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Kauno pedagogų kvalifikacijos centras – viena iš didžiausių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 

institucijų šalyje, įkurta 1995 m. Tai – pirmasis Lietuvoje akredituotas Centras.  

Centras vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. kovo 7 d. įsakymo 

Nr. V-192 yra akredituotas pakartotinai 5 (penkeriems) metams. Veiklos vertinimo ir akreditacijos pažyma 

Nr. KT3-12 išduota 2019 m. rugpjūčio 19 d. 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 – sumanios ir darnios visuomenės kūrimui pasitelkiamas ir suvienijamas 

inovatyvių, pažangiausių ir vertingiausių mokslo, švietimo, kultūros, verslo ir kt. sričių profesionalų 

(Lietuvos aukštųjų mokyklų, kolegijų lektorių, pedagoginių darbuotojų – praktikų, užsienio ekspertų ir kt.) 

intelektualinis potencialas. 

 

 

 

CENTRO VEIKLOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS 

 

 

LR Švietimo ir mokslo ministerijos akreditacija (pažyma Nr. KT3-12). 

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

ISO 9001:2015 standarto reikalavimų versiją. 2019 m. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyko Kokybės 

vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus kasmetinis auditas (sertifikato registracija 

Nr. 19K.1584 2019-07-25. Sertifikatas galioja iki 2022-07-24). Centre atlikto audito išvadose 

akcentuojamas atsakingas Centro vadovybės, vadybos sistemos koordinatoriaus požiūris siekiant, siekiant 

užtikrinti Kokybės politikos įgyvendinimą, prižiūrint ir tobulinant kokybės vadybos sistemą; pabrėžta 

Centro geroji patirtis, nes darbuotojai atsakingai vertina Centro klientų atsiliepimus ir priemonių 

įvertinimus, atsižvelgia į jų pateiktus pageidavimus planuojant renginius.  

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

Valstybės kontrolės Valstybinio audito išvadų įgyvendinimas. 

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.  

2019 m. naujai įdiegta elektorinių pažymų išrašymo sistema, 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 

 

2019 m. Centre kvalifikaciją tobulino 49 765 dalyvių, suorganizuoti 1 178 renginiai (549 

renginiai, išduodant kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus, ir 629 renginys, neišduodant kvalifikacijos 

tobulinimo pažymėjimų). 413 – mokami renginiai, 765 – nemokami renginiai. 2019 m. Centras 

suorganizavo 414 gerosios patirties sklaidos renginių, kuriuose vertinga patirtimi dalijosi 16 472 švietimo 

įstaigų pedagoginiai darbuotojai. Renginių tematika įvairi: mokinių pasiekimų gerinimas, pagalbos mokiniui 

tobulinimas, ugdymo kokybės siekimas, individuali mokinio pažanga ir kt. 2019 m. Centras organizavo 

Kauno miesto ugdymo įstaigų forumą „Suomijos švietimo sistemos patirčių pritaikymas Kauno miesto 

ugdymo įstaigose“, skirtą Laikinosios sostinės atminimo metams. Forumo tikslas – didinant mokyklos ir 

mokytojo prestižą, skleisti Suomijos švietimo sistemos patirčių pritaikymą Kauno miesto ugdymo įstaigose, 

atskleisti gerosios patirties pritaikymo naudą ugdymo įstaigoms. Uždaviniai – praktiniais gyvenimiškais 

pavyzdžiais aptarti, kokios mokytojų patirtys daro įtaką Kauno miesto ugdymo įstaigoms ir lemia Suomijos 

švietimo sistemos gerosios patirties pritaikymą. 

Duomenimis grįsta veikla pateikiama (žr. žemiau).  

 

 
 

1 pav. Kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių kaita 
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2 pav. Kvalifikacijos tobulinimo(si) dalyvių kaita 

 

 
 

 
 

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

dalyvių geografijos kaita (2019 m.) 
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4 pav. Mokamų ir nemokamų kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių kaita 

 

 

 

 

 
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 

1119 44819 44 3408 15 1538 

 

  

0

200

400

600

800

1000

2017 2018 2019

457 415 413 

478 
654 765 

Nemokami

Mokami

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2017 2018 2019

541 542 549 

394 
527 629 

Renginiai neišduodant

pažymėjimų

Renginiai išduodant pažmėjimus



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. 2019 m. dėl mokymo(si) 

pasiekimų gerinimo ir pagalbos teikimo buvo lankytasi švietimo įstaigose, išsiaiškinta mokyklos 

bendruomenės narių kvalifikacijos tobulinimo poreikiai ir patirties sklaidos galimybės. 

 

Centro metodinė veikla 

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Centrui perduotas Kauno miesto mokytojų, švietimo  pagalbą  

teikiančių  specialistų ir  mokyklų bibliotekininkų metodinės  veiklos koordinavimas. 2019 m. ši veikla 

buvo sėkmingai tęsiama. Veikia Mokyklų metodinė taryba ir 35 dalyko mokytojų metodiniai būreliai.  

2019 m. įvyko 81  Mokyklų metodinės tarybos ir metodinių būrelių posėdis. Dalyvavo 947 dalyviai.  

Kauno miesto mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių 

 organizavimas ir vykdymas 

 

 

Kauno miesto mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir 

vykdymo tvarkos aprašas,  parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 

m. vasario 26 d. įsakymu Nr. ISAK –426 patvirtintais „Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių 

nuostatais“, reglamentuoja ikimokyklinių įstaigų, bendrojo ugdymo ir neformaliojo ugdymo mokyklų 

mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo, vykdymo, finansavimo, dalyvių 

apdovanojimo, dalyvavimo renginiuose, pasirengimo šalies olimpiadoms ir konkursams tvarką.  

Centras pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 28 d. 

įsakymu Nr. V-1071 2019 m. grafiką 2019 m. suorganizavo  mokinių dalykines olimpiadas, konkursus ir kiti 

renginius. Iš viso vyko 290 renginių, kuriuose dalyvavo 24 086 dalyviai. Dalyje renginių dalyvių skaičius 

nebuvo fiksuotas. 
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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, Islandijoje. Programas, vykdomas 

ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, gali teikti tik Akredituotos institucijos (LR ŠMM ministro įsakymas 

2007 m. lapkričio 23 d. Nr. ISAK-2275).  

Centras sistemingai siekia geresnių finansinių ir organizacinių sąlygų neformaliajam suaugusiųjų 

švietimui, kuo platesnio įvairių fondų, konkursų finansavimo rengiant projektus, kvalifikacijos tobulinimo 

programas, atliepiančias valstybės švietimo politiką bei pedagogų poreikius. Tęsiamas aktyvus Centro 

dalyvavimas tarptautiniuose, ES struktūrinių fondų bei kituose konkursuose. Siekiama vadovams, 

mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams sudaryti sąlygas susipažinti su pažangiausiomis užsienio šalių 

švietimo įstaigomis, jų veikla. Centras iš viso yra akreditavęs 11 programų, vykdomų ne Lietuvos 

Respublikos teritorijoje.  

Naujai 2019 m. parengta ir akredituota dar 1 kvalifikacijos tobulinimo programa, vykdoma ne 

Lietuvos Respublikos teritorijoje: „Nuotolinio mokymo(si) praktika Islandijos švietimo įstaigose“. Didėjant 

iš užsienio grįžtančių Lietuvos piliečių srautui, taip pat atvykstančių kitų valstybių šeimoms su vaikais 

skaičiui, vadovaujantis LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija iniciatyvomis, rekomendacijomis dėl 

nuotolinio mokymo taikymo vaikams, buvo organizuojama stažuotė į Islandiją. Islandijos stažuotės tikslas – 

susipažinti ir panagrinėti Islandijos nuotolinio mokymo(si) gerąją patirtį Lietuvos švietimo įstaigų 

darbuotojų nuotolinio mokymo(si) diegimo kompetencijų gerinimui. Islandijos švietimo patirtis 

organizuojant nuotolinį mokymą, integruojant migrantų vaikus mokyklose yra viena geriausių pasaulyje. 

Stažuotės metu buvo pristatytas mokytojų rengimas Islandijoje ir Islandijos universiteto Švietimo mokyklos 

bei Jaunimo ir švietimo departamento Reikjavike bendradarbiavimas. 

 

  



Tarpinstitucinis bendradarbiavimas 

 

Švietimo įstaigų bendruomenių kompetencijų tobulinimui plėtojamas tarpinstitucinis 

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

 

Siekiant kokybiškų švietimo pokyčių, trūkstant pedagoginių darbuotojų ir vadovų, siekiama pritraukti 

aukštos kvalifikacijos specialistus į Kauno miesto švietimo įstaigas vykdoma Savivaldybės finansuojama 

programa „Kompetentingi darbuotojai – gera mokykla“. Vykstant Lietuvos aukštųjų mokyklų 

reorganizacijai, atsisakoma dalies dėstytojų paslaugų, todėl šiems specialistams suteikta galimybė 

Savivaldybės lėšomis (50 tūkst. Eur) įgyti pedagogo kvalifikaciją ir patobulinti turimas vadybines 

kompetencijas bei savo žinias perteikti Kauno miesto bendrojo ugdymo mokiniams, įsidarbinant mokyklose. 

2019 m. 13 dėstytojų įgijo pedagogo kvalifikaciją. Taip pat Savivaldybės lėšomis organizuoti būsimų 

vadovų kompetencijų tobulinimo kursai „Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymasis” 

(40 val.); programos „Vadovavimas ugdymui ir mokymuisi“, „Vadovavimo žmonėms kompetencija“, 

„Pokyčių valdymas“. Parengta ir atnaujinta  Vadovų rezervo duomenų bazė.  

Buvo įgyvendinami 3 ES ir 5 nacionaliniai projektai. Nuo 2017 m. įgyvendinant Švietimo mainų 

paramos fondo Erasmus+ (KA2) programos du  projektai sėkmingai įgyvendinti bendradarbiaujant su 

Prancūzijos, Ispanijos, Lenkijos, Turkijos, Norvegijos ir Latvijos švietimo įstaigomis.  

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.  

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

kvalifikacijos tobulinimo programa (40 ak. val.). 

Suorganizuota mokyklų bendruomenėms individualių metodinių renginių su Kauno apskrities 

prokuratūra dėl mokinių saugumo. 

Centras 2019 m. tęsia nemokamą paskaitų ciklą tėvams. Suorganizuoti tėvams 8 pozityvios tėvystės 

mokymai, 13 paskaitų miesto bendruomenei.. 

Laimėti viešųjų pirkimų konkursai: dėl LL3 stažuočių 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“.  

Dalyvaujant viešųjų pirkimų konkursuose 2019 m. pritraukta papildomų lėšų: viešieji pirkimai dėl 

valstybės tarnautojų, kitų suaugusiųjų mokymų, kurie sėkmingai buvo įgyvendinti. Centras vykdė 

supaprastintą atvirą konkursą „Lektorių paslaugų pirkimas“. 
 

Ugdymo aplinkų gerinimas 

 

Plėtojamas teikiamų paslaugų prieinamumas bei patrauklumas, pritraukiant finansinius 

resursus edukacinių aplinkų modernizavimui ir gerinimui. Edukacinių aplinkų gerinimui 2019 m. 

Centre:  

 atliktas 1 auditorijos  

 atnaujinti 1-os auditorijos baldai 

 įsigyta nauja kompiuterinė technika (15 kompiuterių). 



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 

 Bendras skaičius: 442 549 926 6448 17676 413 136 

 Iš jų vykdyta nuotoliniu 

būdu seminarų: 
6 7 18 108 175 7 - 

 Iš jų vykdyta nuotoliniu 

būdu kursų: 
1 2 12 84 45 2 - 

RENGINIAI MOKYKLŲ VADOVAMS, JŲ PAVADUOTOJAMS UGDYMUI, UGDYMĄ 

ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJAMS, MOKYTOJAMS, PAGALBOS MOKINIUI 

SPECIALISTAMS 

1. Atestaciniai kursai 4 16 81 906 523 16 - 

2. Kompiuterinio raštingumo 

kursai 

- - - - - - - 

3. Kompleksinis socialinės 

pedagogikos t. m. kursas 

- - - - - - - 

4. Programos-kursai 

pedagogams, ketinantiems 

dirbti pagal ikimokyklinio ir 

(ar) priešmokyklinio, 

pradinio ugdymo programas 

1 1 6 40 19 1 - 

5. Užsienio kalbų kursai 3 3 72 144 27 3 - 

6. Vadybos kursai 4 6 24 310 128 4 2 

7. Programa-kursai užsienio 

kalbų mokytojams, 

ketinantiems dirbti pagal 

pradinio ugdymo programą 

1 1 5 30 9 1 - 

8. Bendros Programos: 169 189 294 2028 6359 139 50 

 Iš jų: konferencijos, 19 19 19 118 1796 5 14 

 edukacines išvykos 15 18 18 140 440 18 - 

 programos vykdytos ne LR 

teritorijoje 

5 6 24 136 159 6 - 

9. Anglų kalba 3 4 10 66 289 - 4 

10. Biologija 2 3 5 36 159 1 2 

11. Chemija 3 3 4 28 129 2 1 

12. Dailė 5 5 5 32 179 3 2 

13. Ekonomika 1 1 1 6 16 1 - 

14. Etninė kultūra 7 7 9 50 198 5 2 

15. Fizika 2 2 2 14 95 1 1 

16. Geografija 1 1 1 8 61 - 1 

17. Ikimokyklinis ugdymas 40 60 61 398 1529 52 8 



18. Informacinės technolog. 4 5 16 110 132 4 1 

19. Istorija 6 7 7 48 185 4 3 

20. Kūno kultūra 13 15 23 160 349 12 3 

21. Lietuvių kalba (gimtoji) 3 5 17 96 367 - 5 

22. Matematika 4 6 6 42 249 3 3 

23. Muzika 29 30 32 203 1022 27 3 

24. Neformalus ugdymas 17 24 27 178 646 22 2 

25. Pradinis ugdymas 13 22 42 310 562 16 6 

26. Priešmokyklinis ugdymas 4 4 7 64 152 3 1 

27. Psichologinės 33 45 60 362 1362 40 5 

28. Socialinės prevencinės 17 17 26 206 574 6 11 

29. Šokis 4 4 4 24 51 2 2 

30. Specialusis ugdymas 20 20 21 132 905 12 8 

31. Teatras 2 3 3 18 37 3 - 

32. Technologijos 4 4 4 26 70 4 - 

33. Tikyba 4 5 5 30 77 5 - 

34. Vadyba 6 6 7 50 130 3 3 

35. Vaikų turizmo vadovų 

programa 

1 4 4 32 144 3 1 

36. Vokiečių kalba 1 1 1 6 19 1 - 

37. Žmogaus sauga 2 2 2 14 76 1 1 

38. Mokytojų padėjėjų programa 4 4 16 127 139 1 3 

RENGINIAI KITOMS DALYIŲ GRUPĖMS 

39. Aerobika (treneriai) 2 2 2 12 24 1 1 

40. Kūno kultūros (sporto 

trenerių) mokymo programa 

3 4 6 50 366 4 - 

41. Mokymai bibliotekininkams 1 1 1 6 18 - 1 

42. Raštvedyba 3 3 3 18 146 3 - 

43. Valstybės tarnautojų 

mokymai 

2 2 2 16 55 2 - 

44. Viešieji pirkimai 2 2 2 12 99 2 - 

  



