2011 metų projektai
Vykdomi ES struktūrinių fondų projektai:
ES struktūrinių fondų parama iš 2007-2013 m. Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos 1 prioriteto „Kokybiškas uţimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1–SADM-04-K
priemonės „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ projektas „Šeimos ir darbo
įsipareigojimų derinimas: informavimas, motyvavimas, konsultavimas, mokymai“
(KPKC – pareiškėjas, partneriai – Kauno ir Telšių miestų socialinių paslaugų centrai, Kauno
kartų namai, labdaros - paramos fondas „Tavo galimybė", Aleksoto katalikių moterų
draugija, UAB „Pirmas ţingsnis“).
Projekto tikslinė grupė – vieniši asmenys, auginantys vaikus iki 10 metų (vieną ir
daugiau), slaugantys neįgalų ar senyvo amţiaus šeimos narį ar artimą giminaitį (tėvus,
senelius, brolius ar seseris); asmenys, kurie dėl šeimos įsipareigojimų turi sunkumų
derindami šeimos ir darbo įsipareigojimus.
Projekto veiklos – vaikų, neįgalių ar senyvo amţiaus asmenų prieţiūra; dėl šeimos
įsipareigojimų nedirbančių asmenų motyvavimas, konsultavimas bei mokymai, tobulinantys
bendruosius įgūdţius (uţsienio kalbos, kompiuterinis raštingumas, socialiniai įgūdţiai);
darbdavių, darbuotojų, savivaldybių atstovų švietimas, mokymai ir konsultacijos; darbuotojų
mokymai, informavimas ir konsultavimas apie šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo
priemones.
ES struktūrinių fondų Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto
„Mokymasis visą gyvenimą “ VP1-2.2–ŠMM-05-K priemonės „Kalbų mokymo, verslumo
ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“ projektas „Ankstyvojo užsienio
kalbos mokymo gerinimas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose“ (KPKC –
pareiškėjas).
Projekto tikslinė grupė – pradinių klasių ir uţsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių)
mokytojai.
Projekto veiklos – anglų kalbos mokymai (B1 ir B2 lygiai), kvalifikacijos tobulinimo(si)
staţuotė Anglijoje, teoriniai/ praktiniai mokymai „Inovatyvus uţsienio kalbos mokymas(is)
pradinėse klasėse“, metodinių gairių parengimas ir išleidimas, baigiamoji projekto
konferencija.
ES struktūrinių fondų Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto
„Mokymasis visą gyvenimą “ VP1-2.2–ŠMM-05-K priemonės „Kalbų mokymo, verslumo
ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“ projektas „Užsienio kalbos ir
dalyko sinergija“ (VDU – pareiškėjas, KPKC – partneris).
Projekto tikslinė grupė – bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai.
Projekto veiklos – anglų kalbos mokymai (iki B2 lygio), konsultacijos apie pasirengimą
taikyti integruotą mokymą, 2 seminarai - diskusijos apie IDUKM metodiką, metodinės
medţiagos praktiniam ir tęstiniam IDUKM taikymui elektroninėje talpoje rengimas,
konferencija.
ES struktūrinių fondų Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto
„Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-02-V priemonės „Bendrojo lavinimo, profesinio
mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“
projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“
(UPC – pareiškėjas, 53 regioniniai ir universitetų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo centrai
(tarp jų KPKC) – partneriai).
Projekto tikslinė grupė – mokytojai, mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos
darbuotojai.
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Projekto veiklos - pedagogų ir vaikų globos įstaigų auklėtojų perkvalifikavimo studijų
organizavimas, tyrimas, inovatyvios medţiagos mokytojui atranka ir sklaida, pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo modelio kūrimas, įtraukiant įvairias interesų grupes, projekto
vykdytojo ir partnerių institucijų darbuotojų mokymai, staţuotės uţsienyje, pedagogų
staţuotės Lietuvoje, mini mokymai, „Peer coaching“, supervizija.
