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Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centro pavadinimas pakeistas ir 

vadinamas Kauno švietimo inovacijų centras (toliau – Centras). Tai viena iš didžiausių pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo institucijų šalyje, įkurta 1995 m. ir 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 metams. Veiklos vertinimo ir akreditacijos pažyma 

Nr. KT3-12 išduota 2019 m. rugpjūčio 19 d. 

CENTRO VIZIJA – modernus pedagogų ir kitų suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą centras. 

CENTRO MISIJA – maksimaliai tenkinti įvairių tikslinių grupių – mokyklų vadovų, jų 

pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui 

specialistų, aukštesniųjų klasių mokinių, mokinių tėvų ir kitų grupių suaugusiųjų – mokymosi visą 

gyvenimą poreikius. Užtikrinti valstybės ir savivaldybės deleguotų funkcijų ir švietimo prioritetų 

įgyvendinimą kvalifikacijos tobulinimo srityje. 
 

 
Centro veiklos kryptys:  

• Švietimo darbuotojų kvalifikacijos poreikių analizė, kvalifikacijos tobulinimo organizavimas, 

kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybės analizė. 

• Metodinės, dalykinės, informacinės pagalbos teikimas švietimo įstaigoms, dalykų mokytojų 

bei mokyklų metodinės tarybos veiklos koordinavimas. 

• Mokinių olimpiadų ir konkursų organizavimas, tarpdisciplininio itin gabių mokinių 

programos koordinavimas. 

• Efektyvios ir sėkmingos pedagogų edukacinės patirties paieška, analizė, apibendrinimas, 

kaupimas ir sklaida. 

• Miesto, regiono, šalies ir tarptautinių projektų rengimas, įgyvendinimas, koordinavimas. 

•  

• Neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinavimas, renginių įvairioms tikslinėms ir skirtingo 

amžiaus grupėms organizavimas. 

 

2021 m. Centro veikla buvo orientuota į: 

• LR švietimo įstatymą;  

• Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymą;  

• Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategiją;  

• Valstybinės švietimo strategijos projekto 2013–2022 m. nuostatas;  

• Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“; 

• LR ŠMSM ministro 2020-04-02 įsakymą Nr. V-504 „Dėl valstybinių ir savivaldybių mokyklų 

vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 2020–2022 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų patvirtinimo“; 

• LR ŠMSM ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymą Nr. V-1729 „Dėl 2021 m. Lietuvos 

mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiko patvirtinimo“; 

• 2021–2023 metų Kauno miesto savivaldybės strateginio veiklos plano tikslą „Teikti 

besimokančios visuomenės poreikius atitinkančias švietimo paslaugas“ ir uždavinį „Formuoti efektyvų 

formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų tinklą“; 

• Įgyvendinama prioritetinė 2021 m. veiklą – įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių 

vaikams – Kauno miesto savivaldybės švietimo veiklos kryptis 2019-2021 metams; 

• 2019 – 2021 m. Centro strateginio plano realizavimą; 

• 2020 m. veiklos įsivertinimo tobulintinų rodiklių įgyvendinimą. 

 

Centro veiklos kokybę užtikrina: 

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

• Kokybės vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9001 standarto reikalavimų kasmetinis auditas 

(sertifikato registracija Nr. 19K.1584 2019-07-25. Sertifikatas galioja iki 2022-07-24); 

• Elektroninės dokumentų valdymo sistema „DVS“ taikymas; 

• Elektroninė dalyvių registracijos į renginius sistema; 

• Elektroninė renginių registro, pažymėjimų išdavimo sistema. 
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INOVATYVIOS VEIKLOS 

Išplėtoti tarptautiniai santykiai, sėkmingai vykdoma projektinė veikla 

• Parengtos ir pateiktos 6 projektų paraiškos  

• Suorganizuoti renginiai, skirti Skandinavų, Frankofonijos, bendradarbiavimo su Vokietija 

dienoms. 

• Užmegztas bendradarbiavimas su Šveicarijos švietimo įstaigomis, parengta ir įgyvendinta  

ilgalaikė mokymų programa „Atsakingos lyderystės įtaka mokinių pasiekimų gerinimui Šveicarijoje“ 

(40 val.), skirta Kauno miesto vadovams.  

• Plėtota tarptautinė partnerystė įgyvendinant „Erasmus+“ projektus: tarptautinis susitikimas 

Prancūzijoje, įgyvendinant Erasmus+ projektą „Kova su patyčiomis mokykloje“, mobilumo vizitas 

Ispanijoje, įgyvendinant Erasmus+ mobilumo projektą „Patyčios neformaliajame suaugusiųjų 

švietime: prevencijos didinimas gerinant kvalifikacijos tobulinimo programas“.   

• Toliau plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą su Hiratsukos miestu, suorganizuotas Kauno 

miesto mokinių kūrybinių darbų konkursas „Olimpinis tiltas tarp Lietuvos ir Japonijos“. Konkurso 

laureatų piešiniai buvo eksponuojami Hiratsukos miesto rotušės erdvėse. 

 

Mokinių akademinė raiška:   

• Siekiant gerinti mokinių matematikos pasiekimus ir VBE rezultatus, parengtas ir toliau 

sėkmingai vykdomas ilgalaikis priemonių planas, apimantis visas tikslines grupes: mokytojus, 

vadovus, mokinius ir tėvus. Matomas akivaizdus pokytis mokinių matematikos pasiekimuose ir 

džiuginanti statistika: 2021 m. Kauno miesto abiturientų egzaminų įvertinimai viršija bendrą šalies 

vidurkį; egzaminų rezultatai geresni ne tik pagal didesnį šimtukininkų skaičių, bet ir mažesnį egzamino 

neišlaikiusiųjų procentą; matematikos rezultatai net 12,2 proc. sėkmingesni lyginant su 2020 m. 

rezultatais. Abiturientams organizuotos ir kitų dalykų konsultacijos (lietuvių, užsienio kalbų, 

biologijos, chemijos, fizikos).  

• Pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. lapkričio 11 d. 

įsakymu Nr. V-1729 2021 m. patvirtintą grafiką buvo suorganizuotos mokinių dalykinės olimpiados, 

konkursai ir kiti renginiai. Iš viso 201 renginys, dalyvių – 14375.  

• Parengtos viešojo konkurso „Tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo paslaugų 

pirkimas“ sąlygos, įvykdytas pirkimas ir perimtas programos koordinavimas, siekiant sukurti palankias 

sąlygas itin gabiems Kauno miesto 3–11 klasių mokiniams plėtoti savo prigimtinius gebėjimus. 

 

Įtraukusis ugdymas:  

• Parengtas ir įgyvendintas priemonių planas dėl įtraukties švietime įgyvendinimo Kauno m. 

• Organizuoti tiksliniai  mokymai pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams įtraukčiai 

švietime. 

 

Neformalusis suagusiųjų švietimas:  

Kauno švietimo inovacijų centras paskirtas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatoriumi 

Kauno mieste. Parengtas, patvirtintas ir įgyvendinamas neformaliojo suaugusiųjų švietimo 2021–2022 

m. veiksmų planas, kurio tikslas plėtoti Kauno miesto suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą sistemą, 

sudarant sąlygas suaugusiųjų asmenų socialinei įtraukčiai, bendrųjų ir profesinių kompetencijų 

tobulinimui. 
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1. ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS POREIKIŲ ANALIZĖ, 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO ORGANIZAVIMAS, KVALIFIKACIJOS 

TOBULINIMO RENGINIŲ KOKYBĖS ANALIZĖ 

 

2021 m. Centro organizuojamuose renginiuose dalyvavo 46 549 dalyviai. Kvalifikaciją tobulino 

15 215 dalyvių išduodant kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą ir  16 959 dalyviai neišduodant 

pažymėjimų. Iš viso suorganizuota 817 kvalifikacijos tobulinimo renginių: 346 renginiai, išduodant 

kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus (346 mokami, 74 nemokami) ir 397 renginiai, neišduodant 

kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų. Viso organizuoti 346 – mokami renginiai, 471 nemokami 

renginiai. 2021 m. Centras suorganizavo 211 gerosios patirties sklaidos renginių, kuriuose vertinga 

patirtimi dalijosi 10162 švietimo įstaigų pedagoginiai darbuotojai.  

Renginių tematika įvairi: mokinių pasiekimų gerinimas, mokinių matematiko pasiekimų 

gerinimas, individuali mokinio pažanga, pagalbos mokiniui tobulinimas, ugdymo kokybės siekimas, 

mokinio saugumas, vadovavimo ir lyderystės ugdymo / mokymo procesui ir švietimo įstaigai 

kompetencijų tobulinimas,  pedagogų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas, profesinio 

pedagogų skaitmeninio raštingumo ir IKT kompetencijų tobulinimas, bendravimo ir bendradarbiavimo 

kompetencijos tobulinimas, pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas mokinių socialinių ir 

emocinių kompetencijų ugdymo srityje ir kt.  

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 2020-2022 metų kvalifikacijos tobulinimo 

prioritetus. 
 

1.1. Tiriamoji veikla  

 

• Centras 2021 m. spalio mėn. vykdė tyrimą „Kauno švietimo įstaigų vadovų, mokytojų, 

pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo poreikiai“. Tikslas – išsiaiškinti Kauno 

švietimo įstaigų vadovų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo poreikius. 

Apibendrinus tyrimo rezultatus, bus kryptingiau tenkinami kvalifikacijos tobulinimo poreikiai: 

rengiamos kvalifikacijos tobulinimo programos, teikiama informacinė, konsultacinė, metodinė 

pagalba. 

• Sistemingas tyrimas „Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 2020 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“. 

• Nacionalinė švietimo agentūra vykdė valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus 

aukštąsias mokyklas) savivaldybių švietimo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų PKT stebėsenos bandomąjį 

tyrimą. Buvo renkami duomenys apie pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų, kurių trukmė yra 

ne mažiau kaip 40 akademinių valandų, vykdymą 2020 metais. Kauno miesto savivaldybės 

administracijos švietimo skyrius kartu su Centru dalyvavo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo (PKT) 

stebėsenos bandomajame tyrime. 
 

1.2. Ugdymo aplinkų gerinimas 

 

Ugdymo aplinkos buvo atnaujinamos ir modernizuojamos bei pritaikomos visapusiškam darbui 

(nuotoliniam ir kontaktiniam) atsižvelgiant į Covid-19 nulematą situaciją: 

• Konferencijų salė: įsigyta nauja akustinė sistema siekiant gerinti ir modernizuoti garso 

transliavimo galimybes, apjungiant hibridiniams mokymams skirtą įrangą bei belaidžių mikrofonų 

sistemą; 

• Auditorijos: įsigytos kameros su integruotais mikrofonais kokybiškam vaizdo transliavimui, 

garso kolonėlės – kokybiškam garso transliavimui; 

• Įsigytas WiFi maršrutizatorius su 4G integruotu modemu – organizuojamų ir vykdomų 

nuotolinių ar hibridinių mokymų stabiliam ir nenutrūkstamam interneto ryšiui palaikyti; 
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• Darbuotojų darbo vietos: įsigytos kameros su integruotais mikrofonais kokybiškam vaizdo 

transliavimui. 