Organizuota renginių 

 
3 lentelė 

 
Renginių skaičius Valandų skaičius Dalyvių skaičius 

Seminarai 450 3801 13199 

Konferencijos 28 172 2626 

Edukacinės išvykos 28 210 714 

Kursai  36 2121 944 

Programos vykdytos ne LR 

teritorijoje 7 144 193 

Iš viso: 549 6448 17676 

 

Renginių vietos 

 
4 lentelė 

 
Institucijos patalpose Klientų darbo vietose Kitur 

Seminarai 158 160 132 

Konferencijos 9 10 9 

Kursai 26 6 4 

Edukacinės išvykos - - 28 

Programos vykdytos ne LR 

teritorijoje - - 7 

Iš viso: 193 176 180 

 

 
 

6 pav. Vykdytų kvalifikacijos tobulinimo(si) programų kaita 

 

 

 

380

390

400

410

420

430

440

450

2017 2018 2019

406 

433 

442 



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 

 

 

7 pav. Renginiai pagal prioritetines kryptis 

2% 

67% 

4% 

2% 

1% 

24% 

Įrodymais grįstas mokymas

Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir

dalykinių kompetencijų tobulinimas

Pedagoginių darbuotojų

kvalifikacijos tobulinimas mokinių

socialinių ir emocinių kompetencijų

ugdymo srityje
Neformaliojo mokymo(si) kitų

suaugusiųjų kompetencijų

tobulinimas

Nepriskirta prioritetinei krypčiai

Individuali mokinio pažanga

Kvalifikacijos tobulinimo kryptys Renginių skaičius 
Bendras 

dalyvių skaičius 

Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, 

skatinimas, pagalba (individualių mokinio skirtybių suvokimas, 

atpažinimas ir panaudojimas siekiant ugdymo rezultatų; mokinio 

asmeninė ir akademinė pažanga: įsivertinimas ir vertinimas moty 

131 4588 

Duomenų panaudojimas ugdymo kokybei (tarptautinių tyrimų duomenų 

ir nacionalinių vertinimų, testų duomenų panaudojimas pamokos 

kokybei; mokyklos vidaus įsivertinimas ir jo duomenų panaudojimas 

veiklos planavimui ir tobulinimui; pamokos kokybės rodikliai) 

13 289 

Pedagogų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas (profesinio 

pedagogų skaitmeninio raštingumo ir IKT kompetencijų tobulinimas; 

bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos tobulinimas; dalykinių 

kompetencijų tobulinimo poreikio nustatymas ir tęstin 

369 11384 

Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas mokinių socialinių ir 

emocinių kompetencijų ugdymo srityje 
19 595 

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) 

12 619 

Nepriskirta prioritetinei krypčiai 5 201 

Iš viso: 549 17676 



 

 

 
 

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 834 lektoriai 
6 lentelė 

Lektoriai 

Renginių skaičius 

Seminarų skaičius Kursų skaičius 

Kitų (konferencijų, 

edukacinių išvykų, 

programų, vykdytų 

ne LR teritorijoje) 

skaičius 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai 61 4 - 

Mokytojai praktikai 163 6 36 

Aukštųjų mokyklų mokslininkai, dėstytojai 72 16 2 

Užsienio mokslininkai, ekspertai, praktikai 3 - 1 

Valstybės institucijų darbuotojai 11 1 - 

Jungtinė lektorių grupė 43 5 15 

Nevyriausybinių organizacijų atstovai 24 - - 

Kiti (verslo, kultūros ir kt.organizacijų 

atstovai) 
73 4 9 

Iš viso: 450 36 63 

 

 

  



Seminarų dalyvių tikslinės grupės 
   7 lentelė 

 

Renginių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjai 
18 214 371 

Mokyklų bendruomenės, komandos 90 676 2786 

Mišrios dalyvių grupės / įvairių dalykų mokytojai - bendros 

programos 
102 798 2699 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai 64 422 1581 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai 1 6 15 

Pradinio ugdymo mokytojai 19 274 376 

Specialiojo ugdymo pedagogai 4 24 118 

Socialinis darbuotojas 4 62 107 

Psichologai 1 6 15 

Lietuvių kalbos (gimtosios) mokytojai 5 96 367 

Anglų kalbos mokytojai 3 60 263 

Vokiečių kalbos mokytojai 1 6 19 

Tikybos mokytojai 5 30 77 

Kūno kultūros mokytojai 14 154 337 

Istorijos mokytojai 4 28 118 

Geografijos mokytojai 1 8 61 

Ekonomikos mokytojai 1 6 16 

Matematikos mokytojai 6 42 249 

Informacinių technologijų mokytojai 2 14 72 

Fizikos mokytojai 2 14 95 

Biologijos mokytojai 3 36 159 

Chemijos mokytojai 3 28 129 

Šokio mokytojai 4 24 51 

Teatro mokytojai 3 18 37 

Technologijų mokytojai 3 18 36 

Etninės kultūros mokytojai 7 50 198 

Žmogaus saugos mokytojai 1 6 42 

Dailės mokytojai 5 32 179 

Muzikos mokytojai 25 169 872 

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 24 180 668 

Valstybės tarnautojai 2 16 55 

Sporto treneriai 4 50 366 

Kita 12 190 411 



 

Renginių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Viešųjų pirkimu komisijų nariai 2 12 99 

Bibliotekininkai 2 12 47 

Mokytojų padėjėjai 3 20 108 

Iš viso: 450 3801 13199 

 

Kursų dalyvių tikslinės grupės 

 
8 lentelė 

 
Renginių skaičius Valandų skaičius Dalyvių skaičius 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, 

ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai 
6 310 128 

Mokyklų bendruomenės, komandos 2 80 86 

Mišrios dalyvių grupės / įvairių dalykų mokytojai 

- bendros programos 
20 1370 561 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai 1 40 19 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai 1 40 41 

Socialiniai pedagogai 1 30 9 

Socialinis darbuotojas 1 30 15 

Informacinių technologijų mokytojai 2 84 45 

Mokytojų padėjėjai 1 107 31 

Kita 1 30 9 

Iš viso: 36 2121 944 

 

Konferencijų dalyvių tikslinės grupės 

 
9 lentelė 

 
Renginių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Mokyklų bendruomenės, komandos 1 6 123 

Mišrios dalyvių grupės / įvairių dalykų mokytojai - bendros 

programos 
23 142 2241 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai 1 6 77 

Pradinio ugdymo mokytojai 2 12 161 

Tikybos mokytojai 1 6 24 

Iš viso: 28 172 2626 

 

Edukacinių išvykų dalyvių tikslinės grupės 

 
10 lentelė 

 
Renginių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Mokyklų bendruomenės, komandos 5 38 134 

Mišrios dalyvių grupės / įvairių dalykų mokytojai - bendros 

programos 
14 110 348 



Istorijos mokytojai 2 12 25 

Muzikos mokytojai 5 34 150 

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 2 16 57 

Iš viso: 28 210 714 

 

 

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 
2 70 18 

Mokyklų bendruomenės, komandos 3 48 97 

Mišrios dalyvių grupės / įvairių dalykų mokytojai - bendros 

programos 
1 18 44 

Technologijų mokytojai 1 8 34 

Iš viso: 7 144 193 

 

Paskaitos 

 
        12 lentelė 

Eil. 

nr. 

Tema Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

1.  Paskaita tėvams „Narkotinių medžiagų vartojimas, platinimas, 

disponavimas“ 

2 19 

2.  Paskaita tėvams „Emocinė kultūra šeimoje: ką apie vaikų 

emocinio intelekto lavinimą turi žinoti tėvai?“ 

2 34 

3.  Paskaita tėvams „Ką daryti, kad vaikas būtų sėkmingas?“ 2 24 

4.  Paskaita tėvams „Kaip kūrybiškai drausminti ir geriau suprasti 

Z kartos vaikus“. 

2 22 

5.  Paskaitų ciklas „Verslumo kompetencijų ugdymas mokykloje“. 

Paskaita „Komandos formavimas: nuo AŠ iki MES“ 

3 10 

6.  Paskaitų ciklas „Verslumo kompetencijų ugdymas mokykloje“. 

Paskaita „Produkto vystymas“ 

3 12 

7.  Paskaitų ciklas „Portretai“. Paskaita „Susipažinkime – aš 

Karlas Bomas“ 

1 8 

8.  Paskaitų ciklas „Portretai“. Paskaita „Susipažinkime – aš 

Edwardas Mollenhaueris“ 

1 6 

9.  Paskaita „Kokių pasiekimų laukiama iš priešmokyklinio 

amžiaus vaiko“ 

5 19 

10.  Paskaita tėvams „Kai šalia paauglys“ 2 64 

11.  Paskaita „Skaitmeniniai matematikos užduočių bankai 

rengiantis PUPP ir VBE“ 

2 3 

12.  Paskaita tėvams „Emocinis tarpusavio santykių vertinimas: 

tarp meilės, pareigos ir kasdienybės greičio“ 

2 13 

13.  Antikorupcinio švietimo paskaita „Antikorupcinės aplinkos 

kūrimas viešajame sektoriuje“ 

2 52 

14.  Antikorupcinio švietimo paskaita „Korupcijos apraiškos 

visuomenėje ir antikorupciniai veiksniai“ 

2 9 

15.  Antikorupcinio švietimo paskaita „Korupcijos samprata ir 

pasireiškimas Lietuvoje. Korupcijos prevencija“ 

2 30 

16.  Paskaita „Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejui – 100 

metų“, skirta prof. Tado Ivanausko 137-osioms gimimo metinėms 

3 86 



17.  Paskaitų ciklas „Aktyvių tėvų akademija“. Paskaita tėvams 

„Skaitymas vaikui ir su vaiku. Knygos vaikams: kokios, kada, 

kaip dažnai?“ 

1,5 7 

18.  Paskaita „Baimė vaikystėje“ 4 28 

19.  Paskaita tėvams „Taisyklės ir ribos vaikams – nuo nurodymų 

link susitarimų“ 

4 44 

20.  Paskaitų ciklas „Aktyvių tėvų akademija“. Paskaita „Tinkamas 

priešmokyklinis pasirengimas šeimoje – pirmoko pasitikėjimo 

ir sėkmės garantas“ 

2 15 

21.  Susitikimas-paskaita su architektu, poetu ir leidėju dr. Tomu S. 

Butkumi: Erdvinio lavinimo dirbtuvių „Mažoji visata “ ir pirmojo 

pasaulyje urbanistikos pradžiamokslio vaikams „Miesto gidas 

vaikams“ pristatymas 

2 12 

Viso: 21 49,5 517 

 

  



Konferencijos 
       13 lentelė 

Konferencijos tipas  2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Tarptautinės 3 5 13 

Respublikinės 26 27 32 

Regioninės ir Kauno miesto  14 18 15 

Iš viso: 43 50 60 

 

Eil. 

nr. 

Konferencijos tipas (tarptautinė, respublikinė, miesto),  

tema 

Dalyvių 

skaičius 

Tarptautinės konferencijos 

1.  Konferencija „Muzikinis ugdymas: istorinis kontekstas, šiuolaikinės 

aktualijos, paveldo integracija“ 

77 

2.  Konferencija „Menas mokyti(-s)“ 71 

3.  Konferencija „Karyba kitaip“ 103 

4.  Konferencija „Karyba kitaip“ 173 

5.  Konferencija „Teacher to teacher“ 49 

6.  Konferencija „Iššūkis tyrėjams“ 173 

7.  Konferencija „Mokykla visiems: tarptautinių projektų teorija ir praktika“ 70 

8.  Konferencija „Autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymas Lietuvoje. 

Misija(ne) įmanoma?“ 

185 

9.  Konferencija „Raktas į modernią europinę mokyklą“ 85 

10.  Konferencija „Kalbos vienija pasaulį“ („Languages never die if kept as 

memories of our souls“) 

nefiksuota 

11.  Konferencija „The w@y forward“ 49 

12.  Konferencija „Menas ir kultūra pasaulyje tarpdisciplininiu aspektu“ 168 

13.  Konferencija „Erasmus + KA 219 projekto „From teacher to teacher“ 

poveikis ir tvarumas šiuolaikinėje švietimo sistemoje, panaudojant naujų 

ugdymo metodų sinergiją“ 

35 

Respublikinės konferencijos 

14.  Konferencija „Mokinių ugdymo(si) pasiekimai. Samprata ir skatinimo 

galimybės“ 

74 

15.  Konferencija „Ugdymo tradicijos ir pokyčiai muzikos (meno) mokykloje“ 62 

16.  Konferencija „Inžinerinių technologijų pritaikymas aprangoje“ 35 

17.  Konferencija „Menas mokyti(s)“ 46 

18.  Konferencija „Mokymo pučiamaisiais instrumentais metodinės naujovės“ 43 

19.  Konferencija „Dailės mokytojas: nuostatos ir praktika. Aktualijos ir 

perspektyvos“ 

43 

20.  Konferencija „Inovacijos muzikos pamokoje“, skirta šv. Cecilijos dienai 102 

21.  Konferencija „Sportas + švietimas = 21 amžiaus galimybės“ 390 

22.  Konferencija „Šiuolaikinės technologijos: padeda ar trukdo mokytis?“ 79 

23.  Konferencija „eTwinning projektų bendradarbiavimo sėkmės istorijos“ 44 

24.  Konferencija „Kokybiško ugdymo pagrindas – susitarimai ir 

bendradarbiavimas“ 

49 

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

visuomenės poreikius“ 

105 

26.  Konferencija „Novatoriški sprendimai ir aplinkosauginio švietimo galimybės 

profesiniame ir bendrajame ugdyme“. 

