2007 metų projektai
Parengti lokaliniai projektai:
• Kauno miesto savivaldybės kultūros projektas „Tautinės kultūros virsmai: buvome –
esame – būsime“ (KPKC dalyvauja partnerio teisėmis);
• Kauno miesto savivaldybės kultūros projektas „Kūrybinės dirbtuvės – mokymo
priemonės vakar ir šiandien“.
Parengti ir vykdomi respublikiniai projektai:
•

ŠMM pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „Pedagogų bendrakultūrinės kompetencijos
plėtotė, ugdant vaikų ir jaunimo pilietiškumą ir tautiškumą“;
Projekto tikslas - formuoti bendrakultūrinę Kauno miesto bei apskrities gimnazijų, bendrojo
lavinimo mokyklų pedagogų kompetenciją, panaudojant pilietinės ir tautinės veiklos modelius,
taikant naujus metodus bei formas, siekiant vaikų ir jaunimo pilietinio ir tautinio ugdymo kokybės.
Projekto tikslinė grupė - bendrojo lavinimo vidurinių mokyklų pedagogai (pradinių klasių mokytojai,
klasių auklėtojai, istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojai), vaikai ir jaunimas.
Projekto veiklos - teoriniai/ praktiniai mokymai mokytojams, metodinių rekomendacijų vaikų ir
jaunimo pilietiniam ir tautiniam ugdymui (si) parengimas ir išleidimas.
Rezultatai:
Vykdyti 3 teoriniai/praktiniai mokymai pedagogams;
Vykdyti 3 vaikų ir jaunimo pilietinės ir tautinės veiklos modelių pristatymai;
Parengtos metodinės rekomendacijos vaikų ir jaunimo pilietiniam ir tautiniam ugdymui (si);
Suorganizuota pedagogų gerosios patirties paroda ir sudarytas parodos katalogas;
Suorganizuotas projekto apibendrinimas pedagoginei bendruomenei;
Projekto rezultatų sklaida pedagoginėje spaudoje bei Kauno pedagogų kvalifikacijos centro (KPKC)
interneto svetainėje.

•

•

ŠMM psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos projektas „Aktyvių metodų taikymo
patirtis vykdant Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo
prevencijos programą“;
LSSIC neformaliojo suaugusiųjų švietimo projektas „Vyresnio ir senyvo amžiaus žmonių
mokymosi poreikių tenkinimas realizuojant save“;
Projekto tikslas – tenkinti vyresnio ir senyvo amžiaus žmonių mokymosi poreikius, panaudojant
pilietinės ir tautinės veiklos modelius, plėtojant perkeliamuosius gebėjimus, įgūdžius bei siekiant
geresnės socialinės integracijos į visuomenę.
Projekto tikslinė grupė – vyresnio ir senyvo amžiaus žmonės (60 dalyvių).
Projekto veiklos - teoriniai/ praktiniai vyresnio ir senyvo amžiaus žmonių mokymai; kalendoriaus su
mokymų metu atliktų kūrybinių darbų nuotraukomis parengimas ir išleidimas.
Rezultatai:
Projekte dalyvavo 60 vyresnio ir senyvo amžiaus žmonių.
Vykdyti 3 teorinių/ praktinių mokymų ciklai.
Parengtas kalendorius su mokymų metu atliktų kūrybinių darbų nuotraukomis.
Suorganizuota gerosios patirties paroda.
Projekto rezultatų sklaida spaudoje bei Kauno pedagogų kvalifikacijos centro (KPKC) interneto
svetainėje.

•

LSSIC neformaliojo švietimo lyčių lygybės klausimais projektas „Lygios galimybės
skatina lygybę“;

•

•

ŠMM psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos projektas „Pedagogų, dirbančių su
pažeidžiamiausiomis visuomenės grupėmis, rengimas psichoaktyvių medžiagų
vartojimo prevencinių programų įgyvendinimui“ (KPKC dalyvauja partnerio teisėmis);
LR kultūros ir sporto rėmimo fondo kultūros projektas „Tautinės kultūros virsmai:
buvome – esame – būsime“ (KPKC dalyvauja partnerio teisėmis).

Parengtas Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektas:
•

EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektas „Profesijos mokytojų kompetencijų
plėtra senosios medinės architektūros restauratorių rengimui“.

Vykdomi ES struktūrinių fondų projektai:
•

•
•

•
•

ES struktūrinių fondų 2.3 priemonės nacionalinis projektas „Specialistų, dirbančių su
asmenimis, sergančiais priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis,
kvalifikacijos kėlimo programa: „Priklausomos asmenybės stiprinimas ir socialinė
integracija“ (KPKC dalyvauja partnerio teisėmis);
ES struktūrinių fondų 2.4 priemonės nacionalinis projektas „Pedagogų kvalifikacijos
kėlimas darbui su neįgaliais vaikais bendrojo lavinimo mokyklose“;
ES struktūrinių fondų 2.4 priemonės projektas „Mokslinės kompetencijos ir tęstinio
mokymo plėtra saugioms ir ekologiškoms maisto žaliavoms gaminti“ (KPKC dalyvauja
partnerio teisėmis);
ES struktūrinių fondų 1.5 priemonės nacionalinis projektas „Mokytojų švietimo centrų
infrastruktūros plėtra“ (KPKC dalyvauja partnerio teisėmis);
ES struktūrinių fondų 2.4 priemonės nacionalinis projektas „Mokytojų kvalifikacijos
tobulinimo pertvarka“ (KPKC dalyvauja partnerio teisėmis).

Vykdomas tarptautinis projektas:
•

Leonardo da Vinči projektas „Kvalifikacijos tobulinimo institucijų darbuotojų
kompetencijų plėtra ES šalyse” (KPKC dalyvauja partnerio teisėmis).