 
 

2. METODINĖS, DALYKINĖS, INFORMACINĖS PAGALBOS TEIKIMAS  

ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS, DALYKŲ MOKYTOJŲ BEI  

MOKYKLŲ METODINĖS TARYBOS VEIKLOS KOORDINAVIMAS 

 

2021 m. Centras  visas savo veiklas perkėlė į virtualią erdvę. Tai lėmė Covid-19 pandemijos 

nulemta situacija. Centras per nuotolį teikė tikslingą metodinę, dalykinę pagalbą (konsultacijas, 

vertingą patirtį, mokymus, paskaitas ir kt.) mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjams, mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, tėvams. 

 

2.1. Metodinės veiklos modelis Kaune 

 

2021 m. buvo tikslingai vykdoma metodinė veikla, atliepianti išsikeltą tikslą. Metodinės veiklos 

modelis Kauno mieste skatina atsakingai, duomenimis grįsta analize teikti metodinę pagalbą švietimo 

įstaigoms.   

 
1 pav. Mokyklų veiklos kokybės tobulinimo modelis Kauno mieste 

 

2.2. Centro metodinė veikla 

 

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

teikiančių  specialistų ir  mokyklų bibliotekininkų metodinės  veiklos koordinavimas. 2021 m. ši veikla 

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

Mokyklų metodinė taryba, dalyko mokytojų metodiniai būreliai perduoda vertingą patirtį, kaip ir 

kokiomis priemonėmis siekia,  kokiais metodais dirba siekdami asmeninės mokinio pažangos ir 

ugdymo kokybės gerinimo, užtikrindami mokinio emocinį saugumą.  

 

 

3. MOKINIŲ OLIMPIADŲ IR KONKURSŲ ORGANIZAVIMAS, TARPDISCIPLININIO 

ITIN GABIŲ MOKINIŲ PROGRAMOS KOORDINAVIMAS 

 

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 

PASIEKIMŲ GERINIMO 
SISTEMA

DUOMENŲ 
ANALIZĖ

MOKYKLŲ VEIKLOS 
KOKYBĖS 

TOBULINIMAS

VEIKLOS KOKYBĖS 
APTARIMAS SU 

MOKYKLOS 
BENDRUOMENE

TOBULINIMO VEIKSMŲ 
PLANO ĮGYVENDINIMO 
IR MOKINIŲ PASIEKIMŲ 
REZULTATŲ GERINIMO 

PRISTATYMAS

MOKYKLŲ VEIKLOS 
POKYČIŲ IŠRYŠKINIMAS 

IR MOKINIŲ
PASIEKIMŲ GERINIMO 

APTARIMAS

MOKYKLŲ VADOVŲ, 
MOKYTOJŲ, PAGALBOS 

SPECIALISTŲ 
KOMPETENCIJŲ 
TOBULINIMAS

VERTINGOS PATIRTIES 
SKLAIDA
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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 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. lapkričio 11 d. 

įsakymu Nr. V-1729 patvirtintą 2021 m. mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių 

grafiką suorganizavo dalykines olimpiadas, konkursus ir kitus renginius. Dėl susidariusios Covid-19 

pandemijos situacijos 2021 m. olimpiados, konkursai  ir kiti renginai mokiniams buvo vykdomi 

nuotoliniu būdu. Tokiu būdu buvo sudaromos sąlygos saugiai (Covid-19 atžvilgiu) organizuoti  

dalykines olimpiadas, konkursus ir kitus renginius mokiniams, užtikrinti kokybišką ugdymo procesą.  

 

 

4. EFEKTYVIOS IR SĖKMINGOS PEDAGOGŲ EDUKACINĖS PATIRTIES  

PAIEŠKA, ANALIZĖ, APIBENDRINIMAS, KAUPIMAS IR SKLAIDA 

 

2021 m. vis dar aktuali išliko COVID – 19 pandemijos situacija. Centro darbuotojai atsakingai 

organizavo pagalbos teikimo renginius mokytojams, vadovams, visų tipų ugdymo įstaigoms, kitiems 

suaugusiesiems ir pagal pandemijos situaciją organizavo renginius nuotoliniu būdu:   

2021 m. Centras organizavo virtualią respublikinę mokytojų gerosios patirties sklaidos 

konferenciją „Nuotolinio mokymo iššūkiai ugdant mokinių kompetencijas“. Tai tradicinis kasmetinis 

bendras Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus, Kauno švietimo inovacijų 

centro, Kauno miesto mokyklų metodinės tarybos renginys, kuriame pedagoginė bendruomenė dalijosi 

vertinga patirtimi su kolegomis. Konferencija, kurioje dalyvavo 329 dalyviai iš visos Lietuvos, vyko 

virtualioje aplinkoje. Konferencijos tikslas – skatinti pedagoginę bendruomenę dalintis vertinga 

patirtimi, kaip ugdomos mokinių kompetencijos, siekdami mokymosi pasiekimų nuotolinio mokymo 

metu. Konferencijos organizatoriai skatino mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

bendradarbiavimą keičiantis patirtimi, ugdyti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas, perimti 

patyriminę vertingą praktiką. 

2021 m. vykdytas tarptautinis forumas „Mokykla be patyčių. Skandinavijos šalių ir  Kauno 

miesto mokyklų vertinga patirtis“, kurio metu Skandinavijos šalių specialistai drauge su Kauno 

pedagogais ir įstaigų vadovais, dalindamiesi tarpusavio patirtimis, ieškojo bendrų sprendimų, kaip 

pasauliniu mastu opią problemą spręsti ne tik ugdymo įstaigose, bet ir už jų ribų.  

KiVa kovos su patyčiomis programos koordinatorė Anna Murgo (Turku universitetas, 

Suomija) pristatė savo koordinuojamą prevencinę iniciatyvą, jos efektyvumą, 13 kovos su 

patyčiomis būdų bei patyčių mažinimo strategijas, naudojamas Suomijoje tiek nacionaliniu, tiek ir 

savivaldybių lygmenimis. Tarptautiniame forume „Mokykla be patyčių. Skandinavijos šalių ir 

Kauno miesto mokyklų vertinga patirtis“ dalyvavo 250 dalyvių iš visos Lietuvos. Renginio metu 

įgytas žinias ir perimtą vertingą patirtį pedagogai galės integruoti į savo profesinę veiklą, taip 

prisidėdami prie stipresnio patyčių mažinimo savo įstaigose. 

 

 

5. MIESTO, REGIONO, ŠALIES IR TARPTAUTINIŲ PROJEKTŲ RENGIMAS, 

ĮGYVENDINIMAS, KOORDINAVIMAS 

 

5.1. Projektinė veikla 

 

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.  

 

Įgyvendinami projektai: 

• Erasmus+ projektas „Kova su patyčiomis mokykloje“ (Centras – partneris). 

https://www.kpkc.lt/index.php/217-nuotoliai-mokymai/1519-virtuali-kauno-miesto-ugdymo-istaigu-gerosios-patirties-konferencija-kaip-suvaldyti-mokymosi-kruvius
https://www.kpkc.lt/index.php/217-nuotoliai-mokymai/1519-virtuali-kauno-miesto-ugdymo-istaigu-gerosios-patirties-konferencija-kaip-suvaldyti-mokymosi-kruvius
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• Švietimo mainų paramos fondo Erasmus+ mobilumo projektas „Patyčios neformaliajame 

suaugusiųjų švietime: prevencijos didinimas gerinant kvalifikacijos tobulinimo programas“ (Centras – 

pareiškėjas). 

• „Vidinės darnos tobulinimas – būdas gerinti psichoemocinį klimatą darbo 

kolektyve“ (Centras – partneris). 

• „Nordplus“ projektas „Suaugusiųjų skaitmeninių kompetencijų stiprinimas: tarptautinė 

partnerystė“ (Centras – pareiškėjas). 

• Laimėtas viešųjų pirkimų konkursas „Renginių organizavimo paslaugos“. Suorganizuoti 

konsultaciniai ir aptarimo renginiai projekto tikslinės grupės atstovams: supažindinama su 

galimybėmis ir nauda, kurias teikia elektroninis įrankis (lietuvių kalbos (ne gimtosios) mokėjimo 

vertinimui vadovaujantis Bendraisiais Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenimis 

(BEKM)), pristatytas sukurtas elektroninis įrankis, sudaryta galimybė pratiškai jį išbandyti, išsakyti 

pastabas, po kurių el. įrankis buvo peržiūrėtas ir pagal poreikį pakoreguotas. 

• Kauno miesto savivaldybės finansuojamas projektas – vaikų dienos stovykla „Mokausi ir 

žaidžiu“. 

 

Parengtos ir pateiktos vertinimui projektų paraiškos: 

• Erasmus+ mobilumo projekto paraiška „Švietimas – naujas gyvenimo šansas“ (Centras – 

pareiškėjas). 

• Erasmus+ projekto paraiška „Senjorai įveikia barjerus“ (Centras – partneris). 

• Lietuvos kultūros tarybos projekto paraiška „Edukacinė programa „Augu su pasaka“ (Centras 

– pareiškėjas). 

• Paraiška „Erasmus“ akreditacijai suaugusiųjų švietimo srityje. 

• Viešojo pirkimo konkursas „Renginių organizavimo paslaugos“, įgyvendinant Nacionalinės 

švietimo agentūros projektą „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir 

pripažinimo sistemos tobulinimas“ (Centras – paslaugų teikėjas). 

• Kauno miesto savivaldybės finansuojamas projektas – vaikų dienos stovykla „Mokausi ir 

žaidžiu“. 

 

5.2. Tarptautinis bendradarbiavimas 

 

Nuosekliai toliau buvo plėtojama partnerystė kompetencijų tobulinimo, gerosios patirties 

sklaidos srityse, projektinėje veikloje. Buvo 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, Šveicarijoje. Programas, vykdomas ne Lietuvos 

Respublikos teritorijoje, gali vykdyti tik Akredituotos institucijos. 

2021 m. tarptautinis bendradarbiavimas buvo plėtojamas tiek per nuotolį, tiek gyvai: organizuoti 

tarptautiniai Erasmus+ projekto „Kova su patyčiomis mokykloje“ susitikimai, kuriuose dalyvavo 

partneriai iš Italijos, Ispanijos, Prancūzijos ir Belgijos. Taip pat suorganizuotas Erasmus+ mobilumo 

projekto „Patyčios neformaliajame suaugusiųjų švietime: prevencijos didinimas gerinant kvalifikacijos 

tobulinimo programas“ vizitas Ispanijoje bei Nordplus projekto „Suaugusiųjų skaitmeninių 

kompetencijų stiprinimas: tarptautinė partnerystė“ vizitas Latvijoje.  

 

Plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą organizuoti: 

• Renginiai Frankofonijos dienoms Kaune paminėti: pasaulio pažinimo pamoka „Panemuniukų 

kelionė po Frankofonijos šalis“ ir integruota pamoka „Prancūziškai kalbančios šalys“.  

• Organizuoti renginiai Skandinavų dienoms paminėti: Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų 3–6 m. vaikų kūrybinių darbų konkursas „Troliai mumiai“, tarptautinis švietimo forumas 

„ׅMokykla be patyčių. Skandinavijos šalių ir Kauno miesto mokyklų vertinga patirtis“, 

bendradarbiavimo pamoka „Skandinaviška kelionė liekant namuose“.  