92 

27.  Konferencija „EKO idėjos Lietuvai – 2019“ nefiksuota 

28.  Konferencija „Geniali inžinerija“ 304 

29.  Konferencija „Mano Olimpas“ 109  

30.  Konferencija „Paskui rasos lašą“, skirta geografui dr. Rimantui Krupickui 

atminti. 

104 

31.  Konferencija „Įkvėpk mokytoją“  113 



32.  Konferencija „Nepilnamečių nuteistųjų novatoriško ugdymo organizavimo 

galimybės ir perspektyva“ 

45 

33.  Konferencija „Prevencinių programų įgyvendinimas ugdymo įstaigoje – ką 

gali ir turi padaryti mokykla“ 

81 

34.  Konferencija „Įtraukiojo ugdymo organizavimo aspektai bendrojo ugdymo 

įstaigoje“ 

165 

35.  Konferencija „Adaptacija mokykloje: sėkmės kriterijai ir iššūkiai“ 75 

36.  Konferencija „Vaikų sveikata: iššūkiai ir problemos“ 101 

37.  Konferencija „Kaunas – poetų miestas“, skirta Laikinosios sostinės atminimo 

metams, poeto Bernardo Brazdžionio 112-osioms gimimo metinėms paminėti  

107 

38.  Konferencija „Šv. Kazimiero asmenybės vertybių raiška“ 127 

39.  Konferencija „Literatūra – realybės metraštininkė“, skirta Juozo Tumo 

Vaižganto jubiliejui 

61 

40.  Konferencija „Laisva visuomenė krikščioniškai. Kokia, kodėl ir kaip?“ 24 

41.  Konferencija „Žmogaus fenomenas“ 96 

42.  Konferencija „Šventieji kalba jaunimui“ 114 

43.  Konferencija „Pasaulio lietuviai vakar ir šiandien“ nefiksuota 

44.  Konferencija „Aš visomis pajėgomis protestuoju prieš nebūtį. Aš – būsiu...“, 

skirta Juozo Tumo-Vaižganto 150-osioms metinėms 

101 

 

45.  Konferencija „Mokyklų biblioteka – ugdymo veiklų dalyvė“  74 

Regioninės ir Kauno miesto konferencijos 

46.  Konferencija „Kūrybinio ir kritinio mąstymo užduočių mokiniams ir 

mokytojams pristatymas“ 

98 

47.  Konferencija „Modernaus meno judėjimai ir žymiausi jų dailininkai“  75 

48.  Konferencija „Sąmoningas mokinys – misija įmanoma“ 68 

49.  Konferencija „Mano ugdymo sėkmė“ 17 

50.  Konferencija „Aš – Lietuva – Pasaulis“ 76 

51.  Konferencija „Suomijos švietimo sistemos patirčių pritaikymas Kauno miesto 

ugdymo įstaigose“ 

109 

52.  Konferencija „Žmogaus ir žemės santykis“ 24 

53.  Konferencija „Patobulintas Mokytojų etatinio darbo užmokesčio modelis – 

kas keisis nuo rugsėjo 1 d.?“ 

69 

54.  Konferencija „Vertybių ugdymo kultūra UNESCO mokyklose“ 43 

55.  Konferencija „Knyga mūsų pasaulyje: skaitymas – emocija – kultūra“, skirta 

tarptautinei gimtosios kalbos dienai 

151 

56.  Konferencija „Lietuvos šimtmečio kankiniai“ 73 

57.  Konferencija „Kompetentingas ir iniciatyvus Kauno miesto pradinio ugdymo 

mokytojas“ 

102 

58.  Konferencija „Aš dalinuosi. O tu? Patyriminio mokymo(si) praktika ugdant 

mokėjimo mokytis kompetenciją“ 

123 

59.  Konferencija „Socialinis ir emocinis ugdymas priešmokykliniame amžiuje: 

patirtis ir perspektyvos“ 

77 

60.  Konferencija „Menų malūnas“ 59 

VISO:60  5367 

 



 
11 pav. Konferencijų struktūra 

  

13 

32 

15 Tarptautinės

Respublikinės

Regioninės ir Kauno

miesto



Parodos 

 
      14 lentelė 

 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Tarptautinės 2 2 2 

Respublikinės 8 6 12 

Kauno miesto ir regiono 26 36 31 

Autorinės  10 3 2 

Iš viso: 46 47 47 

 

Eil.  

Nr. 

Parodos tipas 

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

Eksponatų 

autorių sk. 

Tarptautinės parodos 

1. Tarptautinio mokinių miniatiūrų konkurso „Dialogas su gamta“ kūrybinių darbų 

paroda. 

285 

2. Tarptautinis edukacinis virtualus projektas –paroda „Šeima – mano laimė“.  

 

15 

Respublikinės parodos 

3. Vilniaus mokyklų technologijų mokytojų ir mokinių kūrybinių darbų paroda 

„Vilnius – mano miestas“. 

85 

4. Lietuvos mokinių dailės olimpiados „Mano Lietuva: minime Pasaulio lietuvių 

metus“ miesto etapo kūrybinių darbų paroda. 

43 

5. Respublikinio mokinių piešinių konkurso ,,Šv. Kazimiero asmenybės vertybių 

raiška“ 2016–2018 metais sukurtų darbų apžvalginė paroda. 

95 

6. Respublikinio 7–12-ųjų klasių mokinių tarpdisciplininio dailės-technologijų 

sričių piešinio/idėjos konkurso „Dizainas ateičiai: saulė, vėjas ir vanduo“ 

kūrybinių darbų paroda. 

12 

7. Respublikinio 5–12 klasių mokinių tapybos darbų konkurso „Spalvos ir 

vaizduotės galia“ kūrybinių darbų paroda. 

13 

8. Respublikinė kūrybinių darbų paroda „Vitražai – pavasaris“.+ 16 

9. Vievio meno mokyklos mokinių kūrybinių darbų paroda „Žiemos grožis“.  12 

10. Vievio meno mokyklos mokinių kūrybinių darbų paroda „Pavasarėjant...“ 16 

11. Vievio meno mokyklos mokinių kūrybinių darbų paroda „Lietuviškos trobos 

vaikų akimis“. 

11 

12. Respublikinė virtuali ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų, specialiųjų 

pedagogų parengtų metodinių priemonių paroda „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų žodyno turtinimas“. 

58 

13. Respublikinio projekto „Išauskime draugystės ir kalbos kilimą“ interaktyvi 

paroda „…Ir šiaurys pasišiaušęs vėl mus atlekia gandint…“ Skaičiuotės“. 

41 

14. Respublikinio projekto „Išauskime draugystės ir kalbos kilimą“ interaktyvi 

paroda „Kad smarkus žiemys savo dumples pradeda judint…“ Lietuvių 

liaudies žaidimai“. 

41  

Kauno miesto ir regiono parodos 

15. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių technologijų darbų paroda 

„Paukštis“, skirta Motinos ir Tėvo dienai. 

83 

16. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų kalėdinių kompozicijų paroda „Sveika 

gyva, Kalėdų viešnia!“. 

75 

17. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–12-ųjų klasių mokinių tapybos, 

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

akimirka Pelėdų kalne“ kūrybinių darbų paroda. 

82 

18. Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos II-ųjų (10) klasių mokinių tęstinio projekto 

„Dovana mokyklai“ 2019 metų kūrybinių darbų paroda „Juk džiaugsmas 

dvigubai didesnis, kai juo dalijamės visi“. 

60 

19. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pavasario ir rudens plenerų 40 



darbų paroda  LR Seime „Sakralumo atspindžiai Kauno miesto mokinių 

kūryboje“. 

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

fotografijos, žemės meno projekto-plenero „Pajausk rudenį. Ženklai ir 

atspindžiai Kauno tarpukario architektūroje“ kūrybinių darbų paroda.  

65 

21. Menų darželio „Etiudas“ asambliažų paroda „Metamorfozės IV. Kėdė“, skirta 

įstaigos 25-mečiui 

31 

22. Paroda „Žiemą sportuosi – ligos nebijosi“. 102 

23. Vaikų piešinių paroda „Mano mylimiausias miestas Kaunas“. 46 

24. Fotografijos paroda „Ledo rūmuose nuo seno...“. 

Virtuali paroda 

19 

25. Kauno miesto 1–4-ųjų klasių mokinių ir jų šeimos narių nuotraukų koliažų, 

naudojant 

IKT, konkurso virtuali paroda „Kovo 11-oji mano šeimoje“. 

19 

26. Sveikos mitybos akcijos „Valgau sveikai – gyvenu – linksmai“ erdvinių 

vaizdinių ženklų paroda „Sveikatai palankaus maisto ženklas“. 

22 

27. Kauno miesto mokinių ir jų šeimos narių nuotraukų koliažų, naudojant IKT, 

konkurso „Kovo 11-oji mano šeimoje“ darbų paroda  

10 

28. Kūrybinių darbų paroda „Dovana Lietuvai“ 19 

29. Koliažų paroda „Kryžius-gyvybės medis“ 21 

30. Virtuali žodinės kūrybos ir dailės darbų paroda „Pavasaris ateina laukais ir 

miškais“ 

16 

31. Metodinių darbų paroda ,,Nuodugnus žinių perteikimas vaizdumo 

priemonėmis“. 

25 

32. Edukacinio-kūrybinio projekto ,,Ugnis tarp mūsų – 2019“ darbų paroda 24 

33. Kauno Rokų gimnazijos mokinių ir mokytojų mišria technika atliktų kūrybinių 

darbų paroda „Žiemos natiurmortai“ 

 12  

34. Kūrybinio dailyraščio konkurso „Geroji žinia“ pagal Lk 1, 26-33 geriausių 

darbų paroda 

nefiksuota 

35. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų, vaikų ir tėvų 

kūrybinių darbų paroda „Metų laikai vaiko akimis“. 

30 

36. Kauno l.-d. „Girstutis“ pedagogų, vaikų, tėvų kūrybinių darbų paroda „Mamai 

gėlę dovanosiu“, skirta Motinos dienai paminėti.  

149 

37. Kauno Rokų gimnazijos mokinių ir mokytojų mišria technika atliktų kūrybinių 

darbų paroda „Ar tu žinai, kas esu?“ 

9 

38. Trečiojo amžiaus universiteto „Kūrybinių dirbtuvių“. lankytojų darbu paroda 

„Aš nuolat kuriu... “. 

6 

39. Kauno miesto bendrojo ugdymo įstaigų mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, edukacinis virtualus projektas-paroda „Paukščių sugrįžtuvės“.+ 

34 

40. Kauno miesto vaikų piešinių paroda „Laiškas draugui“. 60 

41. Kauno P. Daunio ugdymo centro švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų 

stendinių pranešimų paroda. 

13 

42. Projekto „Skanu ir sveika“ interaktyvi dailės darbų paroda. Projektą organizuoja 

Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų sveikatos ugdymo metodinė grupė. 

nefiksuota 

43. Kauno miesto bendrojo ugdymo įstaigų dailaus rašto konkurso „Kaunas – 

Lietuvos širdis“ laureatų darbų paroda. 

52 

44. Kauno l.-d. „Kodėlčiukas“ parodėlė „Gėlės kitaip“ 8  

45. Kauno miesto ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių paroda 

„Šeima – mano tvirtovė“, skirta tarptautinei šeimos dienai paminėti. 

nefiksuota 

Autorinės parodos 

46. Jono Lukšės architektūros, kultūros paveldo vertybių piešinių paroda „Kauno 

senamiesčio perlai“, skirta Laikinosios sostinės metams paminėti.  

1 

47. Tautodailininkių Laimutės Jonaitienės ir Laimutės Nenortienės jungtinė tapybos 

darbų paroda „Vaizdų mozaika“ 

2  



 Iš viso:  1878 

 

 
12 pav. Parodų struktūra 

 

 

Metodiniai renginiai 

 
      15 lentelė 

Eil. 

nr. 

Tema, nurodant renginio formą Dalyvių 

skaičius 

1.  Metodinis renginys – Kauno miesto mokytojų krepšinio turnyras, skirtas 

nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. 

17 

2.  Metodinis renginys „Nauja pensijų fondų kaupimo reforma“. 10 

3.  Konsultacinis renginys „Patobulintas etatinio modelis: kas naujo?“.  168 

4.  Metodinis renginys „Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas ir apskaita“, 

„Napo mokytojams“. 

17 

5.  Integruotas ekonomikos ir verslo kalbos metodinis renginys „Verslo idėjų 

generavimas“. 

30 

6.  Metodinis renginys-praktikumas anglų kalbos mokytojams „Juoko joga anglų 

kalbos pamokose“. 

29 

7.  Metodinė-edukacinė išvyka „Teatrinės improvizacijos ugdymo procese“. 8 

8.  Metodinis-praktinis renginys „Idėjų turgus“.  8 

9.  Metodinis-praktinis renginys „Etninės kultūros raiška ikimokyklinėse 

įstaigose“.  

19 

10.  Metodinis renginys „Kviečiame pažinti muziejaus mūzas“.  23 

11.  Metodinis renginys „Žmogaus saugos ugdymo turinio įgyvendinimas 2019-

2020 m. m. 5–12 klasėse“. 

22 

12.  Kūrybinės dirbtuvės „Kiaurai popierių“. 17 

13.  Metodinis renginys „Šiuolaikinės šokio ugdymo tendencijos“. 13 

14.  Metodinė savaitė „Pamoka ir aš“.  21 

15.  Metodinis renginys „Kultūros paveldo pažinimas per technologijų 

integravimą ugdymo procese“. 

9 

16.  RIUKKPA metodinis renginys „Užsienio šalių patirtis kūno kultūroje“. 9 

17.  Metodinis renginys „Sveikatos edukacijos programa pradinukams ne 

mokykloje“. 

6 

18.  ĮMMD metodinis renginys „Svajonių gaudyklės“ (žaidimas su šviesa ir muzika 

pagal .E. Reggio metodą).  

21 

19.  Metodinis pasitarimas ,,Sveikos gyvensenos pradmenys“.  36 

2 

12 

31 

2 

Tarptautinės

Respublikinės

Kauno miesto ir regiono

Autorinės



20.  Edukacinė programa „Geriausias 2018 metų kūrinys“.  10 

21.  Praktikumas „Šventės kitaip“.  24 

22.  Metodinis renginys „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiais vaikų 

pasiekimų vertinimo patirtis“.  

112 

23.  Metodinis renginys „Estafečių ir judriųjų žaidimų įvairovė ikimokyklinio 

amžiaus vaikų kūno kultūroje“.  

12 

24.  Metodinis renginys-praktikumas „Muzika ir patyriminis ugdymas vaikų 

darželyje“.  

