitimo paramos centras (Airija), partnerystės sutartis Nr. G5-231, 2018-06-25.  

Savarankiška švietimo organizacija „Nazarbajevo intelektualiosios mokyklos“ (Kazachstanas), 

partnerystės sutartis Nr. F5-279, 2018-10-05. 

Nacionalinis kvalifikacijos kėlimo centras „ORLEY“ (Kazachstanas), partnerystės sutartis Nr. F5-

280, 2018-10-05. 

Susitarimas dėl švietimo mainų tarp Kauno pedagogų kvalifikacijos centro ir Hiratsukos miesto 

švietimo tarybos.  

 

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 2018 metų kvalifikacijos tobulinimo(si) 

renginių grįžtamojo ryšio anketų apibendrinimas“. 

 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 5942 pavadinimų leidinių, 15 177 egzemplioriai. 2018 m. 

biblioteka pasipildė 93 naujais dokumentais. 

 Tiriami skaitytojų poreikiai, registruojamos ir analizuojamos skaitytojų apklausos leidiniams. 

 Kaupiama naujausia metodinė, psichologinė literatūra, mokomosios priemonės (vaizdo, garso įrašai, 

CD).  

 2018 m. aptarnauta 936 skaitytojai, išduota 6717 dokumentų (daugiausia vietoje) (203 į namus) 

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

popietės, susitikimai, metodiniai bei kultūriniai renginiai. 



 Organizuotas  edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ renginys, dalyvauta iniciatyvoje „Atverk duris 

vasarai“. 

 Kartu su Bibliotekininkų metodinio būrelio nariais organizuojami renginiai mokyklų 

bibliotekininkams. 

 

Planuojamos veiklos kryptys 2019 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, 2019–

2021 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.  

2019 m. Centro veikla orientuota į 2019–2021 m. Centro strateginio plano realizavimą ir 2018 m. 

veiklos įsivertinimo tobulintinų rodiklių įgyvendinimą. Centro 2019 m. tikslai: plėtoti švietimo darbuotojų ir 

kitų suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą paslaugas, atliepiant sumanios ir pilietiškos visuomenės 

poreikius; užtikrinti kryptingą ir nuoseklią metodinę veiklą, siekiant asmeninės mokinio pažangos ir ugdymo 

kokybės gerinimo; gerinti edukacines ir fizines aplinkas, užtikrinant teikiamų paslaugų patrauklumą ir 

prieinamumą. 

 

Direktorė              Rasa Bortkevičienė 

 

 