• Sustiprinta tarptautinė partnerystė tarp Hiratsukos (Japonija) ir Kauno miestų inicijuojant ir 

įgyvendinant šias veiklas: mokinių kūrybinių darbų konkursas „Olimpinis tiltas tarp Lietuvos ir 
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Japonijos“ ir paroda Hiratsukos miesto Rotušėje, skirta 2021 m. Tokijo olimpinėms žaidynėms, virtuali 

paskaita „Pažintis su tradicine Lietuvos kultūra“ Hiratsukos miesto vadovams, Kauno mokyklų vaizdo 

įrašas „Tautos tradicijos Lietuvos mokyklose“, skirtas Hiratsukos mokykloms ir miesto bendruomenei.  

• Užmegzti nauji tarptautiniai santykiai su Vokietijos ir Šveicarijos švietimo įstaigomis: 

suorganizuotas tarptautinis metodinis renginys „Inovatyvus STEAM ugdymas Vokietijos mokyklose 

mokinių pasiekimų gerinimui“, suorganizuota stažuotė Šveicarijos švietimo įstaigose „Atsakingos 

lyderystės įtaka mokinių pasiekimų gerinimui Šveicarijoje“ (programa vykdoma ne LR teritorijoje, 

Akreditacijos numeris 213002759) Kauno švietimo įstaigų vadovams.  

 

5.3. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas 

 

Švietimo įstaigų bendruomenių kompetencijų tobulinimui plėtojamas tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas. Centras glaudžiai bendradarbiauja su VU, KTU, MRU, LSMU, VDU ŽŪA, 76 

akredituotomis pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vykdančiomis institucijomis, 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 tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, 

nevyriausybinėmis organizacijomis, kultūros įstaigomis, AB „Swedbank” ir kt.  

2021 m. Centras pasirašė 2 bendradarbiavimo sutartis su socialiniais  partneriais: su 

Nacionalinio muziejaus Lietuvos Kunigaišktystės valdovų rūmais ir VšĮ International Basketball 

University. 

Dalyvavimas partnerystės tinkluose: 

Pasibaigus ESF projektui „Besimokančių mokyklų tinklai“, suburtas Kauno m. besimokančių 

mokyklų tinklas, vienijantis Kauno Kazio Griniaus progimnazija, Kauno Viktoro Kuprevičiaus 

progimnazija, Kauno Šančių mokykla-daugiafunkciu centru, Kauno Antano Smetonos gimnazija, 

Kauno „Saulės“ gimnazija, Kauno Milikonių progimnazija, Kauno Simono Daukanto progimnazija, 

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, Kauno 

Dainavos progimnazija. 
 
 
 

6. NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO KOORDINAVIMAS, RENGINIŲ 

ĮVAIRIOMS TIKSLINĖMS IR SKIRTINGO AMŽIAUS GRUPĖMS ORGANIZAVIMAS 

 

Centras – aktyvus Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos narys, o nuo 2021 m. paskirtas 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatoriumi Kauno mieste. Parengtas, patvirtintas ir 

įgyvendinamas neformaliojo suaugusiųjų švietimo 2021–2022 m. veiksmų planas, kurio tikslas plėtoti 

Kauno miesto suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą sistemą, sudarant sąlygas suaugusiųjų asmenų 

socialinei įtraukčiai, bendrųjų ir profesinių kompetencijų tobulinimui. 

Kasmet prisijungia prie Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos organizuojamos gražios, 

Lietuvoje tradicine tapusios, iniciatyvos – Suaugusiųjų mokymosi savaitės. 2021 m. Suaugusiųjų 

mokymosi savaitę Centras suorganizavo 5 renginius, kurie atliepė bendrą temą „Mokaisi – gyveni, 

gyveni – mokaisi!“. Pandemija situacija paskatino Centro veiklas perkelti į virtualią aplinką. 

Siekdamas kokybiško nuotolinio mokymo(si), Centras nuo 2020 m. yra Lietuvos nuotolinio ir e. 

Mokymosi (LieDM)  asociacijos nariu. 

Centre veikia „Aktyvių tėvų akademija“. 2021 m. buvo tęsiamas nemokamų paskaitų ciklas 

tėvams. Suorganizuota tėvams 11 pozityvios tėvystės paskaitų-konsultacijų. 

 

 

6.1. Bibliotekos-informacinio centro veikla  

 

• Bibliotekoje-informaciniame centre yra 3421 pavadinimas, 11723 egzemplioriai leidinių. 

2021 m. bibliotekos fondas papildytas 37 naujais leidiniais (25 pavadinimai). 

• Tiriami skaitytojų poreikiai, analizuojamos skaitytojų apklausos leidiniams. 
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• Kaupiama naujausia metodinė, psichologinė literatūra, mokomosios priemonės (CD).  

• 2021 m. aptarnauta 820 skaitytojų, išduota 3965 dokumentai (į namus – 525), gauta 340 

užklausų.  

• Bendradarbiaujant su Bibliotekininkų metodinio būrelio nariais organizuota 3 metodiniai 

renginiai. 

• Organizuota 7 paskaitos virtualioje aplinkoje. 

• Organizuota mokytojų kūrybinės popietės, knygų, parodų pristatymai (6).  

• Organizuota 2 iniciatyvos „Atverk duris vasarai“ renginiai Vaikų dienos centrų mokiniams. 

• Organizuota 4 renginiai senjorams.   

• Paruošta 3 virtualios knygų parodėlės (iš bibliotekoje esančių knygų). 

• Paruoštos 9 parodos (virtualioje aplinkoje – 5). 

• Dalyvaujama Centro projektinėje veikloje. 

• Bendradarbiaujama su Lietuvos švietimo istorijos muziejumi, Kauno apskrities viešąja 

biblioteka, Tautinės kultūros centru, Kauno Juozo Gruodžio konservatorija, Salomėjos Nėries ir 

Bernardo Bučo namais-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 bendrojo ugdymo įstaigų 

bibliotekomis, koordinuojama mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio veikla. 
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DUOMENYS APIE VYKUSIUS RENGINIUS,  

IŠDUODANT KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PAŽYMĖJIMUS 
1 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Dalykai 

(veiklos sritys) 

Vykdytų 

programų 

skaičius 

Renginių 

skaičius 

Trukmė 
Dalyvių 

skaičius 

Renginiai 

dienų val. M N 

1.  Bendras skaičius: 196 420 837 5655 15215 346 74 

1.1. 
Iš jų vykdyta nuotoliniu 

būdu seminarų: 

136 302 519 3264 11081 255 47 

1.2. 
Iš jų vykdyta nuotoliniu 

būdu kursų: 

7 23 182 1294 580 23 – 

1.3. 
Iš jų vykdyta nuotoliniu 

būdu konferencijų: 

13 14 14 86 1376 1 13 

Renginiai mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui,  

ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams, mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams 

1. Atestaciniai kursai 3 17 77 930 508 17 – 

2. 

Programos-kursai 

pedagogams, ketinantiems 

dirbti pagal ikimokyklinio ir 

(ar) priešmokyklinio, 

pradinio ugdymo programas 

1 1 4 30 34 1 – 

3. Užsienio kalbų kursai 1 3 72 144 18 3 – 

4. 

Programa-kursai užsienio 

kalbų mokytojams, 

ketinantiems dirbti pagal 

pradinio ugdymo programą 

1 1 5 30 11 1 – 

5. Bendros Programos: 78 171 363 2320 6405 145 26 

5.1. Iš jų: konferencijos, 5 5 5 30 511 – 5 

5.2. edukacines išvykos 5 9 9 82 247 9 – 

5.3. 
programos vykdytos ne LR 

teritorijoje 
1 1 5 40 9 1 0 

6. Lietuvių kalba (gimtoji) 2 2 2 12 45 1 1 

7. Anglų kalba 1 1 1 6 15 – 1 

8. Vokiečių kalba 1 1 1 6 18 – 1 

9. Dailė 3 7 8 56 267 6 1 

10. Etninė kultūra 5 8 11 73 362 6 2 

11. Etika 1 1 1 8 23 1 – 

12. Biologija 1 1 1 6 125 – 1 

13. Chemija 1 1 5 40 46 1 – 

14. Fizika 1 3 4 22 242 – 3 

15. Geografija 2 8 11 64 298 8 – 

16. Ikimokyklinis ugdymas 17 30 36 254 813 29 1 
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Eil. 

Nr. 

Dalykai 

(veiklos sritys) 

Vykdytų 

programų 

skaičius 

Renginių 

skaičius 

Trukmė 
Dalyvių 

skaičius 

Renginiai 

dienų val. M N 

17. Informacinės technolog. 2 3 14 92 70 1 2 

18. Istorija 2 7 7 50 133 2 5 

19. Kūno kultūra 2 6 8 76 163 4 2 

20. Matematika 2 3 16 46 120 1 2 

21. Muzika 20 20 21 128 1088 20 – 

22. Neformalus ugdymas 6 12 15 154 354 12 – 

23. Pradinis ugdymas 4 4 4 26 167 1 3 

24. Psichologinės 11 16 18 130 642 14 2 

25. Socialinės prevencinės 4 4 4 30 102 3 1 

26. Šokis 2 2 2 12 101 2 – 

27. Specialusis ugdymas 13 38 42 326 1310 33 5 

28. Teatras 1 1 2 12 11 – 1 

29. Technologijos 3 3 5 44 22 3 – 

30. Tikyba 2 3 3 22 84 3 – 

31. Vadyba 6 11 21 196 446 4 7 

32. 
Vaikų turizmo vadovų 

programa 
1 3 3 24 188 3 – 

33. Žmogaus sauga 2 3 3 18 55 3 – 

34. Mokytojų padėjėjų programa 2 6 20 80 290 – 6 

Renginiai kitoms dalyių grupėms 

35. 
Kūno kultūros (sporto 

trenerių) mokymo programa 
5 12 15 106 456 11 1 

36. Mokymai bibliotekininkams 1 3 6 24 87 3 – 

37. Viešieji pirkimai 2 3 3 18 87 3 – 
 

ORGANIZUOTA RENGINIŲ 
2 lentelė 

 Renginių skaičius Valandų skaičius Dalyvių skaičius 

Seminarai 369 4117 12911 

Konferencijos 14 86 1376 

Edukacinės išvykos 13 118 339 

Kursai 23 1294 580 

Programos vykdytos ne LR teritorijoje 1 40 9 

Iš viso: 420 5655 15215 
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2 pav. Kvalifikacijos tobulinimo(si) renginiai, išduodant pažymėjimus 

 

RENGINIŲ VIETOS 
3 lentelė 

 Institucijos patalpose Klientų darbo vietose Kitur 

Seminarai 7 27 335 

Konferencijos – – 14 

Kursai – – 23 

Edukacinės išvykos – 1 12 

Programos vykdytos ne LR teritorijoje – – 1 

Iš viso: 7 28 385 

 

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“, 2020 m. balandžio 2 d. ŠMSM ministro įsakymas Nr. V-504  „Dėl valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, 

jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020–2022 metų 

kvalifikacijos tobulinimo prioritetų patvirtinimo“, Kauno miesto savivaldybės švietimo prioritetus) 
4 lentelė 

Kvalifikacijos tobulinimo kryptys 
Renginių 

skaičius 

Bendras 

dalyvių 

skaičius 

Nepriskirta prioritetinei krypčiai 4 79 

Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo / mokymo 

turinį. 
301 10869 

Kompetencijų, reikalingų veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi 

poreikių turinčius mokinius, tobulinimas. 
67 2372 

Vadovavimo ir lyderystės ugdymo / mokymo procesui ir švietimo įstaigai 

kompetencijų tobulinimas. 
46 1853 

Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, 

skatinimas: individualių mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir 

panaudojimas siekiant ugdymo rezultatų; Mokinio asmeninė ir 

akademinė pažanga: įsivertinimas ir vertinimas motyvacijai. 