29 

25.  RIUKKPA metodinis renginys „Ugdymo proceso optimizavimas: logopedo ir 

kūno kultūros mokytojo sąveika“.  

16 

26.  Metodinis-praktinis renginys „Vanduo ir paslaptinga spalvų magija“. 31 

27.  Metodinis-praktinis DUD renginys „Ugnis tarp mūsų“.  30 

28.  RIUKKA metodinis renginys „Šokio judesių įvairovė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų kūno kultūroje“.  

8 

29.  Metodinis renginys ,,Bendradarbiavimo ir patirties sklaidos galimybės“.  24 

30.  Metodinis renginys „Pasirengimas chorų festivaliui „Dainuokime drauge“. 

Praktika ir aktualijos“.  

38 

31.  Diskusija „Ugdymo turinio planavimas“.  22 

32.  Edukacinio projekto „Pavasaris eina gėlių takais – 2019“ edukaciniai 

stebėjimai VDU botanikos sode.  

29 

33.  Kauno miesto darželių jungtinio choro XVI festivalis „Dainuokime kartu“. 46 

34.  Metodinis renginys-praktikumas „Muzikinė aplinka ikimokyklinėje įstaigoje“. 18 

35.  Metodinis renginys-išvyka „Inovatyvių ugdymo aplinkų kūrimas“. 7 

36.  Metodinis renginys „DUD veiklos planas“.  36 

37.  Projekto „Muzika spalvų ir vėjo“ tradiciniai rudeniniai edukaciniai stebėjimai ir 

vaikų kūryba iš gamtinės medžiagos Kauno VDU botanikos sode.  

42 

38.  RIUKKPA metodinis renginys „Koordinacijos lavinimas žongliruojant“.  18 

39.  Praktikumas „Instrumentinio muzikavimo būdai“.  37 

40.  Metodinis renginys ,,Dėl 2019–2020 m. m. Sveikos gyvensenos veiklos plano“.  41 

41.  Metodinis renginys-diskusija „Kas lemia sėkmingą vaiko ugdymo(si) pradžią“.  23 

42.  Metodinis renginys ,,Ugdytinių komunikavimo kompetencijos tobulinimo 

galimybės, sutelkus bendruomenę bendram projektui ,,SOS – gimtajai 

kalbai“. 

27 

43.  Metodinis renginys „Inovatyvūs metodai vaikų socialinių-emocinių 

kompetencijų ugdymui, pasiekimų vertinimui“.  

20 

44.  Metodinis renginys „Interaktyvios muzikos pamokos darželyje“ bei knygos 

„Tyliai tyliau“ pristatymas.  

45 

45.  Metodinis renginys „STEAM metodo taikymas vaikų veikloje“.  19 

46.  Metodinis renginys „Ugdymas lauke: kaip užauginti laimingesnį vaiką?“.  158 

47.  Metodinis renginys „STEAM veiklų praktika ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme“. 

26 

48.  Metodinis renginys „STEAM (gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, 

menas ir matematika) integravimas dailės, muzikos, kūno kultūros, 

logopedo veiklose“.  

14 

49.  Metodinė diena „Kaip padėti ugdymosi sunkumų turinčiam vaikui?“. 20 

50.  Metodinis renginys „Tas stebuklingas mano didelis pasaulis“.  11 

51.  Metodinis renginys „Individualizuotas ugdymas. Kokius pokyčius skatina 

skaitmeninės technologijos?“.  

24 

52.  Metodinė išvyka „Giesmės ir papročiai nuo Kalėdų iki Trijų Karalių“.  26 

53.  Metodinis renginys „Tautiškumo, pilietiškumo ir vertybinių nuostatų 

ugdymas tarpdalykinėje integracijoje: „Žmogus yra atsakingas už tai, kas 

jis yra“ (Ž. P. Sartras)“. 

82 

54.  Metodinis renginys „Socialinis verslas gimnazijose“. 13 

55.  Praktikumas „Office 365“ galimybių panaudojimas klasės auklėtojo 25 



veikloje“. 

56.  Diskusija „Verslumo ir finansinio raštingumo ugdymas jaunesnėse klasėse“. 6 

57.  Metodikos valanda „Mąstymo žemėlapis ekonomikos pamokose“. 4 

58.  Metodinė išvyka į Metelių regioninį parką. 19 

59.  Metodinis renginys „IKT įrankiai ekonomikos pamokose“. 13 

60.  Dainavos seniūnijos matematikos mokytojų metodinis renginys „Inovatyvus 

vertinimas matematikos pamokose“. 

17 

61.  Metodinis renginys „Matematikos uždavinių programavimas“. 24 

62.  Metodinis renginys „Patirtinis mokymas, kai chemijos pamoka tampa 

nuotykiu mokiniui“. 

8 

63.  Metodinė diena „Atsinaujinančių energetikos šaltinių perspektyvos 

Lietuvoje“. 

24 

64.  Metodinė-kultūrinė išvyka „Pedagoginių darbuotojų kultūrinės 

kompetencijos plėtotės galimybės lankantis Klaipėdoje“. 

15 

65.  Išvyka į Vilniaus knygų mugę. 20 

66.  Mokyklų bibliotekininkų edukacinė išvyka į Lietuvos nacionalinę Martyno 

Mažvydo biblioteką. 

20 

67.  Susitikimas su istoriku, publicistu, LR Seimo nariu dr. Arvydu Anušausku ir jo 

monografijos „Aš esu Vanagas“ pristatymas-diskusija.  

34 

68.  Lietuvos kūno kultūros mokytojų „Mažojo golfo“ čempionatas. 33 

69.  Metodinės pagalbos renginys savivaldybių įstaigų ir įmonių atstovams 

„Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas. Korupcijos prevencijos 

programos rengimas“. 

16 

70.  Metodinė valanda dėl krašto gynybos modulio. Kūno kultūros modulis „Krašto 

gynyba: galimybės ir perspektyvos“. 

Nefiksuota 

71.  Metodinės pagalbos renginys savivaldybių įstaigų ir įmonių atstovams 

„Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas. Korupcijos prevencijos 

programos rengimas“. 

16 

72.  Konsultacinis renginys „Streikas švietimo įstaigoje“. 7 

73.  Švedijos sporto organizacijos „Friskiss&Svettis“ fizinio aktyvumo mokymai 

pedagogams. 

149 

74.  Diskusija „Japonijos ir Lietuvos švietimo aktualijos“ Hiratsukos miesto 

delegacijos vizito metu Kaune.  

7 

75.  Informacinis renginys „Erasmus+ ateitis ir dabarties galimybės“.  39 

76.  Metodinis renginys „Metaforinių priemonių naudojimas psichologo darbe“.  21 

77.  Pokalbių apskritas stalas „Darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais“.  24 

78.  Metodinė valanda „SMART lentų naudojimas logopedinėse ir specialiosiose 

pratybose“. 

nefiksuota 

79.  Metodinis renginys-pasitarimas „Ugdymo įstaigų psichologų ir VDU 

bendradarbiavimas atliekant mokyklinės psichologijos studentų praktiką“. 

14 

80.  Pokalbių apskritas stalas „Mokyklos nelankymas. Ką galime ir turime 

padaryti“.  

12 

81.  Metodinis renginys „Gerosios patirties sklaida. Susitikimas su Radviliškio 

miesto švietimo pagalbos mokiniui specialistais“. 

nefiksuota 

82.  Metodinis pasitarimas „Dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo teikiant 

pagalbą vaikams ir šeimai“. 
7 

83.  Socialinis projektas ikimokyklinio ugdymo bendruomenėms „Bijoti nebaisu“. 36 

84.  Socialinis-prevencinis projektas „ Draugystės kalendorius“. 47 

85.  Metodinis renginys „Patirtinio mokymo strategijos iš patirties ir per patirtį“. nefiksuota 

86.  Metodinis renginys-kalbinė viktorina „Nuo raidelių – prie žodelių“. 26 

87.  Metodinis renginys „Kaip prakalbinti ankstyvojo amžiaus vaikus“. 26 

88.  Metodinis renginys „Mes – Europos dalis“. nefiksuota 

89.  Kūrybinės dirbtuvėlės „Aš bėgu ,mamyte, artyn prie tavęs, skirtos Motinos 

dienai“. 

nefiksuota 



90.  Metodinė diena P. Daunio ugdymo centre „Autizmo spektro sutrikimai – 

praktiniai ugdymo organizavimo aspektai“. 

12 

91.  Metodinė diena P. Daunio ugdymo centre „Autizmo spektro sutrikimai – 

praktiniai ugdymo organizavimo aspektai“. 

9 

92.  Metodinis renginys „Aromaterapijos taikymas psichologo darbe“. 18 

93.  Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų projekto „Judu ir kalbu“ judesio ir kalbos 

šventė „Tapu tapu žengia pavasaris be batų“. 

42 

94.  Respublikinis projektas „Iškylauju – atrandu“. 25 

95.  Metodinis renginys „Ypatingi vaikai tarp mūsų. Iššūkiai. Galimybės“. 47 

96.  Metodinė valanda „Regimųjų ir erdvės suvokimų formavimas specialiųjų 

pratybų metu“. 

12 

97.  Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim“. 

Metodinė diena Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre „Kultūros 

terapija praktikoje. Savęs pažinimo maršrutai“. 

41 

98.  Kauno miesto pradinių klasių specialiųjų poreikių mokinių projekto „Kalbinukų 

šventė: seku, seku pasaką 2019“ pristatymas. 

26 

99.  Metodinis renginys, skirtas Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai paminėti. 

Tarptautinis įvairių gebėjimų mokinių edukacinis projektas „Laimingas draugų 

būryje“. 

14 

100.  Metodinė valanda „Pedagogų, specialistų ir tėvų partnerystė – prielaida 

pozityviai vaikų socializacijai“. 

nefiksuota 

101.  Metodinė-edukacinė išvyka „Zanavykų krašto etninis – kultūrinis paveldas“. 14 

102.  Metodinis renginys „Tiltas su popiežiumi. Pasaulio jaunimo dienos 

vyskupijoje“. 

46 

103.  Pokalbių salonas „Mokymosi aplinkų tipai ir IKT taikymas ugdymo 

procese“.  

Nefiksuota 

104.  „Juozo Tumo Vaižganto idėjos ugdant socialiai atsakingą žmogų lietuvių 

kalbos pamokose“ – popietė , skirta lietuvių kalbos dienoms 2019. 

19 

105.  Metodinė išvyka „Žemaitijai – 800 metų. Sakralinės Žemaitijos erdvės“. 9 

106.  Metodinis renginys „Dievo tarnaičių Adelės Dirsytės ir Elenos Spirgevičiūtės 

gyvenimas ir dvasingumas“. 

28 

107.  Gerosios patirties forumas „Mokau(-si) vokiečių kalbos“ iš renginių ciklo 

Vokietijos dienos (Vokietija Lietuvoje) – 30 metų Kauno ir Lipės apskrities 

partnerystei. 

18 

108.  Metodinis renginys „Jaunimo sielovados forumas“. 116 

109.  Metodinė valanda „Jaunimo susitikimų diena „Perkeičia vandenį“.   23 

110.  Dainavos mikrorajono mokyklų tikybos mokytojų metodinė valanda „Adventui 

atėjus“.   

Nefiksuota 

111.  Metodinė valanda „Rusų kalbos VBE vertinimo kriterijai“. 9 

112.  Metodinis renginys „Seksualiniai nusikaltimai prieš vaikus. Smurtas artimoje 

aplinkoje“.  

17 

113.  Nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ neformaliosios programos 

modulio „Lyderis – besimokančioje organizacijoje“ mokymai. 

17 

114.  Metodinis renginys „Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos išorinio kokybės 

vertinimo sistemos įgyvendinimas“. 

11 

115.  Metodinis renginys „Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos išorinio kokybės 

vertinimo sistemos įgyvendinimas“. 

13 

116.  ES projekto „Šiuolaikinė mokymo(si) aplinka – individuali moksleivių 

pažanga“ III mokymai.  

22 

117.  Nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ neformaliosios programos 

modulio „Lyderis – besimokančioje organizacijoje“ mokymai. 

17 

118.  Pokalbių stalas „Mokyklų Vaiko gerovės komisijos svarba ir 

bendradarbiavimas su Kauno miesto savivaldybių administracijos Vaiko 

gerovės komisija“.  

18 



119.  Projekto „Mokytojai Lietuvai“ pristatymas, atskleidžiant Suomijos mokyklose 

įgytą patirtį.  

10 

120.  Metodinis renginys „Interaktyviosios IT dirbtuvės su edukaciniais 

robotukais“.  

23 

121.  Metodinis renginys „Bendradarbiavimas su teisėsaugos institucijomis, 

informacijos teikimas“.   

23 

122.  Tarpinstitucinis prevencinis bendradarbiavimas „Baudžiamojo proceso 

paskirtis“.  

21 

123.  Metodinis renginys „Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos išorinio kokybės 

vertinimo sistemos įgyvendinimas“.  

11 

124.  Kauno miesto dalyko mokytojų metodinių būrelių pažintinė dalykinė išvyka į 

parodą „Mokykla 2019“. 

40 

 Viso:124 3101 

 

Parodų, projektų aptarimai ir kiti apibendrinamieji renginiai 

 
16 lentelė 

Eil. 

nr. 

Tema Dalyvių 

skaičius 

1.  Respublikinio 7–12-ųjų klasių mokinių tarpdisciplininio dailės-technologijų sričių 

piešinio/idėjos konkurso „Dizainas ateičiai: saulė, vėjas ir vanduo“ aptarimas ir 

laureatų apdovanojimas. 

85 

2.  Lietuvos mokinių technologijų olimpiados II etapo aptarimas ir laureatų 

apdovanojimas. 

43 

3.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–12-ųjų klasių mokinių technologijų 

darbų parodos „Paukštis“, skirtos Motinos ir Tėvo dienai, aptarimas ir parodos 

uždarymas. 

32 

4.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–12-ųjų klasių mokinių tapybos, 

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

akimirka Pelėdų kalne“ aptarimas ir parodos uždarymas. 

55 

5.  Tarptautinio vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkurso „Dialogai su gamta. 

Mano kraštas“ aptarimas ir laureatų apdovanojimas. 

50 

6.  Renginio „Žiemos mozaika 2019. Užšaldyti lede“ aptarimas-diskusija. Veda – 

Lietuvos dailės ugdytojų draugijos narės aukl. met. G. Valeikienė, menų pedagogė 

mokyt. eksp. J. Tėvelytė. 