Plačiau...
http://www.upc.smm.lt/projektai/perkva/apie.php
ES struktūrinių fondų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų
paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ projektas
„Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo infrastruktūros plėtra“ (UPC – pareiškėjas, KPKC
– partneris).
Projekto tikslinė grupė – pedagogai, švietimo centrų darbuotojai.
Projekto veiklos – mokytojų kvalifikacijos tobulinimo infrastruktūros plėtra, atliekant
renovacijos darbus, perkant įrangą ir paslaugas, reikalingas mokytojų kvalifikacijos
tobulinimo infrastruktūros plėtrai.
TIMSS ir PIRLS tyrimų, kuriuos organizuoja tarptautinė švietimo pasiekimų
vertinimo asociacija IEA (International Association for the Evaluation of Educational
Achievement), testavimo vykdymo paslauga (NEC - užsakovas, KPKC – paslaugos
teikėjas):
Vykdytas TIMSS (mokinių matematikos ir gamtos mokslų gebėjimų) ir PIRLS (mokinių
skaitymo gebėjimų) tyrimų testavimas LR bendrojo lavinimo mokyklose. Tarptautiniuose
tyrimuose iš viso dalyvavo 175 LR bendrojo lavinimo mokyklos.
Kauno jaunimo narkologijos pagalbos centro nacionalinis konkursas „Blaivi klasė“ (KPKC –
metodinis konsultantas).
Parengti ir pateikti vertinimui projektai:
Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos konfederacijos bendradarbiavimo programos paprojektis
„VDC mobili komanda“ (Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija – pareiškėjas, KPKC –
paprojekčio dalyvis).
Paprojekčio tikslinė grupė - Lietuvos vaikų dienos centrai.
Paprojekčio veiklos – NVO ir vietos savivaldos bendradarbiavimo stiprinimas, tyrimai,
kvalifikacijos tobulinimo renginiai, savanorių pritraukimas ir apmokymas.
Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos
bendradarbiavimo per sieną programos projektas „Inovatyvių ugdymo metodų diegimas
Lietuvoje ir Baltarusijoje skatinant mokyklų bendruomenių sutelktumą bei
tarpkultūrinį dialogą“ (KPKC – pareiškėjas).
Projekto tikslinė grupė - bendrojo lavinimo mokyklų bendruomenių nariai (mokiniai, tėvai,
pedagogai), mokymosi visą gyvenimą sistemos darbuotojai.
Projekto veiklos - gerosios patirties vizitai, patirtinis seminaras, staţuotė, praktinis
inovatyvaus ugdymo modelio diegimas, inovatyvių pridėtinės vertės švietimo produktų
sukūrimas ir išleidimas („Mokyklos bendruomenės stiprinimo gerosios praktikos vadovas“,
gerosios patirties sklaidos video medţiaga – CD), baigiamoji virtuali vaizdo konferencija.
Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „Latvijos ir Lietuvos
bendradarbiavimas stiprinant pilietinę ir tautinę savimonę” (KPKC – pareiškėjas).
Projekto tikslinė grupė - bendrojo lavinimo mokyklų 10-11 kl. mokiniai, pedagogai,
mokymosi visą gyvenimą sistemos darbuotojai.
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Projekto veiklos - gerosios patirties vizitai, darbo susitikimai, mokymai, inovatyvaus etninės
kultūros ugdymo modelio diegimas, jaunimo stovykla, pridėtinės vertės švietimo produktų
sukūrimas ir išleidimas, baigiamoji virtuali vaizdo konferencija.
Saugesnio interneto 2011 programos projektas „Saugesnis internetas ateičiai“ (Baltijos
edukacinių technologijų institutas – pareiškėjas, KPKC – partneris).
Projekto tikslinė grupė - bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai, mokiniai.
Projekto veiklos – saugesnio interneto pagalbos instrumentų sukūrimas, metodinės
medţiagos parengimas, mokymai.