1 27 

369

14 13 23
1

Seminarai Konferencijos Edukacinės išvykos Kursai Programos vykdytos

ne LR teritorijoje
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Kvalifikacijos tobulinimo kryptys 
Renginių 

skaičius 

Bendras 

dalyvių 

skaičius 

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 tęstinumas. 

1 15 

Iš viso: 420 15215 

 

 

 
2 pav. Renginių skaičius pagal prioritetines kryptis 

 

 

DUOMENYS APIE LEKTORIUS 

Kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių, išduodant pažymėjimus, lektoriai 
5 lentelė 

 Seminarų 

skaičius 
Kursų skaičius 

Kitų skaičius: 

konferencijų, edukacinių išvykų, 

programų vykdytų ne LR teritorijoje 

Mokyklų vadovai/jų 

pavaduotojai 
38 – – 

Mokytojai praktikai 80 8 13 

Aukštųjų mokyklų 

mokslininkai, dėstytojai 
64 8 – 

Užsienio mokslininkai bei 

praktikai 
2 – – 

Valstybės institucijų 

darbuotojai 
21 – – 

Jungtinė lektorių grupė 48 7 12 

Nevyriausybinių organizacijų 

atstovai 
10 – – 

Kiti 106 – 3 

Iš viso: 369 23 28 

 

301

67

46
11 4

Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo /
mokymo turinį.

Kompetencijų, reikalingų veiksmingai ugdyti skirtingų
ugdymosi poreikių turinčius mokinius, tobulinimas.

Vadovavimo ir lyderystės ugdymo / mokymo procesui ir
švietimo įstaigai kompetencijų tobulinimas.

Individuali mokinio pažanga.

Pedagogų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.

Nepriskirta prioritetinei krypčiai
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DUOMENYS APIE LEKTORIŲ SKAIČIŲ RENGINIUOSE 

Kvalifikacijos tobulinimo renginius vedė lektorių – 650 
6 lentelė 

 Seminaruose: Kursuose: Konferencijose: 

Kituose: 

edukacinių išvykų, 

programų vykdytų 

ne LR teritorijoje 

Viso: 

Mokyklų vadovai/jų 

pavaduotojai 
39 – – – 39 

Mokytojai praktikai 118 8 3 12 141 

Aukštųjų mokyklų 

mokslininkai, dėstytojai 
73 21 – – 94 

Užsienio mokslininkai bei 

praktikai 
2 – – – 2 

Valstybės institucijų 

darbuotojai 
46 – – – 46 

Jungtinė lektorių grupė 126 16 54 8 204 

Nevyriausybinių 

organizacijų atstovai 
10 – – – 10 

Kiti 112 – 2 – 114 

Iš viso: 526 45 59 20 650 

 
 

SEMINARŲ DALYVIŲ TIKSLINĖS GRUPĖS 
7 lentelė 

 Renginių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjai 
17 268 562 

Mokyklų bendruomenės, komandos 94 1419 3669 

Mišrios dalyvių grupės / įvairių dalykų mokytojai - 

bendros programos 
107 999 3560 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai 30 284 742 

Pradinio ugdymo mokytojai 3 20 118 

Specialiojo ugdymo pedagogai 4 26 95 

Lietuvių kalbos (gimtosios) mokytojai 1 6 29 

Vokiečių kalbos mokytojai 1 6 18 

Etikos mokytojai 1 8 23 

Tikybos mokytojai 3 22 84 

Kūno kultūros mokytojai 11 116 225 

Istorijos mokytojai 6 44 121 
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 Renginių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Geografijos mokytojai 8 64 298 

Matematikos mokytojai 3 46 120 

Informacinių technologijų mokytojai 1 12 19 

Fizikos mokytojai 2 14 118 

Chemijos mokytojai 1 40 46 

Šokio mokytojai 2 12 101 

Technologijų mokytojai 4 56 33 

Etninės kultūros mokytojai 7 67 328 

Žmogaus saugos mokytojai 3 18 55 

Dailės mokytojai 8 62 368 

Muzikos mokytojai 18 116 796 

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 11 142 450 

Sporto treneriai 7 66 394 

Kita 3 22 55 

Viešųjų pirkimu komisijų nariai 3 18 87 

Bibliotekininkai 3 24 87 

Mokytojų padėjėjai 7 120 310 

Iš viso: 369 4117 12911 

 

KURSŲ DALYVIŲ TIKSINĖS GRUPĖS 
8 lentelė 

 Renginių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 
Dalyvių skaičius 

Mokyklų bendruomenės, komandos 2 128 30 

Mišrios dalyvių grupės / įvairių dalykų mokytojai 

- bendros programos 
19 1106 505 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai 1 30 34 

Kita 1 30 11 

Iš viso: 23 1294 580 

 

KONFERENCIJŲ DALYVIŲ TIKSLINĖS GRUPĖS 
9 lentelė 

 Renginių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 
Dalyvių skaičius 

Mišrios dalyvių grupės / įvairių dalykų mokytojai 

- bendros programos 
7 42 761 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai 1 6 95 

Pradinio ugdymo mokytojai 1 6 49 
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 Renginių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 
Dalyvių skaičius 

Lietuvių kalbos (gimtosios) mokytojai 1 6 16 

Anglų kalbos mokytojai 1 6 15 

Fizikos mokytojai 1 8 124 

Biologijos mokytojai 1 6 125 

Muzikos mokytojai 1 6 191 

Iš viso: 14 86 1376 

 

EDUKACINIŲ IŠVYKŲ DALYVIŲ TIKSLINĖS GRUPĖS 
10 lentelė 

 Renginių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 
Dalyvių skaičius 

Mokyklų bendruomenės, komandos 6 54 182 

Mišrios dalyvių grupės / įvairių dalykų mokytojai - 

bendros programos 
3 28 65 

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 4 36 92 

Iš viso: 13 118 339 

 

PROGRAMŲ VYKDYTŲ NE LR TERITORIJOJE DALYVIŲ TIKSLINĖS GRUPĖS 
11 lentelė 

 Renginių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 
Dalyvių skaičius 

Mišrios dalyvių grupės / įvairių dalykų mokytojai 

- bendros programos 
1 40 9 

Iš viso: 1 40 9 

 

PASKAITOS  
12 lentelė 

Eil. 

nr. 
Tema Valandų skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

1. „EDUKA klasė: bibliotekos galimybės“  1,5 82 

2. „Bendravimo internete kultūra“ 1 26 

3. „Bendravimo internete kultūra“ 1 63 

4. „Bendravimo internete kultūra“ 1 25 

5. „Bendravimo internete kultūra“ 1 73 

6. „Bendravimo internete kultūra“ 1 49 

7. „Bendravimo internete kultūra“ 1 83 

8. 

„Skaitmeninis marketingas“ Programa „Verslumo ir 

finansinio raštingumo kompetencijų ugdymas mokykloje“ 

(40 val.). 

3 11 

9. 
„Asmeniniai finansai“ Programa „Verslumo ir finansinio 

raštingumo kompetencijų ugdymas mokykloje“ (40 val.). 
2 13 
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10. 

„Mokėjimų (r)evoliucija: svarbūs saugumo patarimai“ 

Programa „Verslumo ir finansinio raštingumo kompetencijų 

ugdymas mokykloje“ (40 val.). 

2 11 

11. 
„Apskaitos pagrindai“ Programa „Verslumo ir finansinio 

raštingumo kompetencijų ugdymas mokykloje“ (40 val.). 
2 9 

12. 

„Mikroekonomika: įmonės veiklos apžvalga“ Programa 

„Verslumo ir finansinio raštingumo kompetencijų ugdymas 

mokykloje“ (40 val.). 

2 7 

13. 

„Kas išmokys mūsų vaikus finansinio raštingumo?“ 

Programa „Verslumo ir finansinio raštingumo kompetencijų 

ugdymas mokykloje“ (40 val.). 

2 17 

14. „Kas išmokys mūsų vaikus finansinio raštingumo?“ 2 52 

15. 
Programa „Verslumo ir finansinio raštingumo kompetencijų 

ugdymas mokykloje“ (40 val.). 
2 6 

16. 

„Ketinantiems kurti verslą – individuali veikla pagal pažymą 

ir verslo liudijimą“ Programa „Verslumo ir finansinio 

raštingumo kompetencijų ugdymas mokykloje“ (40 val.). 

2 11 

17. „Muzika – menas, padedantis tapti laisvu“ 2 38 

18. „Broliai ir seserys: kaip padėti su(si)tarti?“ 2 96 

19. „Pažintis su lietuvių tradicine kultūra“ 2 25 

20. „Ką veikti baigus mokyklą?“ 1 11 

21. „Muzika ir knyga virtualiai“ 3 18 

22. „Patarimai būsimų pirmokų tėveliams, globėjams“ 2 122 

23. „Paaugliai internete. Laisvės ir atsakomybės ribos“ 2 115 

24. „Įtraukusis ugdymas – visavertė pagalba vaikui“ 2 47 

25. „Įtraukusis ugdymas – visavertė pagalba vaikui“ 2 44 

26. „Įtraukusis ugdymas. Ką reikia žinoti“ 2 128 

27. „Kaip kurti ryšį su paaugliu?“ 2 57 

28. 
„Tokio bendravimo neturėjo būti... Patyčių prevencijos ir 

intervencijos įžvalgos“ 
2 100 

29. „Įtraukusis ugdymas - ką reikia žinoti“ 2 200 

30. 
„Emociškai palankios aplinkos kūrimas autistiškiems 

vaikams“  
2 50 

31. 
„Individualus vaiko mokymosi profilis DIR modelio 

kontekste“ 
2 54 

32. 
„Pagalba tėvams, auginantiems autizmo bruožų turintį 

vaiką“  
2 55 

33. „Kaip atrodo autizmas?“ 2 60 

34. „Laimingi vaikai – laimingi tėvai“  2 37 

35. 
„Mūsų pasaulis vaiko akimis. Socialinis pedagogas iš 

vaikiško žvilgsnio perspektyvos“  
2 49 

36. 
„Vaiko sėkmė. Smegenų galia – neatrastas potencialas 

veikti“  
2 39 

37. „Vaiko emocinė psichinė sveikata. Į ką atkreipti dėmesį“  2 43 

38. 
„Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Dovanų 

politika“ 
2 32 
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39. 
„Vaikų teisės. Šiuolaikinis požiūris ir jo taikymas 

praktikoje“ 
2 186 

40. 
„Pasirūpinsime vaiko emocine išmintimi – pasirūpinsime 

savimi“ 
2 263 

41. 
„Paauglių elgesio ir emocijų ypatumai: ką reikėtų žinoti 

tėvams“ 
2 297 

42. 
„Kokia turėtų būti teikiama pagalba problemų turintiems 

paaugliams?“ 
2 153 

43. 