23 

7.  Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, pradinių klasių mokinių  kūrybinių darbų 

parodos „Valgau sveikai – gyvenu linksmai“ aptarimas. 

25 

8.  Vaikų edukacinio-kūrybinio projekto ,,Ugnis tarp mūsų – 2019“ pristatymas. Veda 

– aukl. met. D. Čižinauskienė. 

19 

9.  Metodinių darbų parodos ,,Nuodugnus žinių perteikimas vaizdumo 

priemonėmis“ aptarimas. 

25 

10.  Projekto „Rašau draugui laišką“ aptarimas. Dalyviai – logopedai, specialieji 

pedagogai 

 

nefiksuota 

11.  Edukacinio virtualaus projekto „Mylimiausias mano perskaitytos knygos 

herojus“, skirto tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti, aptarimas 

nefiksuota 

Iš viso: 11 357 

 

  



Metodinių priemonių ir leidinių pristatymai 

 
                                              17 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Tema Dalyvių 

skaičius 

1. Nomedos Kukulskienės natų leidinio „Už vaivorykštės tilto“ pristatymas, miuziklo 

žanro pritaikymas pradiniam balso ugdymui. 

21 

2. Muzikinio ugdymo aktualijos. Naujosios E. Veličkos knygos „Lietuvių etninė 

muzika pradinio muzikinio ugdymo sistemoje“ pristatymas.  

17 

3. Kristina Savickytės knygos „Kuriame pasaką su aktore Kristina Savickyte“ 

pristatymas. 

21 

4. E. mokymosi priemonės „PUPA“, skirtos darbui su SUP vaikais, pristatymas.  

Priemonę pristato – dr. A. Lapėnienė (VDU), R. Juknevičienė (KPDUC direktorė), 

log. eksp. V. Urbonavičius, spec. ped. met. V. Alijauskienė. 

35 

5. Kauno miesto konferencija „Kūrybinio ir kritinio mąstymo užduočių mokiniams 

ir mokytojams pristatymas“. 

98 

Iš viso: 5 192 

 

Konsultacijos  

 
      18 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Konsultacijų turinys Konsultacijų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

1. Konsultacija pradinių klasių mokytojams, norintiems išmokti dirbti 

su planšetėmis 

10 Nefiksuota 

2. Dėl kokybės vadybos stiprinimo bendrojo ugdymo mokykloje 9 Nefiksuota 

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

4. Konsultacijos naujiems vadovams 20 Nefiksuota 

5. Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 2 47 

6. Dėl IKT taikymo ugdymo procese 7 11 

7. Kitos (Individuali konsultacija istorijos mokytojams, pradėjusiems 

profesinę karjerą; individuali konsultacija dėl pedagogų etatinio 

apmokėjimo ) 

7 Nefiksuota 

8. Dėl pagalbos vaikui teikimo 1 4 

 Iš viso: 66 62 (dalis 

nefiksuota) 

 

Gerosios / vertingos patirties sklaidos renginiai 

 

      19 lentelė 

Formos Renginių/ leidinių skaičius Dalyvių skaičius 

Gerosios patirties seminarai 146 5069 

Atviros pamokos 19 344 

Parodos 39 1837 

Konferencijos 59 5447 

Apskriti stalai, diskusijos ir kt. renginiai 134 2990 

Gerosios patirties leidiniai, pristatymai 3 17 (straipsnių autorių skaičius) 
Mokytojų kūrybos vakarai 8 482 

Kita 6 286 

Iš viso: 414 16472 

 



 

Kauno miesto besimokančių mokyklų tinklo (BMT) renginiai 

 
20 lentelė 

Eil. 

nr. 

Tema, renginio forma Dalyvių 

skaičius 

1.  Praktinė mokinių konferencija „Mokausi būti verslus“ 77 

2.  Metodinis renginys „Tautiškumo, pilietiškumo ir vertybinių nuostatų ugdymas 

tarpdalykinėje integracijoje: „Žmogus yra atsakingas už tai, kas jis yra“ (Ž. 

P.Sartras)“ 

82 

3.  Tarpdalykinė viktorina „Integruotoji matematika“  30 

4.  Kūrybinės dirbtuvės „Pagamink ir padovanok angelą“ 16 

5.  Seminaras „Kūrybingumo, kaip vieno esminių XXI a. gebėjimų, ugdymo metodai ir 

patirtis“ 

25 

6.  Kauno l.-d. „Obelėlė“  inicijuota  pedagogų, vaikų, tėvų kūrybinių darbų paroda 

„Dovana tėčiui iš mano rankų“ 

Nefiksuota 

Iš viso:6 230 

 

Renginiai mokiniams 

 
21 lentelė 

Eil. 

nr. 

Tema, renginio forma Dalyvių 

skaičius 

1.  3-oji Lietuvos mokinių braižybos olimpiada. 20 

2.  Respublikinis pianistų-koncertmeisterių konkursas „Accomapgnato“.  34 

3.  7-osios Lietuvos mokinių muzikos olimpiados II (miesto) etapas. 11 

4.  Lietuvos mokinių technologijų olimpiados II (miesto) etapas. 54 

5.  25-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados II (miesto) etapas. 43 

6.  Respublikinis 7–12-ųjų klasių mokinių tarpdisciplininis dailės-technologijų sričių 

piešinio/idėjos konkursas „Dizainas ateičiai: saulė, vėjas ir vanduo“.  

73 

7.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dailės projektas-meninė akcija 

,,Šv. Kazimieras – lietuvių jaunimo globėjas“. 

35 

8.  Respublikinis vaikų ir jaunimo konkursas „Giesmių giesmelė“. 162 

9.  Respublikinis 1–8-ųjų klasių mokinių teatro festivalis „KURK teatrą“. 43 

10.  Respublikinis bendrojo ugdymo mokyklų 9–12-ųjų klasių mokinių kūrybos 

konkursas „Muzikos kūrimas mobiliesiems telefonams“. 

35 

11.  Respublikinių moksleivių folklorinių šokių varžytuvių ,,Patrepsynė 2019“ Kauno 

miesto turas.  

52 

12.  Respublikinis vaikų ir jaunimo festivalis „Giesmių giesmelė 2019“.  45 

13.  Respublikinė 1–12-ųjų klasių mokinių stendinių modelių paroda-konkursas 

„Technikos pasaulis 2019“. 

27 

14.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–8-ųjų klasių mokinių konkursas „Būk 

saugus“. 

58 

15.  Kauno miesto ugdymo įstaigų tautinių šokių kolektyvų festivalis „Graži mūsų 

šeimynėlė 2019“. 

16 

16.  Kauno miesto ir rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir gimnazijų 5–8-ųjų klasių 

mokinių dainos užsienio kalba konkursas „Kalbos melodija“. 

29 

17.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–12-ųjų klasių mokinių tapybos, 

fotografijos, žemės meno, skulptūros projektas-pleneras „Sustabdyta pavasario 

akimirka aplink Pelėdų kalną“. 

82 



18.  Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų folkloro grupių festivalis „Čip 

čipo rip ripo“. 

78 

19.  XX-asis tarptautinis muzikos, meno mokyklų ir gimnazijų mokinių kamerinio 

muzikavimo festivalis „Garsų išdaigos“. 

105 

20.  Bendrojo ugdymo ir meno mokyklų 8–10-ųjų klasių mokinių kūrybinės dirbtuvės 

,,Žodis – spalva – muzika“. 

16 

21.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 9–12-ųjų klasių mokinių populiariosios 

dainos konkursas „Aušrovizija“. 

65 

22.  Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų tautosakos viktorina „Kai aš mažas 

buvau“. 

42 

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

fotografijos, žemės meno projektas-pleneras „Pajausk rudenį. Ženklai ir atspindžiai 

Kauno tarpukario architektūroje“. 

80 

24.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 klasių mokinių žmogaus saugos 

konkursas „Būk saugus“. 

96 

25.  Kauno miesto ugdymo įstaigų 1–10 klasių mokinių edukacinė programa 

„Improvizacijų popietė“.  

35 

26.  Respublikinis 5–12 klasių mokinių tapybos darbų konkursas „Spalvos ir vaizduotės 

galia“. 

116 

27.  Respublikinio 5–12 klasių mokinių tapybos darbų konkurso „Spalvos ir vaizduotės 

galia“ laureatų apdovanojimas ir kūrybinių darbų paroda. 

30 

28.  Respublikinis ugdymo įstaigų pramoginių šokių sceninių kompozicijų festivalis 

„Draugystės tiltai – 2019“. 

241 

29.  Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados pirmasis (miesto) etapas.  10 

30.  Respublikinis 3-ųjų klasių mokinių diktanto anglų kalba rašymo konkursas „Listen 

to write“. 

3000 

31.  Ugdymo karjerai projektas „Studijų savaitė 2019“. 2000 

32.  Respublikinis 4-ųjų klasių mokinių pateikčių anglų kalba čempionatas „English 

Speech Championship – 2019“. 

20 

33.  Kauno miesto 4-ųjų klasių mokinių anglų kalbos Oxford leidyklos žinių lygio 

nustatymo testas. 

350 

34.  Tarptautinė virtuali kūrybinė iniciatyva „Pasaulio tautų teisuoliai“, skirta Taikos 

dienai paminėti. 

56 

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

mokytojau“, skirtas Tarptautinei mokytojo dienai paminėti.  

 

316 

36.  Paskaitų ciklas „Verslumo kompetencijų ugdymas mokykloje “. Paskaita 

„Komandos formavimas: nuo AŠ iki MES“.  

 

22 

37.  Respublikinis jaunųjų dizainerių kostiumo konkursas „Laikinosios sostinės mados 

atspindys šiuolaikiniame kostiume“.  

54 

38.  Paskaitų ciklas „Verslumo kompetencijų ugdymas mokykloje“. Paskaita „Produkto 

vystymas“. 

28 

39.  Kauno miesto mokyklų Jaunųjų bendrovių mugė-konkursas „Startuolių mugė“, 

skirta Tarptautinei verslumo savaitei.  

110 

40.  Kauno miesto mokyklų 4 klasių mokinių anglų kalbos konkursas „English Flash 

2019“ 

44 

41.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių Kompiuterinis Monopolio 

turnyras, skirtas Tarptautinei verslumo savaitei.  

91 

42.  Respublikinis verslumo renginys 4–8 klasių mokinimas „You Can Do It“. 230 

43.  ISM ir NMA Ekonomikos olimpiada 2019. 47 

44.  Kauno miesto 3 klasių mokinių eilėraščių konkursas anglų kalba „Poetry 

Competition – 2019“.  

35 

45.  Kalėdinė jaunųjų bendrovių eXpo 2019  79 



46.  Kompiuterinio Monopolio turnyro apdovanojimų šventė. 12 

47.  Integruotas komandinis žaidimas „Besmegenių Fiesta“. 9 

48.  Viktorina „Pažink Lietuvą“, skirta vietovardžių, Žemaitijos, Laikinosios sostinės 

metams paminėti. 

31 

49.  Vaikų konferencija „Kuriu gimtinei“. 19 

50.  Respublikinis pradinių klasių lietuvių kalbos konkursas-viktorina „Kaunas kaip 

raštas,įaustas į drobę“. 

18 

51.  Meninio skaitymo konkurso 1 turas 30 

52.  Kauno pradinio ugdymo mokyklų mokinių darbų virtuali paroda „Žiema, žiema, 

bėk iš kiemo“. 

51 

53.  Kauno miesto pradinio ugdymo įstaigų mokinių istorijos žinių konkursas „Mes – 

Lietuvos ateitis“, skirtas Kovo 11-ajai – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

dienai paminėti 

24 

54.  Vaikų kūrybos pasakų konkursas „Seku tau savo pasaką“. 22 

55.  Respublikinė praktinė pradinio ugdymo įstaigų 1–4-ųjų klasių mokinių, mokytojų 

konferencija „Jaunasis Einšteinas“. 

55 

56.  Meninio skaitymo konkurso 2 turas. 28 

57.  Šaškių turnyras „Baltieji pradeda...2019“. 19 

58.  Kauno miesto pradinio ugdymo įstaigų mokinių edukacinė ekspedicija „Sveikas, 

saugus,sumanus vaikas – sėkmės tiltas į ateitį“. 

11 

59.  Kauno pradinio ugdymo įstaigų mokinių matematikos popietės ,,Mąstau ir 

skaičiuoju 2019“ (II etapas). 

75 

60.  Viktorina „Protų mūšis 2019“. 15 

61.  Respublikinė pradinio ugdymo įstaigų mokinių konferencija „Senų daiktų 

istorijos“. 

44 

62.  Kauno pradinio ugdymo įstaigų mokinių pasaulio pažinimo viktorina „Giliukas“. 20 

63.  Kauno miesto mokinių konkursas „Saulės spindulėlis“, skirtas Laikinosios sostinės 

atminimo metams, tema „Laiškas Kaunui“ (I etapas). 

26 

64.  Respublikinė pradinių klasių mokinių eilėraščių popietė ir kūrybinių darbų paroda 

„Šimtą metų aš gyvensiu vaikų širdelėse“. 

29 

65.  „Vaikų piešinių akcija „Kaunas JAZZ ant grindinio 2019“ 12 

66.  Matematikos olimpiada „Skaičiukas-2019“. 34 

67.  Kauno miesto robotikos konkursas „Mąstau, konstruoju, programuoju“. 24 

68.  Kauno miesto mokinių konkursas „Raštingiausias Kauno miesto pradinukas 2019“, 41 

69.  Respublikinė mokinių ir mokytojų konferencija „Sveikos gyvensenos link“. 52 

70.  Kauno miesto savo kūrybos konkursas „Saulės spindulėlis“. 21 

71.  Tradicinė piešinių ant asfalto paroda „Pavasaris Kaune“. 39 

72.  Edukacinė-kūrybinė akcija „Mylėkime gamtą taip, kaip ji myli mus“. 15 

73.  Konferencija „Vaikai moka ir gali gyventi sveikiau“. 53 

74.  Kūrybinis projektas „Gyvūnų pasaulis“. 34 

75.  Edukacinių šokių renginys „Disko ritmu“. Renginio moderatorius – l.-d. „Linelis“. 12 

76.  Respublikinis projektas „Mažasis mokslininkas. Tyrinėjimų laboratorijų 

pristatymas“. Projekto moderatorius – l.-d. „Boružėlė“. 

24 

77.  Kūrybinės dirbtuvės Dainavos mikrorajono priešmokyklinių grupių mokiniams 

„Žvėrių karnavalas“. 

29 

78.  Tradicinis rašinio konkursas ,,Aš myliu savo senelius“, skirtas Tarptautinei 

pagyvenusių žmonių dienai paminėti 

26 

79.  Respublikinis pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių kūrybinių darbų projektas 

„Gyvenu Lietuvoje“, skirtas vietovardžių metams paminėti.  

31 

80.  Protų mūšis „Pažink, apsidairyk, keliauk“.  20 

81.  Instrumentinės muzikos festivalis „Pagrokim“. 34 

82.  Respublikinis pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių projektas „Gyvenu 

Lietuvoje“, vietovardžių metams paminėti 

32 

83.  Kūrybinis-meninis projektas „Karalių pasaka“ M.K. Čiurlionis“. 38 



84.  Literatūrinė viktorina „Pelėdos knygynas“.  21 

85.  Edukacinis renginys „Kirmėlytės ir kiškio saugi kelionė į darželį“. 13 

86.  Respublikinis renginys-popietė „Mes – maži piemenukai“.  27 

87.  Mokytojų ir mokinių praktinė konferencija „Menų malūnas“.  28 

88.  „Mažoji Aleksoto olimpiada“. 14 

89.  Kauno miesto pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių sukurtų Kalėdinių atvirukų 

konkursas „Kalėdos, Kalėdos...“.  

34 

90.  Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvų, 

pedagogų nuotraukų paroda „Kalėdos apkabina širdį“.  

18 

91.  Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kalėdinis projektas „Pagauk 

šventų Kalėdų dvasią“. 

36 

92.  Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų 

paroda „Žalias-ekologinis Kalėdinis žaisliukas“. 

27 

93.  Tarptautinis pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių kompiuterinių pateikčių 

konkursas „Gražiausia iliustracija pagal Aleksandro Puškino eilėraštį apie žiemą“.  

38 

94.  57-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada. II (miesto) etapas 148 

95.  68-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada. II (miesto) etapas 138 

96.  52-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada. II (miesto) etapas 134 

97.  67-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada. II (miesto) etapas 138 

98.  8-oji geografijos olimpiada „Mano gaublys“ Kauno miesto bendrojo ugdymo 

mokyklų 6–8-ųjų klasių mokiniams 
142 

99.  8-oji geografijos olimpiada „Mano gaublys“ Kauno miesto bendrojo ugdymo 

mokyklų 9–12-ųjų klasių mokiniams 
89 

100.  31-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada. II (miesto) etapas 53 

101.  Lietuvos miestų ir rajonų mokyklų 5–8-ųjų klasių mokinių biologijos olimpiados 

Kauno miesto etapas  
109 

102.  31-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada. II (miesto) etapas  91 

103.  30-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada. III (šalies) etapo I (atrankinė) 

dalis  
74 

104.  25-oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada. Regioninis etapas. 80 

105.  52-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada. Šalies etapas  (deleguoti Kauno 

miesto mokiniai) 
17 

106.  68-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada. Šalies etapas     (deleguoti Kauno 

miesto mokiniai) 
21 

107.  30-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada. III etapo II dalis  74 

108.  31-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada. Šalies etapas (deleguoti Kauno 

miesto mokiniai) 
12 

109.  67-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada. Šalies etapas   (deleguoti Kauno miesto 

mokiniai) 
23 

110.  25-osios Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiados šalies etapas   

(deleguoti Kauno miesto mokiniai) 
16 

111.  Lietuvos miestų ir rajonų mokyklų 5–8-ųjų klasių mokinių biologijos olimpiados 

Šalies etapas (deleguoti Kauno mokyklų mokiniai) 
7 

112.  MMB komandų nacionalinė mugė (deleguoti Kauno mokyklų mokiniai) 59 

113.  6–8-ųjų klasių Lietuvos moksleivių matematikos olimpiada (į Šiaulių universitetą 

deleguoti Kauno miesto mokiniai) 
21 

114.  VGTU finansų olimpiados finalas  (deleguoti Kauno miesto mokiniai) 19 

115.  4-oji tarptautinė mokinių mokomųjų bendrovių, startuolių, konkursas-mugė 

„Inovatyvus verslas 2019“ 
nefiksuota 

116.  Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“  (dalyvavo Kauno miesto mokiniai) 5635 

117.  Kauno miesto mokinių virtualus ekonomikos ir informacinių technologijų 

konkursas „Sąmoningas elgesys su pinigais. Aš taupau“ 
32 

118.  Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 7–12-ųjų klasių mokinių konkursas „Fizikos 

bandymai aplink mus“ 
95 



119.  Tarptautinio programavimo konkurso „Code a la Mode“ turas Kauno miesto 

bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams 
15 

120.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–8-ųjų klasių mokinių matematikos 

olimpiada. Miesto etapas. 
199 

121.  Konkursas Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 6-ųjų klasių mokiniams 

„Gamtos pasaulis“, skirtas prof. R. Kazlausko atminimui 
22 

122.  Lietuvos mokyklų 9–10-ųjų (I – II gimnazijos) klasių mokinių informacinių 

technologijų konkursas „IT. Ar be jų gali?“ 
26 

123.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–7-ųjų klasių mokinių informacinių 

technologijų kompiuterinių atvirukų konkursas „Velykų belaukiant“ 
62 

124.  Mokinių mokomųjų bendrovių mugė respublikinio projekto renginyje „EKO idėjos 

Lietuvai – 2019“ 
nefiksuota 

125.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–12-ųjų klasių mokinių matematikos 

kūrybinių darbų konkursas „Matematinis lietus“ 
57 

126.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7–8-ųjų klasių ir I–III gimnazijos klasių 

mokinių informacinių technologijų kompiuterinio teksto redagavimo konkursas 

„Simbolis“ 

48 

127.  Kauno miesto mokinių tarpmokyklinis matematikos konkurso „MMM“ finalas 33 

128.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų I–IV gimnazijos klasių mokinių 

informacinių technologijų konkursas „Skaičiuoklės galimybės“ 
13 

129.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 6-ųjų klasių mokinių komandų 

geografijos konkursas Viktorijos Vilkauskaitės taurei laimėti 
33 

130.  Tarptautinio programavimo konkurso „A Code of Fire & Ice“ turas Kauno miesto 

bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams 
53 

131.  Ekonomikos olimpiadų ir konkursų nugalėtojų apdovanojimų šventė 59 

132.  Matematikos olimpiadų ir konkursų nugalėtojų apdovanojimo šventė 151 

133.  Geografijos olimpiadų ir konkursų nugalėtojų apdovanojimo šventė 113 

134.  Informacinių technologijų olimpiadų ir konkursų nugalėtojų apdovanojimo šventė 109 

135.  Gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) olimpiadų ir konkursų nugalėtojų 

apdovanojimo šventė 
187 

136.  Tarptautinio programavimo konkurso „Mystery sponsored contest“turas Kauno 

miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams 
12 

137.  Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 klasių mergaičių komandų matematikos 

olimpiada 
75 

138.  Jaunųjų matematikų konkursas mokytojai ekspertei R. D.Šileikienei atminti 36 

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

olimpiada 
72 

140.  Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 7 klasių mokinių viktorina „Gamta žmogui – 

gamta ateičiai“, skirta prof. Tado Ivanausko gimimo metinėms paminėti 
65 

141.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 8–12-ųjų klasių mokinių pirmosios 

medicinos pagalbos varžybos 
58 

142.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 8–9 -ųjų klasių mokinių matematikos 

uždavinių sprendimo turnyras „Matematikos ringas“ 
30 

143.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–8-ųjų klasių mokinių matematikos ir 

dailės plakatų konkursas „Vizuali matematikos taisyklių interpretacija“ 
54 

144.  Informacinių technologijų viktorina „Infomeistras“ Kauno miesto bendrojo ugdymo 

mokyklų 7–8-ųjų klasių mokiniams 

14 

 

145.  Praktinė-kūrybinė edukacija „Matematika kaip dalijimosi ekonomika“ Kauno 

miesto bendrojo ugdymo mokyklų 8–9-ųjų klasių mokiniams 

28 

 

146.  Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 8-ųjų klasių mokinių matematikos konkursas 

„Matematinis pa de de“ 

75 

 

147.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 9–12-ųjų (I–IV gimnazijos) klasių 

mokinių vadybos ir ekonomikos kompiuterinio modeliavimo pratybų (VEMP) 

konkursas 

51 



148.  Kūrybinės dirbtuvės „Ekonomikos galaktika“ Kauno miesto bendrojo ugdymo 

mokyklų 8-ųjų klasių mokiniams 
nefiksuota 

149.  Ekologinio gamtamokslinio ugdymo netradicinė edukacija Kauno miesto bendrojo 

ugdymo mokyklų 4-ųjų klasių mokiniams „Mokomės kitaip“ 
55 

150.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 9–10-ųjų (I–II gimnazijos) klasių 

mokinių varžytuvės „Europos Sąjunga ir Europos Parlamentas matematikoje“ 
28 

151.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 8–9-ųjų klasių mokinių interaktyvus 

integruotas istorijos-geografijos orientacinis žaidimas „Švęskime Europos dieną 

linksmai“ 

51 

152.  
Lietuvos mokyklų mokinių pirmosios medicinos pagalbos varžybos 114 

153.  Informacinių technologijų kūrybinės dirbtuvės „Edukacinių žaidimų kūrimas ir 

programavimas“ 
34 

154.  Dainavos seniūnijos mokyklų 7-8 klasių mokinių komandų matematikos viktorina 

„MMM“ 
24 

155.  Gamtamokslinis turnyras „Žinau, moku, galiu“ 36 

156.  Pamokos kitaip. Kūrybinės dirbtuvės Kauno „Aušros“ gimnazijoje. Dalyviai – 

Kauno miesto 8 klasių mokiniai 

nefiksuota 

157.  Rašinių konkursas „Tik laisvė leidžia išskleisti savo talentus“. Dalyviai – Kauno 

miesto bendrojo lavinimo mokyklų 5–8, 9–12 klasių ir neform. šviet.ugdymo įst. 

mokiniai (Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija) 

nefiksuota 

158.  VDA Kauno fakulteto ir dienos centrų vaikų pavasariniai dailės užsiėmimai. 18 

159.  Saugumo valandėlė su Lietuvos tarptautinės policijos asociacijos Kauno rajono 

nariu poetu Gintaru Karlausku. 

Iniciatyvos „Atverk duris vasarai“ renginys.  (su metodininke Z. Verbickiene) 

23 

160.  Kūrybinės dirbtuvės su tautodailininke Ilona Kristina Aglinskaite. 

Iniciatyvos „Atverk duris vasarai“ renginys. (Su metodininke  Z. Verbickiene) 

9 

161.  Kauno miesto gimnazijų I–IV-ųjų klasių mokinių „Lietuvos istorijos“ protų mūšių, 

skirtų Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metams paminėti, I etapas. 

20 

162.  Sausio 13-osios pilietinė akcija mokyklose „Atmintis gyva, nes liudija“. Nefiksuota 

163.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 8–9-ųjų klasių mokinių protų mūšis 

„Lietuvos Prezidentai“, skirtas Lietuvos valstybės Prezidento Antano Smetonos 

metams paminėti. 

58 

164.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių protų mūšis-viktorina 8-ųjų 

klasių mokiniams „LDK XIII-XVI a.“, skirta Paryžiaus Taikos konferencijos 100-

čiui. 

39 

165.  Kauno apskrities gimnazijų futbolo turnyras „KAFF – Jono Jablonskio gimnazijos 

taurei laimėti“. 

68 

166.  Kauno miesto gimnazijų I–IV-ųjų klasių mokinių protų mūšis „Lietuvos istorijos“, 

skirtas Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metams paminėti, II etapas. 

18 

167.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 8-ųjų klasių mokinių protų mūšis-

viktorina  

„My native city Kaunas“ („Kaunas – mano gimtasis miestas“). 

27 

168.  29-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados II (miesto) etapas. 61 

169.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 4–8-ųjų klasių mokinių kūrybinės 

dirbtuvės „Laikinosios sostinės virsmai“, skirtos laikinosios sostinės atminimo 

metams. 

29 

170.  Kauno miesto gimnazijų I–IV-ųjų klasių mokinių protų mūšis „Lietuvos istorijos“, 

skirtas Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metams paminėti, III etapas. 

20 

171.  Kauno miesto pradinio ugdymo 4-ųjų klasių mokinių „Palestros“ bėgimo ir virvės 

traukimo varžybos, skirtos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. 

23 

172.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7–8-ųjų klasių mokinių viktorina 

„Vienuolika klausimų apie Kovo 11-ąją“. 

75 



173.  Kauno miesto I–IV gimnazijos klasių mokinių debatai „Ar išdidžiai nešame 

Lietuvos vėliavą“. 

16 

174.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pilietinių iniciatyvų konkursas 

„Mes kuriame pilietinį Kauną“. 

12 

175.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-ųjų klasių mokinių istorijos olimpiada 

,,Ką žinau apie Lietuvos istoriją?“. 

51 

176.  Antikorupcijos žinių ir kūrybos konkursas „Būk sąžiningas“. 26 

177.  Politologijos žinių protų mūšis „Politika aplink mus“. 18 

178.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7–8-ųjų klasių mokinių interaktyvus 

orientacinis žaidimas „Sakralinis Kaunas“. 

15 

179.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 6-ųjų klasių mokinių istorijos olimpiada 

,,Europos istorijos puslapiai?“. 

33 

180.  Istorijos olimpiadų prizininkų, konkursų ir viktorinų laureatų pagerbimo šventė. 250 

181.  LTOK Kauno apskrities tarybos inicijuota Lietuvos trijų kartų sporto ir meno 

šventė Lietuvos sportinio judėjimo 100-čiui paminėti. 

150 

182.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 8–10-ųjų klasių mokinių interaktyvus 

orientavimosi žaidimas „Kauno diplomatijos pėdsakais tarpukariu“. 

45 

183.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių integruotas istorijos-geografijos 

protų mūšis „Ateities lyderiai“, skirtas Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 

gimnazijos 100-mečiui paminėti. 

25 

184.  Skrajučių konkursas-kūrybinė iniciatyva „Mano dora, nekorumpuota Lietuva“, 

skirta Tarptautinei antikorupcijos dienai. 

50 

185.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 9 klasių mokinių geografijos konkursas 

„Aplink Lietuvą“. 

57 

186.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 10 klasių mokinių protų mūšis-viktorina 

„Kaunas – laikinoji sostinė“. 

24 

187.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių mokinių tinklinio varžybos, 

skirtos Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos 100-mečiui paminėti. 