„Studijų dalyko „Mechanika“ dėstymo ypatumai Kauno 

technikos kolegijoje: sąsajos su bendrojo ugdymo 

mokykloje mokinių įgytomis žiniomis“ 

2 55 

44. 

„Kas naujo Saulės energetikoje?“ Programa „Fizikos 

mokytojų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų plėtojimas 

atnaujinamų Bendrųjų programų kontekste“ (40 val.). 

2 54 

45. 

„Masės kilmė ir gravitacinės bangos“ Programa „Fizikos 

mokytojų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų plėtojimas 

atnaujinamų Bendrųjų programų kontekste“ (40 val.). 

2 77 

46. „Fizikos tiesos – gyvenimo kelrodžiai“ 2,5 44 

47. 
„Streso valdymas prieš valstybinius brandos egzaminus. 

Kaip padėti savo vaikui?“ 
2 23 

48. 

„STEAM ugdymas per kosmoso įsisavinimo istoriją“ 

Programa „Fizikos mokytojų dalykinių ir bendrųjų 

kompetencijų plėtojimas atnaujinamų Bendrųjų programų 

kontekste“ (40 val.). 

2 64 

49. 
„KURK, IMK ir kiti skaitmeniniai matematikos mokytojų 

pagalbininkai (9–12 kl.)“  
2 78 

50. 

„Kaip apčiuopti neapčiuopiamą spinduliuotę? Kodėl ją 

reikia apčiuopti?“ Programa „Fizikos mokytojų dalykinių ir 

bendrųjų kompetencijų plėtojimas atnaujinamų Bendrųjų 

programų kontekste“ (40 val.). 

1,5 53 

51. „Belgija. Valonija – gyvenimas ir mokykla“ 2 29 

52. „Pažintis su Burgundija“, I ir II dalys 3 47 

53. „Pasirengimas vadybinių kompetencijų vertinimui“, I dalis 2 4 

54. „Pasirengimas vadybinių kompetencijų vertinimui“, II dalis 2 4 

55. „Pasirengimas vadybinių kompetencijų vertinimui“, III dalis 2 4 

56. „Sutikime vasarą saugiai“ 2 56 

Iš viso:  107,5 3449 
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KONFERENCIJOS 

 

 
3 pav. Konferencijų struktūra 

 

13 lentelė 

Eil. 

nr. 

Konferencijos tipas (tarptautinė, respublikinė, miesto),  

tema 

Dalyvių 

skaičius 

Tarptautinės konferencijos 

1.  „Ansamblinio muzikavimo aktualumas, ugdant jaunuosius atlikėjus“ 70 

2.  „Mokykla be patyčių. Skandinavijos šalių ir Kauno miesto mokyklų vertinga 

patirtis“ 
250 

3.  „Globaliame pasaulyje kalbėti savo balsu“ 182 

4.  „Švietimo iššūkių greitkelis: dalyvauti ar stebėti?“  101 

5.  „Įtraukiojo ugdymo įgalinimas per mokymąsi komandoje“ 220 

6.  „EKO idėjos Lietuvai 2021“ 140 

Respublikinės konferencijos 

7.  ,,Knyga mūsų pasaulyje“ 91 

8.  „Ingenious Engineering 2021“ („Genialioji inžinerija 2021“) 1800 

9.  „20/20“ 142 

10.  „Ugdymo tradicijos ir pokyčiai muzikos mokykloje“ 201 

11.  „Menas mokyti(s)“ 146 

12.  „Grojimo pagrindų ugdymas muzikos mokykloje įvairių poreikių vaikams“ 191 

13.  
„Mokinio individualios pažangos stebėjimo, įsivertinimo ir vertinimo geroji 

patirtis“ 
59 

14.  „Mokymo(si) per judesį metodikos taikymas ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme“ 
95 

15.  „Menas ugdyme SUP mokiniams“ 112 

16.  „Įtraukusis ugdymas. Žinojimas, veikimas, tikėjimas – vartai į vaiko sėkmę“ 222 

17.  „Iššūkiai ugdant bendruomeniškumą ir užtikrinant saugumą nuteistųjų ugdymo 

įstaigose“ 
28 

18.  „Mokymosi sėkmė: kuo svarbus SEU“ 64 

19.  „Tyrinėjimu grįstas ugdymas fizikos pamokose“ 

Programa „Fizikos mokytojų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų plėtojimas 

atnaujinamų Bendrųjų programų kontekste“ (40 val.). 

124 

20.  „Teorijos ir praktikos sintezė gamtamoksliniame ugdyme“ 125 

21.  „Šiuolaikinės visuomenės pokyčiai ir iššūkiai: nerimas, viltis ir ateities 

perspektyvos“ 
33 

22.  „Nuotolinio mokymo iššūkiai ugdant mokinių kompetencijas“ 329 

6

17

2

Tarptautinės

Respublikinės

Regioninės ir Kauno miesto
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23.  „Frankofoniškasis ugdymas virtualioje realybėje“ 57 

Regioninės ir Kauno miesto konferencijos 

24.  „Įkvepiančios pamokos mokytojui“ 91 

25.  „Menų malūnas“ 49 

Iš viso:  4922 
 

 

PARODOS 
 

 
4 pav. Parodų struktūra 

 

14 lentelė 

Eil.  

Nr. 

Parodos tipas 

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

Eksponatų 

autorių sk. 

Tarptautinės parodos 

1. 

Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasių mokinių kūrybinių darbų 

paroda „Olimpinis tiltas tarp Lietuvos ir Japonijos“, skirta 2021 m. Tokijo 

olimpinėms žaidynėms (eksponavo Hiratsukoje, Japonijoje). 

287 

2. Tarptautinė paroda Rygoje „Song and dance in my city“ 9 

Respublikinės parodos 

1. 
Mokinių dailės olimpiados II (miesto) etapo kūrybinių darbų paroda 

„Pasakos, patarlės, priežodžiai ir minklės“ 
37 

2. 
Mokinių technologijų olimpiados II (miesto) etapo kūrybinių darbų paroda 

„Kūrybos virusas 2021 m.“ 
25 

3. 
Bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 klasių mokinių tapybos darbų konkurso 

kūrybinių darbų paroda „Dialogas ir spalva“ 
18 

4. 
Virtuali dailės akcija-paroda „Žiemos mozaika 2021. Šaltis ir muilo 

burbulai“ 
32 

5. 
Virtuali nuotraukų paroda ,,Žiema džiaugiuosi – gerai jaučiuosi ir viruso aš 

nebijau“ 
42 

6. Virtuali (fotografijų) kūrybinių darbų paroda ,,Šalčio išdaigos ore“ 74 

7. Virtuali paroda ,,Lietuva mano širdyje“  19 

8. 
Virtuali kūrybinių darbų paroda „Rūšiuoju ir margutį marginu iš antrinių 

žaliavų“ 
18 

9. Virtuali paroda – konkursas „Mano šeimos medis“ 31 

10. Virtuali nuotraukų paroda ,,Kalėdos apkabina širdį“ 37 

11. Virtuali paroda „Gražiausias pavasario žiedelis saulytei“ 111 

Kauno miesto ir regiono parodos 

12. 
Virtuali Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasių mokinių kūrybinių 

darbų paroda „Olimpinis tiltas tarp Lietuvos ir Japonijos“  
287 

2

11

10

11

Tarptautinės

Respublikinės

Kauno miesto ir regiono

Autorinės
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13. 
Kauno ikimokyklinio ugdymo įstaigų 3–6 m. vaikų kūrybinių darbų 

konkurso „Troliai Mumiai“ paroda 
37 

14. Virtuali konkurso „Mes prieš prekybą žmonėmis“ paroda  50 

15. „Pasaulis vaiko akimis. Žiema – 2021“ 130 

16. Dailės darbelių iš antrinių žaliavų paroda „Mano jausmų barzdukas 2021“ 28 

17. 
Kūrybinio projekto „Vanduo ir paslaptinga spalvų magija 2021“ darbų 

paroda 
32 

18. Virtuali konkurso ,,Mūsų šeimos margutis“ kūrybinių darbų paroda 33 

19. Virtuali renginio „Linksmasis fizinis pratimas“ paroda 68 

20. Sukurtų kalėdinių atvirukų paroda ,,Kalėdos, Kalėdos...“ 24 

21. 1–11 klasių mokinių darbų paroda „Vaikai – pasaulio gėlės“ 41 

Autorinės parodos 

22. 
Virtuali dailės mokytojos ekspertės Redos Stulpinienės sukurtų plakatų 

paroda „Metų renginius prisiminus“ 
1 

23. 
Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktoriaus dr. Tomo 

Lagūnavičiaus meninių darbų paroda „Postmodernios destrukcijos“ 
1 

24. 
Virtuali meno kūrėjos Ritos Mockeliūnienės tekstilės darbų paroda „Trapus 

gyvenimo ažūras“ 
1 

25. 
Virtuali Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos bibliotekininkės Redos 

Janušauskienės kolekcijos „Kelionė po knygų skirtukų pasaulį“ paroda 
1 

26. 
Lietuvos švietimo istorijos muziejaus paruošta kilnojamoji paroda „Jie kūrė 

Lietuvą“ 
1 

27. 
Lietuvos švietimo istorijos muziejaus paruošta kilnojamoji paroda „Knygelė 

nekaltoji… arba visu greičiu pirmyn į šviesųjį rytojų“  
1 

28. 
Virtuali Lietuvos švietimo istorijos muziejaus paruošta kilnojamoji paroda 

„Knygelė nekaltoji… arba visu greičiu pirmyn į šviesųjį rytojų“ 
1 

29. 
Pedagogės Zitos Žižniauskienės tapybos darbų paroda „Šviesiam žydėjimo 

ilgesy“ 
1 

30. 
Pedagogės poetės Danutės Blėkienės kūrybinių darbelių ir fotografijų paroda 

„Žydėjimas“ 
1 

31. 
Virtuali pedagogės Zitos Žižniauskienės tapybos darbų paroda „Šviesiam 

žydėjimo ilgesy“ 
1 

32. 
Dailininkės, poetės, rašytojos Loretos Pladienės grafikos darbų paroda 

„Kelionė laiku“ 
1 

Iš viso:  1481 
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METODINIAI RENGINIAI 

15 lentelė 

Eil. 

nr. 
Tema, nurodant renginio formą 

Dalyvių 

skaičius 

1.  
Metodinis renginys „Leidyklos „Šviesa“ mokomosios literatūros bei kitos 

aktualios naujienos“  
203 

2.  

Metodinė-edukacinė išvyka į Maironio lietuvių literatūros muziejaus padalinį, 

Salomėjos Nėries ir Bernardo Bučo namus-muziejų „Iš muziejaus archyvų: S. 