20 

188.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7 klasių mokinių sporto renginys 

„Nugalėti nesunku, jeigu judame kartu“. 

50 

189.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių mokinių viktorina 

„Moderniojo parlamentarizmo ištakos Kaune“. 

45 

190.  Konkursas „Fair Play sporte ir gyvenime“. 91 

191.  Kauno miesto mokyklų mokinių tinklinio varžybos 4x4, skirtos Kauno „Santaros“ 

gimnazijos 30-mečiui paminėti. 

63 

192.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7–8 klasių mokinių geografijos 

konkursas „Aplink Pasaulį“. 

108 

193.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių Antikorupcinis protmūšis, 

skirtas Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti. 

40 

 

194.  Skrajučių konkurso-kūrybinės iniciatyvos „Mano dora, nekorumpuota Lietuva“, 

skirtos Tarptautinei antikorupcijos dienai, 1–3 vietos laimėtojų apdovanojimai. 

25 

195.  Pažintis su Kauno apygardos prokuratūra. Ekskursija ir pažintis su prokuroro darbu 

skirta 10-12-ųjų kl. mokiniams. Kauno „Saulės“ gimnazija 

30 

196.  Pažintis su Kauno apygardos prokuratūra. Ekskursija ir pažintis su prokuroro darbu 

skirta 10-12-ųjų kl. mokiniams. VDU „Rasos“ gimnazija 

30 

197.  Pažintis su Kauno apygardos prokuratūra. Ekskursija ir pažintis su prokuroro darbu 

skirta 10-12-ųjų kl. mokiniams. 

 

25 

198.  Pažintis su Kauno apygardos prokuratūra. Ekskursija ir pažintis su prokuroro darbu 

skirta 10-12-ųjų kl. mokiniams. 

 

15 

199.  Mokinių konkursas „Aš – verslus novatorius“. Pietų Lietuvos regiono švietimo 

įstaigų 9–11 klasių mokiniai (I turas) 

50 



 

200.  Mokinių konkursas „Aš – verslus novatorius“. Pietų Lietuvos regiono švietimo 

įstaigų 9–11 klasių mokiniai (II turas) 

38 

201.  Konkursas „Apginkime ir saugokime vaikus“. Kauno miesto bendrojo ugdymo 7–8 

klasių mokiniai 

 

28 

202.  Mokinių konkursas „Aš – verslus novatorius“. Pietų Lietuvos regiono švietimo 

įstaigų 9–11 klasių mokiniai (III turas) 

45 

203.  Mokinių konkursas „Aš – verslus novatorius“. Pietų Lietuvos regiono švietimo 

įstaigų 9–11 klasių mokiniai (Finalas) 

33 

204.  Pokalbiai psichologiniam atsparumui ugdyti „Pokalbiai rimtomis temomis“.  

Pokalbius moderuoja – A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos psichologai N. 

Gruodienė, A. Benikė, P. Benikas 

12 

205.  Nemokamas spektaklis-ekskursija „Nepamiršk manęs“. 

 

21 

206.  Filmų peržiūra ir aptarimas „Patyčių tema mokinių kurtuose filmuose“.  

 

42 

207.  Respublikinė akcija „Padovanokime gerą nuotaiką ir šypseną“, skirta pasaulinei 

psichikos sveikatos dienai. 

nefiksuota 

208.  Psichoedukacinis žaidimas-protmūšis „Stiprinkime psichikos sveikatą žaizdami“, 

skirtas pasaulinei psichikos sveikatos dienai. 

 

25 

209.  Kauno miesto bendrojo ugdymo įstaigų 7–8 ir 9–10 (I–II gimnazijų) klasių mokinių 

konferencija „Atverkime sveikatos skrynią“. 

52 

210.  „Prokuroro profesijos, veiklos pristatymas“.  32 

211.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 8–10-ųjų klasių mokinių protmūšis 

„Auginu žalią Lietuvą“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės kovų ir Lietuvos 

vietovardžių metams paminėti.  

20 

212.  Mokinių kūrybinių darbų konkursas „Kaunas – mano miestas“.  

 

41 

213.  „Prokuroro profesijos, veiklos pristatymas“.  

 

67 

214.  „Nepilnamečių dalyvavimas nusikalstamų veikų padaryme“.  

 

64 

215.  Kauno Tado Ivanausko ir Milikonių progimnazijų 7 klasių mokinių kūrybinis 

konkursas „Mokau(si) kitaip 2019“. 

nefiksuota 

216.  Lietuvos 11-ųjų klasių mokinių anglų kalbos olimpiada, II (miesto) etapas. 22 

217.  Lietuvos 11-12-ųjų klasių mokinių prancūzų kalbos olimpiada, II (miesto) etapas ir 

7-ųjų klasių mokinių prancūzų kalbos konkursas. 

41 

218.  Lietuvos  9-12-ųjų klasių mokinių lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada, II 

(miesto ) etapas. 

5 

219.   48-ojo tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso miesto etapas. 
 

31 

220.  51-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso miesto etapas. 24 

221.  Lietuvių kalbos olimpiada tautinių mažumų mokyklų mokiniams, II (miesto ) 

etapas. 

13 

222.  Lietuvių kalbos ir literatūros 9-12-ųjų klasių mokinių olimpiada, II (miesto ) etapas.  96 

223.  Kauno miesto jaunimo forumas „Kur tavo lobis, ten ir tavo širdis“. 71 

224.  Lietuvos 11-ųjų klasių mokinių vokiečių kalbos olimpiada, II (miesto ) etapas ir 

vokiečių kalbos 8-ųjų klasių mokinių konkursas 

21 

225.  Pal. arkivyskupo  Jurgio Matulaičio parapijos mokyklų 4-ųjų klasių tikybos 

viktorina „Irkis į gilumą“. 

Nefiksuota 

226.  Gerojo Ganytojo parapijos mokyklų 4-ųjų klasių tikybos viktorina „Irkis į gilumą“ Nefiksuota 



227.  Lietuvos mokinių 10-12-ųjų klasių mokinių oratorių anglų kalba konkursas, II 

(miesto) etapas. 

14 

228.  Šv Dvasios parapijos mokyklų 4-ųjų klasių tikybos viktorina „Irkis į gilumą“. Nefiksuota 

229.  Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 7-8-ųjų klasių mokinių anglų kalbos raštingumo 

konkursas „Spelling bee-2019“. 

32 

230.  Lietuvos 10-11 klasių  mokinių rusų kalbos (gimtosios ir užsienio) olimpiados II 

(miesto) etapas. 

22 

231.  Lietuvos 9-12-ųjų klasių mokinių lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada, 

šalies etapas. 

5 

232.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 8-10-ųjų  klasių mokinių rusų kalbos 

viktorina „Pasivaikščiojimas po Lietuvą“. 

20 

233.  XXII Lietuvos mokinių filosofijos olimpiados šalies turas. 13 

234.  Lietuvos  9-10-ųjų klasių mokinių anglų kalbos konkursas, II (miesto) etapas. 44 

235.  Dainavos seniūnijos mokyklų 7-8-ųjų klasių mokinių anglų, rusų, vokiečių kalbų 

eilėraščių vertimo konkursas „Poetry Day 2019“. 

18 

236.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 9-12-ųjų  klasių mokinių rusų (užsienio) 

kalbos  meninio skaitymo konkursas. 

22 

237.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 9-11-ųjų  klasių mokinių protų mūšis 

„Norėk  -  padarysi. Tikėk  – įvyks“ (Vaižgantas ), skirtas Juozo Tumo- Vaižganto 

150-osioms gimimo metinėms.  

Nefiksuota 

238.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 6-ųjų  klasių mokinių protų mūšis 

„Istoriniai ir kultūriniai Kauno ženklai“. 

24 

239.  Lietuvių kalbos ir literatūros 9-12-ųjų klasių mokinių olimpiada, šalies etapas. 6 

240.  Lietuvos 11-12-ųjų klasių mokinių prancūzų kalbos olimpiada, šalies etapas ir 7-ųjų 

klasių mokinių prancūzų kalbos konkursas. 

12 

241.  Lietuvos 5 – 8-ųjų klasių  mokinių meninio skaitymo konkursas, miesto etapas.  41 

242.  Lietuvos 9 – 12-ųjų klasių  mokinių meninio skaitymo konkursas, miesto etapas.  36 

243.  Lietuvos 5 – 12-ųjų klasių  mokinių meninio skaitymo konkursas, miesto etapo 

finalas. 

31 

244.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 1 – 8-ųjų klasių  mokinių meninio 

skaitymo konkursas „Deklamuoju Lietuvai“, skirtas J.Žemaičio –Vytauto  110-

osioms gimimo metinėms. 

52 

245.  Prancūziškos dainos konkursas-festivalis „Chanton ensemble, chanton toujours“. Nefiksuota 

246.  Integruotas 9 – 11-ųjų klasių mokinių anglų kalbos konkursas S.M.A.R.T. 30 

247.  Kauno I dekanato bendrojo ugdymo  mokyklų 4-ųjų klasių tikybos viktorinos „Irkis 

į gilumą“ III etapas. 

180 

248.  Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 7-ųjų klasių mokinių anglų kalbos olimpiada. 15 

249.  Kauno regiono bendrojo ugdymo mokyklų 8-ųjų klasių  mokinių tikybos olimpiada 

„Garstyčios grūdas“. 

14 

250.  Aleksoto  dekanato bendrojo ugdymo  mokyklų 4-ųjų klasių tikybos viktorinos 

„Irkis į gilumą“ III etapas. 

20 

251.  Lietuvių kalbos olimpiada tautinių mažumų mokyklų mokiniams, šalies etapas. 3 

252.  Kauno bendrojo ugdymo mokyklų  8-ųjų klasių mokinių rusų (užsienio) kalbos 

olimpiada. 

22 

253.  Kauno miesto Šilainių mikrorajono mokyklų 5- 12-ųjų klasių mokinių poezijos 

pavasarėlis „Saulės grūdai“ 

27 

254.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 8 – 12-ųjų klasių  mokinių poezijos 

deklamavimo prancūzų kalba konkursas „Poezijos balsai“ 

10 

255.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5 –12-ųjų klasių  mokinių ir mokytojų 

dailyraščio konkursas, skirtas Juozo Tumo-Vaižganto 150-osioms gimimo 

metinėms. 

86 



256.  Kauno I dekanato bendrojo ugdymo  mokyklų 4-ųjų klasių tikybos viktorinos „Irkis 

į gilumą“ finalas. 

16 

257.  Lietuvos 10-11 klasių  mokinių rusų kalbos (gimtosios ir užsienio) olimpiados 

šalies etapas. 

7 

258.  Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 5-ųjų klasių mokinių anglų kalbos olimpiada. 40 

259.  Kauno bendrojo ugdymo mokyklų  5-8-ųjų klasių mokinių lietuvių kalbos 

olimpiada. 

120 

260.  Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 7-ųjų klasių mokinių anglų kalbos konkursas 

„Džiuginanti anglų kalba“. 

54 

261.  Kauno bendrojo ugdymo mokyklų  12-ųjų klasių mokinių  lietuvių  kalbos  ir 

literatūros konkursas „Kartojimas – mokslų motina“. 

44 

262.  Kauno bendrojo ugdymo mokyklų  5-6-ųjų klasių mokinių etikos konkursas „Etikos 

mokomės žaisdami“. 

91 

263.  Lietuvos 5 – 12-ųjų klasių  mokinių meninio skaitymo konkurso šalies  etapas. 6 

264.  Lietuvos  9-10-ųjų klasių mokinių anglų kalbos konkurso šalies etapas. 6 

265.  Kauno miesto maironiečių lyderių kūrybinės dirbtuvės. Nefiksuota 

266.  51-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso šalies etapas 4 

267.  Lietuvos 11-ųjų klasių mokinių vokiečių kalbos olimpiados šalies etapas ir vokiečių 

kalbos 8-ųjų klasių mokinių konkursas. 

9 

268.  Respublikinis bendrojo ugdymo mokyklų  9-12-ųjų klasių mokinių forumas 

„Jaunimo klausimai – Europos parlamento atsakymai“. 

25 

269.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir mokytojų  lituanistinių 

renginių nugalėtojų pagerbimo šventė. 

120 

270.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5 – 8-ųjų  klasių  mokinių kūrybos 

popietė „Poezijos pavasarėlis“. 

35 

271.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių  ir mokytojų užsienio kalbų 

olimpiadų, konkursų  nugalėtojų pagerbimo šventė „Ačiū 2019“. 

Nefiksuota 

272.  XXII-osios filosofijos olimpiados ir etikos konkursų nugalėtojų apdovanojimų  

šventė. 

Nefiksuota 

273.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7 – 8 klasių mokinių protų mūšis „Kalba 

– bendrystės raktas“. 

82 

274.  Atvira veikla „Vokiečių kalba draugų rate“, skirta vokiečių kalbos dienai. 81 

275.  Dainavos mikrorajono mokyklų 2 – 4 klasių mokinių atvira veikla „Vilties vaikai“, 

skirta popiežiaus kvietimui melstis už misijas. 

88 

276.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–8 klasių mokinių poezijos skaitovų 

anglų kalba konkursas „Draugystė“. 

78 

277.  Žaliakalnio mikrorajono mokyklų mokinių atvira veikla „Vėl dega Vėlinių 

žvakelė“. 

Nefiksuota 

278.  Tarptautinis bendrojo ugdymo mokyklų  9 – 11 klasių mokinių komandų 

integruotas anglų kalbos ir IT konkursas „S.M.A.R.T.“ 

15 

279.  Kauno miesto mokyklų ir Lietuvos maironiečių draugijos narių poezijos kūrėjų 

šventė-konkursas „O ji, padavusi man lyrą. . . “. 

57 

280.  Respublikinis bendrojo ugdymo mokyklų 7–8 klasių mokinių etikos konkursas 

„Šalia manęs – kitas žmogus“.  

129 

281.  Kauno miesto mokyklų I – II gimnazijos klasių mokinių komandų protų mūšis 

„Kalba valdo net karalius“. 

60 

282.  Respublikinis bendrojo ugdymo mokyklų 10–11 klasių mokinių vertimo iš/į anglų 

kalbą konkursas.  

51 

283.  Tarptautinio bendrojo ugdymo mokyklų  5 – 12 klasių mokinių dienoraščio  

konkurso „Tylėti sunku“ baigiamasis renginys. 

231 

284.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių mokinių pristatymų 

konkursas „Geri pavyzdžiai įkvepia: Europos investicijos Kaune“.  