Nėris – lietuvių kalbos mokytoja“ 

10 

3.  
Metodinė valanda „Kauno „Varpo“ gimnazijos biblioteka – šiuolaikiškas 

švietimo ir informacijos centras“ 
8 

4.  
Metodinė valanda-diskusija „VGK vaidmuo ir bendradarbiavimas pagalbos 

vaikui ir šeimai procese“ 
80 

5.  
Metodinė valanda-diskusija „VGK vaidmuo ir bendradarbiavimas pagalbos 

vaikui ir šeimai procese“ 
66 

6.  Metodinis renginys „Kaip mokyti apie Holokaustą? Praktiniai pavyzdžiai“ 32 

7.  Metodinis renginys „Integruoto ugdymo modeliai ir nauda mokiniams“ 51 

8.  Metodinis renginys „Office 365 sprendimai: hibridinio mokymo galimybės“ 70 

9.  Metodinė valanda-gerosios patirties sklaida „Projektas „Tautosakos medis“ 52 

10.  Metodinis renginys „Idėjų turgus“ 40 

11.  Metodinis renginys „Valstybės šventė kitaip“ 55 

12.  Metodinis renginys „Didžioji savaitė – Velykos. Kaip joms pasiruošti“ 37 

13.  Metodinė savaitė ,,Šokių ritmu“ 24 

14.  Metodinis renginys „Totorių papročiai ir tradicijos“ 3 

15.  Pasaulio pažinimo pamoka „Panemuniukų kelionė po Frankofonijos šalis“ 34 

16.  Integruota pamoka „Prancūziškai kalbančios šalys“ 61 

17.  Bendradarbiavimo pamoka „Skandinaviška kelionė liekant namuose“ 91 

18.  
Apskritasis stalas – įvadas į prevencinių renginių planą „Mes prieš prekybą 

žmonėmis“ 
20 

19.  
Atvira integruota anglų kalbos – menų pamoka „Big Event 2021: Art and 

Languages“ 
18 

20.  
Tarptautinis metodinis renginys „Inovatyvus STEAM ugdymas Vokietijos 

mokyklose mokinių pasiekimų gerinimui“ 
145 

21.  Metodinis renginys „Mokomės. Atrandame. Dalinamės“ 90 

22.  Metodinių renginių ciklas „Vaikų ugdymo lauke patirtys“, I dalis 99 

23.  Metodinių renginių ciklas „Vaikų ugdymo lauke patirtys“, II dalis 102 

24.  Metodinių renginių ciklas „Vaikų ugdymo lauke patirtys“, III dalis 90 

25.  Metodinis renginys „Renginiai gabiems. Iššūkiai ir galimybės“ 14 

26.  
Metodinis renginys „Mokinių pažangos ir pasiekimų fiksavimas ir 

analizavimas“ 
20 

27.  Metodinis renginys „Vaikų ugdymo lauke patirtys“, II etapo I dalis 108 

28.  Kūrybinės dirbtuvės „Interaktyvaus mokymosi turinio kūrimas“ 24 

29.  Metodinis renginys „Judėk ir tobulėk“ 31 

30.  Metodinis renginys „Ugdome rišliąją kalbą“ 15 

31.  Metodinis renginys „Vaikų ugdymo lauke patirtys“, II etapo II dalis 107 

32.  Metodinis renginys „Vaikų ugdymo lauke patirtys“, II etapo III dalis 112 

33.  
Metodinis renginys „Muzika ir kūrybiškumo ugdymas priešmokykliniame 

amžiuje“ 
28 

34.  Respublikinis projektas „Gamtos abėcėlė“ 60 

35.  Metodinis renginys „Su rylos melodijomis“ 20 

36.  
Metodinis renginys „Gabiems mokiniams skirtų renginių organizavimas ir jų 

aptarimas“ 
19 
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37.  
Metodinė valanda „Sveikos gyvensenos narių veiklos plano aptarimas, naujų 

veiklų 2021–2022 m. m. numatymas“ 
36 

38.  
Metodinė-edukacinė išvyka  

„Kultūrinis Vilnius“ 
16 

39.  
Metodinis renginys „Kauno ikimokyklinių įstaigų muzikos mokytojų draugijos 

veiklos idėjos ir kryptys“ 
28 

40.  Metodinio renginio „Vaikų ugdymo lauke patirtys“ baigiamasis etapas  74 

41.  
„2021–2022 m. m. „Sveikos gyvensenos iniciatyvinės grupės veiklos plano 

aptarimas“ 
61 

42.  Metodinis renginys  „Muzika tamsoje: pažink ir suprask neregį“ 22 

43.  
Metodinis renginys „Mokomosios knygelės vaikų sveikatos ir socialinei 

kompetencijoms ugdyti, sveikos gyvensenos nuostatoms ir įpročiams formuoti“ 
38 

44.  
„Mokomosios knygelės vaikų sveikatos ir socialinei kompetencijoms ugdyti, 

sveikos gyvensenos nuostatoms ir įpročiams formuoti“ 
16 

45.  
Gerosios patirties sklaida – respublikinis projektas „Patyriminė (STEAM) 

veikla, įvairioms vaikų kompetencijoms ugdyti“ 
41 

46.  
Gerosios patirties sklaida „Įtraukiojo ugdymo patirtys Kauno lopšelyje-

darželyje „Nežiniukas“ 
46 

47.  Metodinis renginys „Nuotolinio ugdymo iššūkiai ir galimybės“ 51 

48.  Gerosios patirties sklaida „STEAM metodo taikymo praktika darželyje“   42 

49.  
Metodinis renginys Dėl STEAM ir mokinių, turinčių mokymosi sunkumų 

iniciatyvinių kūrybinių grupių veiklos“ 
28 

50.  Metodinis renginys „Advento ramybė“ 37 

51.  Metodinis renginys „Psichikos sveikata pokyčių pasaulyje“ nefiksuota 

52.  Metodinis renginys „Įtraukusis ugdymas: realybė ir galimybės“ 42 

53.  
Metodinė valanda „Įtraukusis ugdymas. Kauno Kovo 11-osios gimnazijos 

socialinių įgūdžių programos pristatymas“ 
17 

54.  
Gerosios patirties sklaida „Kauno Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ 

įtraukiojo ugdymo organizavimo geroji patirtis“ 
20 

55.  Respublikinis edukacinis prevencinis projektas „Įtraukusis ugdymas. Judu ir kalbu“ 20 

56.  
Metodinis pasitarimas „Specialiųjų ugdymo įstaigų įžvalgos dėl įtraukiojo 

ugdymo įgyvendinimo bendrojo ugdymo įstaigose“ 
18 

57.  Kūrybinis projektas „Žvėrių karnavalas“ 35 

58.  
Metodinis pasitarimas „Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos 

įžvalgos dėl įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo bendrojo ugdymo įstaigose“ 
16 

59.  
Gerosios patirties sklaida „Kauno l.-d. „Šnekutis“ įtraukiojo ugdymo 

organizavimo geroji patirtis“ 
50 

60.  
Metodinis renginys „Tarpkultūrinės kompetencijos svarba, dirbant 

daugiakultūrinėje klasėje“ 
18 

61.  Metodinis renginys – kalėdinio atviruko kūrimas „Laukiu Kalėdų“ nefiksuota 

62.  Metodinė praktinė valanda „Jogos pratimų taikymas, dirbant su SUP vaikais“ 18 

63.  Metodinė praktinė valanda „Joga – psichinės ir fizinės sveikatos stiprinimui“ 43 

64.  Metodinė valanda „Inovatyvi  Kauno J. Jablonskio gimnazijos patirtis“ 40 

65.  Metodinis renginys „Mes – Baltijos vaikai“ 22 

66.  
Metodinė valanda „Sėkmės garantai logopedo ir specialiojo pedagogo darbe, 

dirbant su SUP vaikais“ 
25 

67.  Kalbos ugdymo projektas „Kuriame pasakų knygą“ 17 

68.  
Metodinė valanda „Vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimo 

naujovės“ 
50 

69.  Metodinė valanda „Ugdymo įstaigos rengimasis įtraukiajam ugdymui“ 45 

70.  Metodinė valanda „Sėkmės atvejų analizė teikiant pagalbą SUP vaikams“ 17 

71.  Projektas „Protingas vartojimas prasideda ankstyvajame amžiuje“ 60 
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72.  
Gerosios patirties sklaida „Kauno Kovo 11-osios gimnazijos vertinga patirtis, 

įgyvendinant įtraukųjį ugdymą“ 
50 

73.  
Metodinis renginys „Autizmo supratimo diena Kauno Prano Daunio ugdymo 

centre“ 
15 

74.  Tęstinis projektas Motinos dienai paminėti „Aš bėgu, mamyte, artyn prie tavęs“ 22 

75.  Metodiniai pasitarimai „Socialinio pedagogo darbo aktualijos“ nefiksuota 

76.  
Gerosios patirties sklaida „Įtraukusis ugdymas. Kauno Suzukio pradinės 

mokyklos sėkmės istorija“ 
35 

77.  Metodinis renginys-konsultacija „Įtraukusis ugdymas – ką reikia žinoti“ 81 

78.  Metodinė valanda „Padėkime sau pažindami augalų pasaulį“ 22 

79.  Forumas „Nuotolinio mokymo(si) pamokos socialinio pedagogo darbe“  49 

80.  
Gerosios patirties sklaida „Įtraukusis ugdymas. Kauno l.-d. „Vyturėlis“ geroji 

patirtis“  
40 

81.  
Metodinis renginys – susitikimas „Lietuvos valstybės pamatiniai konstituciniai 

aktai“  
48 

82.  Metodinis renginys „Geografijos turinio aktualijos“ 81 

83.  
Metodinis renginys „Darbas su SUP mokiniais istorijos pamokose. Geroji 

patirtis“ 
46 

84.  
Metodinis renginys, virtuali pamoka „Praeitis – istorija – atmintis: nuo V16 iki 

K11“ 
36 

85.  
Metodinis renginys „Darbas su SUP mokiniais istorijos pamokose. IKT 

panaudojimo galimybės įtraukiajame ugdyme. Geroji patirtis“ 
43 

86.  Metodinė valanda-diskusija „Fizinio ugdymo turinio aktualijos“ 27 

87.  

Metodinis renginys – knygos „Lietuviai svetimųjų karuose: bendražygiai ir 

priešai. Amžininkų liudijimai“ pristatymas ir susitikimas su knygos autoriumi 

NŠA analitiku, VDU prof. Benediktu Šetkumi 

39 

88.  Metodinis renginys – varžybos „Tinklinio diena“ 26 

89.  

Metodinė valanda-susitikimas su istoriku dr. D. Juodžiu. Autoriaus knygos 

,,Prasiveržti pro geležinę uždangą (Lietuvos gyventojų pabėgimai iš SSRS)“ 

pristatymas 

19 

90.  
Metodinis renginys „Chemijos valstybinio brandos egzamino užduočių 

vertinimo aptarimas“ 
17 

91.  
Metodinis renginys  

„Informacinių technologijų VBE uždavinių sprendimas“ 
22 

92.  
Gerosios patirties sklaidos renginys biologijos mokytojams „Projektinė veikla, 

įgyvendinant STEAM integruotą ugdymą“ 
23 

93.  Programavimo pradmenų praktikumas „Žaisk – kurk – programuok“ 42 

94.  Metodikos valanda fizikos mokytojams „Įdomiosios fizikos pamokos“ 22 

95.  

Gerosios patirties sklaidos renginys „Virtualių mokymosi aplinkų naudojimas 

CLIL pamokose. Erasmus+ projekto „Kompiuterinių priemonių naudojimas 

pamokose – mūsų įgytos kompetencijos“ sklaida“ 

47 

96.  
Metodinis renginys chemijos mokytojams „Moodle virtualios aplinkos taikymo 

galimybės ugdymo procese“ 
8 

97.  
Gerosios patirties sklaidos renginys „Patirtinio mokymo(si) taikymo patirtis 

integruoto gamtos mokslų kurso 5–8 klasių pamokose“ 
19 

98.  
Metodinis renginys-konsultacija matematikos mokytojams „Matematikos 

mokymo(si) priemonių ir pasiekimų dermė“ 
26 

99.  
Apskritojo stalo diskusija matematikos mokytojams „8 klasių mokinių 

matematikos mokymo(si) problemos ir jų sprendimo būdai“ 
13 

100.  

Metodinis renginys  

„Praktiniai patarimai matematikos brandos darbo vadovui“  

Programa  

„Šiuolaikiškas matematikos mokymas bendrojo ugdymo mokykloje“ (40 val.). 

26 
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101.  Metodinis renginys „Informacinių technologijų ugdymo turinio aktualijos“ 51 

102.  Metodinis renginys „Geografijos mokslo aktualijos“ 39 

103.  

Metodinis renginys   

„Matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatų analizė“  

Programa  

„Šiuolaikiškas matematikos mokymas bendrojo ugdymo mokykloje“ (40 val.). 

50 

104.  Metodinis renginys „Atnaujinamos ekonomikos programos 11–12 klasėms“ 10 

105.  
Kauno miesto geografijos mokytojų pasitarimas dėl 2021–2022 mokslo metų 

veiklų 
39 

106.  
Metodinė valanda-patirties sklaida „etest.lt naudojimas lietuvių kalbos 

pamokose“  
14 

107.  
Gerosios patirties sklaida „Praktiniai patarimai mokytojams, ruošiant mokinius 

valstybiniams anglų kalbos egzaminui (kalbėjimui)“ 
30 

108.  
Metodinis renginys „2021 m. I pusmečio planuojamų rusų kalbos renginių 

pristatymas ir aptarimas“ 
38 

109.  
Gerosios patirties sklaida „Sėkmės link: darbo metodai ir grįžtamasis ryšys 

nuotolinio ugdymo lietuvių kalbos pamokose“ 
39 

110.  Forumas „EduAction 2021: menas mokytis prasmingai!“ 1119 

111.  
Metodinė valanda-gerosios patirties sklaida „KTU  Vaižganto progimnazijos 

projektinės veiklos patirtis“ 
31 

112.  

Metodinis renginys „Katalikų tikybos bendrosios programos projektų 1–10 ir 

11–12 klasėms įgyvendinimo rekomendacijos, kaip dirbti pagal atnaujintas 

programas“ 

46 

113.  
Metodinė valanda-gerosios patirties sklaida „Lytiškumo ugdymas mokykloje: 

patirtis ir metodinės priemonės“ 
70 

114.  
Metodinė valanda-gerosios patirties sklaida „Jausmų ir emocijų pasaulio 

pažinimas per praktines patirtis“ 
20 

115.  
Gerosios patirties sklaida „Kūrybiškumo kompetencijos ugdymas nuotolinėse 

lietuvių kalbos pamokose“ 
9 

116.  Gerosios patirties sklaida „Metodų įvairovė nuotolinėse tikybos pamokose“ 34 

117.  
Metodinė valanda-gerosios patirties sklaida „Mokyklos ir klasės be streso. 

Įvertinimas ir švietimo bei mokymo kokybės užtikrinimas“  
15 

118.  
Gerosios patirties sklaida „Praktiniai  ugdymo metodai nuotolinėse užsienio 

kalbų pamokose“ 
9 

119.  
Gerosios patirties sklaida „Parapinės katechezės iššūkiai ir perspektyvos, 

dirbant nuotoliniu būdu“ 
32 

120.  
Vertingos patirties sklaida „Mokymo priemonių ir būdų taikymas nuotoliniame 

mokyme“ 
106 

121.  
Gerosios patirties sklaida „Ugdymo inovacijos ir integracijos galimybės 

nuotoliniame mokyme“ 
79 

122.  Gerosios patirties sklaida „Ugdymo turinio įgyvendinimas nuotoliniu būdu“ 86 

123.  
Gerosios patirties sklaida „Ugdymo procesas, mokant nuotoliniu būdu: iššūkiai, 

patirtys, sprendimai“ 
106 

124.  
Gerosios patirties sklaida „Į mokinių poreikių tenkinimą orientuotas nuotolinis 

mokymas“ 
41 

125.  
Gerosios patirties sklaida „Nuotolinio mokymo ir mokymosi atradimai: 

kūrybiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo ugdymas“ 
40 

126.  
Metodinis renginys „Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar 

auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimas Kauno miesto savivaldybėje“ 
58 

127.  
Gerosios patirties sklaida „Matematikos ir fizikos integravimo galimybės 

gimnazijos klasėse“ 
13 

128.  
Metodinė-edukacinė išvyka „Pažinimo ir kūrybiškumo ugdymo galimybės 

Valdovų rūmų muziejuje“ 
81 
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129.  
Metodinis renginys „2021 m. antrojo pusmečio planuojamų rusų kalbos 

renginių pristatymas ir aptarimas“ 
nefiksuota 

130.  
Metodinis renginys „Atnaujinamo ugdymo turinio bendrųjų programų diegimo 

procesų įžvalgos“ 
nefiksuota 

131.  
Metodinis renginys „ES finansuotų projektų rezultatai: ikimokyklinių įstaigų 

veiklos kokybės pokyčiai, idėjos ir naujos galimybės“ 
134 

Iš viso: 6531 

 
PARODŲ, PROJEKTŲ APTARIMAI IR KITI APIBENDRINAMIEJI RENGINIAI  

16 lentelė 

Eil. 

nr. 
Tema 

Dalyvių 

skaičius 

1.  
Pedagogės Zitos Žižniauskienės tapybos darbų parodos „Šviesiam žydėjimo 

ilgesy“ uždarymas 
8 

2.  
Respublikinio ikimokyklinių įstaigų vaikų folkloro grupių festivalio „Čip čipo, 

rip ripo 2021“ aptarimas 
48 

3.  
Kūrybinių darbų konkurso „Troliai Mumiai“, skirto Skandinavijos dienoms 

2021 m. paminėti, dalyvių apdovanojimo šventė 
52 

4.  

Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių mokinių piešinių konkurso „Aš 

ir Vokietija“, skirto Lietuvos ir Vokietijos diplomatinių santykių atkūrimo 30 

metų sukakčiai, baigiamasis renginys 

Nefiksuota 

Iš viso:  108 

 
METODINIŲ PRIEMONIŲ IR LEIDINIŲ PRISTATYMAI 

17 lentelė 

Eil. 

nr. 
Tema 

Dalyvių 

skaičius 

1.  Metodinės priemonės „Gamtos abėcėlė“ pristatymas 96 

2.  
Leidinio „Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokyklose“ 

pristatymas 
90 

3.  
Virtualios knygos „Molinių video pasakų ir meno žaidimų inovatyvus 

rinkinys. Kaip tai veikia“ pristatymas 
35 

Iš viso: 221 

 
KULTŪRINIAI RENGINIAI 

18 lentelė 

Eil. 

nr. 
Tema 

Dalyvių 

skaičius 

1.  
LNRS, KRA „Kauno branduma“ nario Juozapo Mickevičiaus eilėraščių 

rinkinio „Mielai Mamai“ sutiktuvės 

27 

2.  
Pedagogės, poetės Danutės Blėkienės poezijos knygelės„Gintarinio laiko 

delnuose“ sutiktuvės 

39 

3.  
„Duetu apie meilę“ – pedagogės, poetės Zenės Sadauskaitės ir kompozitoriaus 

Juliaus Siurbio kūrybos valanda 

11 

4.  
Kauno V. Kudirkos progimnazijos mokytojos metodininkės, LNRS narės, 

poetės Aurikos Navickienės kūrybos popietė „Tesušyla širdys“ 

22 

5.  
Dalios Milukaitės-Buragienės akrostichų knygos „Iš jausmo aukščiausio 

išaugus“ sutiktuvės ir LNRS narių naujametinės poezijos skaitymai 

35 

6.  
Tradicinis Kauno miesto muzikos mokyklų mokytojų koncertas „Rudens 

spalvos“, skirtas Tarptautinei muzikos dienai 

35 

7.  L. Lavaste knygos „Kunigas Ričardas“ pristatymas 174 

Iš viso: 343 
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RENGINIAI MOKINIAMS 
19 lentelė 

Eil. 

nr. 
Tema, renginio forma 

Dalyvių 

skaičius 

1.  Paskaita „Skaitmeninis marketingas“ 12 

2.  
Respublikinis 4 (pradinių) klasių mokinių pateikčių anglų kalba čempionatas 

,,English Speech Championship 2021“ I, II turas 
Nefiksuota 

3.  
Respublikinis 4 (pradinių) klasių mokinių pateikčių anglų kalba čempionatas 

,,English Speech Championship 2021“ III turas 
16 

4.  Paskaita „Asmeniniai finansai“ 24 

5.  Paskaita „Mokėjimų (r)evoliucija: svarbūs saugumo patarimai“ 30 

6.  Paskaita „Apskaitos pagrindai“ 27 

7.  26-oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada (regioninis etapas) 65 

8.  
Lietuvos Junior Achievement jaunųjų bendrovių regioninės eXpo 2021. Kauno 

regiono eXpo (mugė) 
116 

9.  
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 5–8 ir 9–10 klasių mokinių ekonomikos ir 

informacinių technologijų komiksų konkursas „Aš Taupau“ 
29 

10.  
Respublikinis 3 (pradinių) klasių mokinių diktanto anglų k. rašymo konkursas 

,,Listen to write“ 
1562 

11.  Paskaita „Mikroekonomika: įmonės veiklos apžvalga“ 15 

12.  Paskaita „Kas išmokys mūsų vaikus finansinio raštingumo?“ 11 

13.  Kauno ugdymo įstaigų virtuali bendradarbiavimo pamoka „Vėjo stebuklai“ 82 

14.  Respublikinė virtuali bendradarbiavimo pamoka „Žemė – visų namai“ 103 

15.  Kauno mokyklų virtuali bendradarbiavimo pamoka „Žemė – visų namai“ 100 

16.  26-oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada (šalies etapas) 38 

17.  Paskaita „Įmonės įvaizdžio kūrimas“ 18 

18.  Ekonomikos ir verslo olimpiados, ekonomikos konkursų nugalėtojų apdovanojimai  34 

19.  
Paskaita „Ketinantiems kurti verslą – individuali veikla pagal pažymą ir verslo 

liudijimą“ 
23 

20.  

Literatūrinė valanda „Vasaros žingsniais per žemę“ su pedagoge poete Zene 

Sadauskaite ir naujausios knygelės „Saulės keliu“ pristatymas. 