34 



285.  Kauno miesto bendrojo ugdymo įstaigų 5–12 klasių mokinių vokiškų dainų 

konkursas.  

77 

286.  Tarptautinė bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių mokinių anglų kalbos 

konferencija „Anglų kalba – bendravimo įrankis efektyviai komunikacijai apie 

globalias problemas“ („The Role of the English Language in Efectively Addressing 

Global Issues“).  

47 

 

287.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5 - 8 klasių mokinių literatūros renginys 

„Deimančiukų beieškant“, skirta Juozo Tumo Vaižganto 150-osioms metinėms 

paminėti. 

17 

 

288.  Kauno miesto mokyklų 6 klasių mokinių konkursas „Let‘s Chat! “ Nefiksuota 

289.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 8–9 klasių mokinių rusų (užsienio) 

kalbos konkursas „Myliu Lietuvą“, skirtas Laikinosios sostinės šimtmečiui paminėti 

.  

68 

290.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–6 klasių mokinių komandų debatai 

„Kokią eglutę puošime šiemet: dirbtinę ar kvepiančią mišku?“.  

Nefiksuota 

Iš viso: 290 24 086 

 

  



Kultūriniai renginiai 

 
22 lentelė 

Eil. 

nr. 

Tema, renginio forma Dalyvių 

skaičius 

1.  LNRS ir KRA „Kauno branduma“ narės poetės tautodailininkės  „Margaritos 

Juškevičienės knygos „Gyvenimo vingiai“ sutiktuvės. 

38 

2.  Ugdymo įstaigų darbuotojų – poetų bardų kūrybinė popietė „Trys akordai“: P. 

Grinis, N. Tereščenko, dr. Z. Miknienė, A. Ravve. 

46 

3.  LNRS narės gydytojos Dalios Milukaitės Buragienės knygelės „Šimtas nerimo 

blyksnių“ sutiktuvės. Muzikos pedagogė Jūratė Dailydėnienė. 

31 

4.  Knygos  „Laisvės alėja“ pristatymas – skirta Laikinosios sostinės metams. Vokalinis 

ansamblis „Pinija“ (vad. A. Paulauskas). 

95 

5.  KRA „Kauno branduma“ edukacinė popietė „Pajuokaukim tarmiškai“. 83 

6.  „Mokslinė kūryba ir poezija profesoriaus Antano Žiliuko knygos „Nenutilkit, 

varpai“ puslapiuose“. Literatūrinė popietė 

11 

7.  Popietė Vilijampolės bendruomenės šeimoms „Kūrybos paslaptys su mama“. 

(Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla).  

nefiksuota 

8.  Lietuvos tarptautinės policijos asociacijos Kauno rajono nario LNRS nario poeto 

Gintaro Karlausko eilėraščių knygos „Ačiū tau, meile“ sutiktuvės. 

15 

9.  Pedagogės, Dublino lietuvių bendruomenės pirmininkės Rasos Kochanauskaitės-

Raižienės kūrybos valanda su aktore Virginija Kochanskyte Pasaulio lietuvių 

metams paminėti. Poezijos knygos „Nepaliki svarbiausio rytojui“ pristatymas. 

73 

10.  LNRS, KRA „Kauno branduma“ narės, pedagogės Teresėlės Varnagirienės 

literatūrinis-muzikinis renginys ir knygos  „Skambėk, lietuviška daina“ pristatymas. 

110 

11.  LNRS ir KRA „Kauno branduma“ narės Ilonos Kukaitytės-Orinienės knygų 

„Žodžiai iš aruodo“ (eilėraščiai) ir „Gyvenimas nuo iki“ (atsiminimai) pristatymas. 

30 

12.  G. Deržavino rusų literatūros klubo literatūrinė-muzikinė popietė „Žvilgsnis į 

Salomėjos Nėries gyvenimą ir kūrybą“. 

50 

13.  Pedagogės LNRS narės poetės Irutės Matažinskaitės-Lazickienės literatūrinė 

valanda „Tėvynę savo meile apkabinsiu“. 

42 

14.  LNRS nario poeto Gintaro Karlausko mįslių poezijos popietė „Atspėk vardą“ ir 

rinktinės „Mįslių poezija“ pristatymas. 

45 

15.  KRA „Kauno branduma“ tradicinis poezijos ir menų renginys „Po rudenėjančiu 

dangum“ –  „Dainuok, širdie, gyvenimą“, skirtas Salomėjos Nėries 115-osioms 

gimimo metinėms. 

70 

16.  LNRS narės poetės rašytojos Vidos Gustaitytės-Bubnienės miniatiūrų ir ne tik... 

knygos „Sustokite, pone, sekundei...“ bei eilėraščių knygelės „Rožė ant sniego“ 

sutiktuvės, dalyvaujant folkloriniam ansambliui „Samylų senolės“. 

36 

17.  Poezijos ir muzikos popietė „Adventiniai kuždesiai“ 38 

18.  Kauno muzikos mokyklų mokinių koncertas „Pavasarinis žaismas“, skirtas 

Lietuvos laikinosios sostinės šimtmečiui. 

95 

19.  Respublikinio vaikų ir jaunimo konkurso „Giesmių giesmelė 2019“ laureatų 

koncertas „Trokštu, kad Kristui giedotų visa Lietuva“  

150 

20.  Pilietinė akcija, pagerbiant tautos dainių Joną Mačiulį-Maironį ir kompozitorių 

Juozą Naujalį – „Jaunimo giesmės“ giedojimas baigiamojo POEZIJOS 

PAVASARIO renginio atidaryme. 

42 

21.  Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos mokinių baigiamųjų darbų paroda, 35 



skirta mokyklos 60 metų jubiliejui. 

22.  Tradicinis Kauno miesto muzikos mokyklų mokytojų koncertas ,,Rudens spalvos“, 

skirtas Pasaulinei muzikos dienai. 

20 

23.  VI-asis mokytojų kūrybos festivalis „Kuriu savo vaikams“. 20 

24.  Festivalis „Pavasario dainų pynė“. 40 

25.  Kauno ikimokyklinių įstaigų vaikų kūrybinio projektas ,,Vanduo ir paslaptinga 

spalvų magija“. 

23 

26.  Menų darželio „Etiudas“ tarptautinis vaikų meno projektas „Vėduoklė mamai 

2019“. 

36 

27.  Menų darželio „Etiudas“ respublikinio ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinio-

meninio projekto „Skirtukas knygai“, skirto Draugo dienai, darbų paroda. 

43 

28.  Popietė „Kuo svarbus Vaižgantas po 150 metų“. 10 

29.  R. Andrijauskės poezijos pristatymas-patyrimas „Tu esi mano TIKRASIS AŠ“. 22 

Iš viso: 29 1349 

 

Kiti renginiai 

 
23 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Dalyvių 

skaičius 

1. Pasitarimai „Dėl veiklos pokyčių po išorės vertinimo“. 4 įstaigos 

 Iš viso: 4 įstaigos 

 

Trečiojo amžiaus universiteto renginiai  

(pedagogams – senjorams) 

 
24 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Tema, renginio forma Renginių  

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Sveikatos fakultetas 

1. Praktinis renginys „Jogos mankšta“ (35 val.) 9 71 

2. „Body flex“ mankšta (33 val.) 8 140 

Bendrakultūrinis fakultetas 

3. Paskaita „Internetinė bankininkystė paprastai ir suprantamai“.  1 4 

4. Paskaita „Mokymosi traukinys niekada nenuvažiuoja – įlipti 

galima bet kurioje stotelėje“. Informacinis renginys senjorams 

apie fizinį aktyvumą, maisto gaminimą, aktyvų įsitraukimą į amžiui 

draugišką bendruomenę ir miesto kūrimą. Lektorė – E. Šatienė, 

Senjorų iniciatyvų centras. 

1 5 

5.  Metodinė išvyka „LDK pėdsakai istoriniame Lvove“ (18val.) 1 18 

6. Metodinė išvyka „Į Kauną nežinomu prospektu“ (2 val.) 1 6 

Kūrybinių dirbtuvių fakultetas 

7. Kūrybinės dirbtuvės „Mintys gula margais raštais“ (35 val.) 9 69 

 Iš viso: 30 313 

 

 

 

 



Projektinė veikla 

 
 

Įgyvendinami projektai: 

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

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

 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). 

 Projektas „Suaugusiųjų skaitmeninių kompetencijų stiprinimas: tarptautinė partnerystė“ pagal 

„Nordplus“ – Šiaurės ir Baltijos šalių tarptautinio bendradarbiavimo programą (Centras – 

pareiškėjas, projekto partneris – suaugusiųjų neformaliojo švietimo centras „Azote“ (Latvija)). 

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

 

 

Parengtos ir pateiktos vertinimui projektų paraiškos:  

 Lietuvos kultūros tarybos projektas „Muziejų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ (Centras – 

pareiškėjas). 

 Lietuvos kultūros tarybos projektas „Vaikų ir jaunimo kūrybinio potencialo skatinimas per 

muziejinę ekspoziciją“ (Centras – pareiškėjas). 

 Lietuvos kultūros tarybos projektas „Edukacinė programa vaikų dienos centro ugdytiniams 

„Tapyba ant vandens“ (Centras – pareiškėjas). 

 Lietuvos kultūros tarybos projektas „Edukacinė programa „Šiaudinių sodų pynimo tradicijų 

išsaugojimas“ (Centras – pareiškėjas). 

 Erasmus + projekto paraiška mobilumo veikloms pagal Erasmus+ programas „Mobilumo projektai 

profesinio mokymo mokiniams ir darbuotojams” ir „Mobilumo projektai mokykla pedagoginiams 

darbuotojams” (Centras – partneris).  

 Projekto „Aktyvus amžius“ paraiška pagal Erasmus + KA2 - Bendradarbiavimas inovacijų ir 

dalijimosi gerąja patirtimi tikslais (Centras – projekto partneris). 

 Projekto „Išmanusis švietimas mokytojams“ (SET) paraiška pagal Erasmus + kvietimą teikti 

paraiškas sektorių įgūdžių aljansui (Centras – partneris). Projektą rengė 10 partnerinių organizacijų iš 

7 šalių: Olandijos, Italijos, Lietuvos, Kipro, Ispanijos, Čekijos, Slovėnijos. 
 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

 

Centras pasirašė bendradarbiavimo sutartis su 8 socialiniu partneriu (Kaune – 5, Lietuvoje – 1, 

užsienyje – 2). 

Kaune – 5:  

Vilniaus dailės akademija Kauno fakultetas, Bendradarbiavimo sutartis Nr. F5-2, 2019-01-08. 

Kauno moksleivių techninės kūrybos centras, bendradarbiavimo sutartis vykdant projektą 

„Kūrybinio ugdymo programa „Kadras“ Nr. F5-57 2019-02-26. 

Kauno jaunimo žiniasklaidos centras, bendradarbiavimo sutartis vykdant projektą „Metodinė bazė 

pedagogams. Gerbti savo ir kito autorystę“ Nr. F5-200, 2019-06-11. 

Maironio lietuvių literatūros muziejus, Bendradarbiavimo sutartis Nr. F5-312, 2019-10-18 

Kauno miesto muziejus, bendradarbiavimo sutartis Nr. F5-423, 2019-11-28. 

Lietuvoje – 1: 

UAB „Realister Media“, Bendradarbiavimo sutartis Nr. F5-329, 2019-10-23 



Užsienyje – 2: 

Memorandumas dėl bendradarbiavimo su AB „Nacionalinis kvalifikacijos kėlimo centras „Orleu“ 

filialu Žambilsko apskrityje, Kazachstanas, Nr. F5-404, 2019-11-25. 

Memorandumas dėl bendradarbiavimo su AB „Nacionalinis kvalifikacijos kėlimo centras „Orleu“ 

filialu Aktiubinsko apskrityje, Kazachstanas, Nr. F5-411, 2019-11-26. 

 

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 2019  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“. 

 

Bibliotekos-informacinio centro veikla 

 

 Bibliotekoje-informaciniame centre yra 5820  pavadinimų leidinių, 14702 egzemplioriai. 2019 m. 

biblioteka pasipildė 127 naujais leidiniais (54 pavadinimai)93 naujais dokumentais. 

 Tiriami skaitytojų poreikiai, registruojamos ir analizuojamos skaitytojų apklausos leidiniams. 

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

CD).  

 2019 m. aptarnauta 1025 936 skaitytojai, išduoti  6757 6717 dokumentai (daugiausia vietoje) (414 į 

namus, gauta 685 užklausos),  

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

popietės, susitikimai, metodiniai bei kultūriniai renginiai. 

 Organizuota iniciatyvos „Atverk duris vasarai“ renginiai – Saugumo valandėlė ir Kūrybinės 

dirbtuvės.  

 Bendradarbiaujama su Lietuvos švietimo istorijos muziejumi, Kauno apskrities viešąja biblioteka, 

Tautinės kultūros centru, Kauno Juozo Gruodžio konservatorija, Memorialiniu Salomėjos Nėries 

muziejumi, VDA Kauno fakultetu, Kauno miesto ir rajono Vaikų dienos centrais, Lietuvos 

nepriklausomųjų rašytojų sąjungos ir Kūrybinės raiškos asociacija „Kauno branduma“, G. Deržavino 

rusų literatūros klubo nariais,  Kauno m. bendrojo ugdymo įstaigų bibliotekomis, koordinuojama 

mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio veikla. 

 Kartu su Bibliotekininkų metodinio būrelio nariais organizuojami renginiai mokyklų 

bibliotekininkams. 

 Paruoštos 4 teminės parodos (iš bibliotekoje esančių knygų): 

 

 

 

 

 

 



Planuojamos veiklos kryptys 2020 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.  

2020 m. Centro veikla orientuota į 2019–2021 m. Centro strateginio plano realizavimą ir 2018 m. 

veiklos įsivertinimo tobulintinų rodiklių įgyvendinimą. Centro 2020 m. tikslai: plėtoti kokybiškas mokymo 

paslaugas siekiant pedagoginių darbuotojų profesinio meistriškumo, kitų suaugusiųjų mokymosi visą 

gyvenimą poreikių tenkinimo; užtikrinti metodinės veiklos, teikiamos pagalbos ugdymo įstaigoms 

inovatyvumą, siekiant mokinių pasiekimų, pažangos gerinimo, asmens ir bendruomenės saugumo, pedagogų 

mokymo praktikos ir nuostatų kaitos; edukacinių erdvių tobulinimas, pritaikant jas įvairesnėms mokymo(si) 

organizavimo formoms. 

 

Direktorė              Rasa Bortkevičienė 

 