Iniciatyvos „Atverk duris vasarai“ renginys 

10 

21.  

Susitikimas su Kauno V. Kudirkos progimnazijos mokyt. metod.,  pradinių klasių 

lėlių teatro vadove, poete Aurika Navickiene „Žaidžiame teatrą“.  

Iniciatyvos „Atverk duris vasarai“ renginys 

11 

22.  
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių mokinių piešinių konkursas „Aš ir 

Vokietija“ 
63 

23.  Lietuvos mokinių muzikos olimpiada. II (miesto) etapas 6 

24.  Lietuvos mokinių dailės olimpiada. II (miesto) etapas 37 

25.  Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokinių konkursas ,,Būk saugus“ 369 

26.  Lietuvos mokinių technologijų olimpiada II (miesto) etapas 25 

27.  Kauno muzikos mokyklų mokinių koncertas „Pavasarinis žaismas“ 60 

28.  
Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų folkloro grupių festivalis „Čip 

čipo, rip ripo 2021“ 
254 

29.  
Kauno miesto ugdymo įstaigų tautinių šokių kolektyvų festivalis „Graži mūsų 

šeimynėlė 2021“ 
78 

30.  Projektas „Tarptautinė šokių diena 2021“ 120 

31.  
Respublikinis bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 klasių mokinių tapybos darbų 

konkursas „Dialogas ir spalva“ 
70 

32.  
Naujametinė Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių mokių akcija 

„Būk matomas“ 
55 

33.  
Kauno miesto ir rajono bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasių mokinių akcija 

,,Aš ir tu – atsargūs, kai slidu“ 
67 
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34.  IV Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados I (miesto) etapas 20 

35.  
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasių mokinių kūrybinių darbų 

konkursas „Olimpinis tiltas tarp Lietuvos ir Japonijos“  
287 

36.  
Kauno ikimokyklinio ugdymo įstaigų 3–6 m. vaikų kūrybinių darbų konkursas 

„Troliai Mumiai“, skirtas Skandinavijos dienoms 2021 m. paminėti 
37 

37.  Konkursas „Mes prieš prekybą žmonėmis“ 55 

38.  
Respublikinis 3–4 klasių mokinių lietuvių kalbos konkursas-viktorina „Kalba yra 

mūsų tauta – kalba esame mes“ 
23 

39.  Dailaus rašto konkurso „Kol žodis gyvas – bus gyva jį dovanojus Lietuva“ 83 

40.  Kauno m. 3–4 pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkurso I turas 10 

41.  
Kauno m. integruoto kalbinių ir muzikinių gebėjimų ugdymo projektas 

„Muzikinė logoritmika“ 
14 

42.  
Projektas „Pasakėle pasakėle, aplankyki mus ir vėlei!“, skirtas tarptautinei 

vaikiškos knygos dienai 
21 

43.  
Respublikinis kūrybinis projektas „Mano amuletas – Laimos palytėtas“, skirtas 

archeologės Marijos Gimbutienės 100-mečiui paminėti 
28 

44.  
Respublikinis ikimokyklinių įstaigų Trikrepšio festivalis, skirtas Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti 
51 

45.  
Respublikinis nuotraukų koliažų ir piešinių, naudojant IKT, konkursas „Kovo 11-

oji mano šeimoje“ 
12 

46.  Respublikinė virtuali kūrybinė kelionė-konkursas „Pažink Lietuvą“ 39 

47.  Matematikos popietė 2 klasių mokiniams ,,Mąstau ir skaičiuoju 2021“  75 

48.  Matematikos olimpiada 4 klasių mokiniams ,,Skaičiukas – 2021“ 8 

49.  Respublikinis folkloro festivalis „Šėltinis – 2021“ 37 

50.  ,,Įtraukiantys ir įdomūs nuotoliniai užsiėmimai su būsimais pirmokais“ 67 

51.  
I-asis respublikinis pradinių klasių mokinių muzikos festivalis „Nuspalvink 

pavasarį“ 
18 

52.  
Kauno m. švietimo įstaigų mokinių savos kūrybos konkursas „Saulės 

spindulėlis“, skirtas Kauno gimtadieniui paminėti 
18 

53.  Kūrybinis pleneras „Tu numegzk man, mama, kelią“ 43 

54.  
Respublikinė prevencinė edukacija ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio 

amžiaus vaikams „Vaiko teisės ir pareigos – Europa 2021“ 
35 

55.  Meninio skaitymo konkurso II-as etapas 9 

56.  Respublikinė praktinė konferencija ,,Jaunasis Einšteinas“ 39 

57.  „Tautų muzikos fiesta“ 15 

58.  Mokinių kūrybinių darbų konkursas „Kiškis Hansas ir aš“  10 

59.  Respublikinis kūrybinis edukacinis projektas „Medžio pasas“ 5 

60.  Tradicinis rašinių konkursas ,,Aš myliu savo senelius“ 17 

61.  Tarptautinis vaikų kūrybinių darbų konkursas „Rieduliukas“ 50 

62.  
Respublikinis laiško rašymo anglų kalba konkursas ,,A short story about my 

Teacher“, skirtas Tarptautinei mokytojų dienai 
50 

63.  Respublikinis kompiuterinių piešinių konkursas-paroda „Mano vaikystės pasaka“ 42 

64.  Kūrybinis projektas ,,Gyvenu Lietuvoje“ 33 

65.  Konkursas „Eko ruduo 2021“ 5 

66.  Kūrybinio dailyraščio konkursas „Geroji žinia“ 20 

67.  „Sportiškas ruduo“ 15 

68.  Trečiasis respublikinis instrumentinės muzikos festivalis „Pagrokim“ 30 

69.  Respublikinis etikos konkursas ,,Šalia manęs – kitas žmogus“ 105 

70.  Konkursas „Sumani šeima“ 62 

71.  
Renginys Aleksoto mikrorajono priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų 

mokiniams „Mažoji Aleksoto olimpiada“ 
28 

72.  Ruošiamės parodai ,,Trys karaliai atkeliavo“ 39 
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73.  Pokalbiai psichologiniam atsparumui ugdyti. Filmo peržiūra ir diskusija 30 

74.  Pokalbis-diskusija „Sąmoningumas ir patyčios“ 26 

75.  Pokalbis-diskusija „Savižudybė – ne išeitis. Raskime sprendimą kartu“ 25 

76.  Pokalbis-diskusija „Patyčios. Kaip tapti stipriu?“ 13 

77.  Kūrybinių meninių veiklų popietė „O mes vaikai, o mes pasaulis“  28 

78.  Kūrybinis projektas „Žvėrių karnavalas“ 36 

79.  Kauno bendrojo ugdymo mokyklų mokinių virtualus Antikorupcinis protmūšis 25 

80.  Sporto sveikatingumo renginiai mokyklose „VASARIS – mano sveikatos mėnuo“ Nefiksuota 

81.  
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 9 klasių mokinių protų mūšis-viktorina „Tauta 

apgynusi laisvę. XX a. 9–10 dešimtmetis“ 
27 

82.  30-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada. II (miesto) etapas 97 

83.  33-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada. Savivaldybių etapo I turas 59 

84.  33-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada. Savivaldybių etapo II turas 28 

85.  
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 7–8 klasių mokinių viktorina „Vienuolika 

klausimų apie Kovo 11-ąją“ 
86 

86.  
Lietuvos mokinių geografijos olimpiada 7–8 klasių mokiniams.  

Savivaldybių etapas 
97 

87.  
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 6 klasių mokinių protų mūšis „AŠ – EUROPOS 

PILIETIS“ („I AM THE CITIZEN OF EUROPE“) 
90 

88.  
Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–8 klasių mokinių antikorupcijos 

žinių ir kūrybos konkursas „Būk sąžiningas“ 
94 

89.  Geografijos olimpiadų ir konkursų nugalėtojų apdovanojimai Nefiksuota 

90.  Istorijos olimpiadų ir konkursų nugalėtojų apdovanojimai Nefiksuota 

91.  Projektas „Ambasados Kaune“ 113 

92.  
Respublikinė bendradarbiavimo pamoka 7–8 klasių mokiniams „Ištremti 

gyvenimai“ 
221 

93.  „DofE saviugdos programos žygis“ Nefiksuota 

94.  
Respublikinė mokinių mokslinių, tiriamųjų, kūrybinių darbų konferencija 

„Tiriam pasaulį – atrandam save“ 
89 

95.  Kauno miesto jaunųjų mokslininkų konferencija „Iššūkis tyrėjams“ 157 

96.  59-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados antrasis (miesto) etapas 127 

97.  53-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados antrasis (miesto) etapas 127 

98.  69-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados antrasis (miesto) etapas 132 

99.  68-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados antrasis (miesto) etapas 117 

100.  32-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados trečiojo etapo I (atrankinė) dalis 36 

101.  
2021 m. Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 5–8 klasių mokinių matematikos 

olimpiados antrasis (miesto) etapas 
167 

102.  
2020–2021 mokslo metų Lietuvos miestų ir rajonų 5–8 klasių mokinių biologijos 

olimpiados antrasis (miesto) etapas 
115 

103.  59-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados šalies etapas 47 

104.  
32-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados trečiojo (šalies) etapo 

baigiamoji dalis 
7 

105.  53-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados šalies etapas 17 

106.  68-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados šalies etapas 24 

107.  69-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados šalies etapas 19 

108.  Lietuvos mokinių chemijos konkursas „Koks nuostabus medžiagų pasaulis“ 19 

109.  Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ Lietuvos mokiniams  2523 

110.  
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių mokinių matematikos konkursas 

„Matematinis Pa De De“ 
85 

111.  Respublikinis kompiuterinių atvirukų konkursas „Velykų belaukiant“ 97 

112.  
Kauno miesto 6 klasių mokinių biologijos konkursas „Gamtos pasaulis“, skirtas 

prof. Eugenijai Šimkūnaitei atminti 
26 
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113.  
Kauno miesto 9–12 (I–IV gimn.) klasių mokinių biologijos konkursas „Gyvybės 

spindesys“ 
48 

114.  
Kauno miesto matematikos kūrybinių darbų konkursas „Matematika „budina 

svietą“ 
30 

115.  Informacinių technologijų kompiuterinio teksto redagavimo konkursas „Simbolis“ 20 

116.  Kauno miesto tarpmokyklinio 25-ojo matematikos konkurso „MMM“ finalas 30 

117.  
Tarptautinio informacinių technologijų programavimo konkurso „Spring 

Challenge 2021“ turas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams 
42 

118.  Paskaita Lietuvos mokyklų abiturientams „Kaip be streso išlaikyti egzaminus?“ 253 

119.  
Papildomi matematikos užsiėmimai Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų III 

gimn. klasių mokiniams  
26 

120.  
Papildomi matematikos užsiėmimai III–IV gimn. klasių mokiniams pagal 

programą „Iššūkis matematikai“  
312 

121.  Informacinių technologijų olimpiados ir konkursų nugalėtojų apdovanojimai 50 

122.  Matematikos ir gamtos mokslų olimpiadų ir konkursų nugalėtojų apdovanojimai 130 

123.  
Matematikos konsultacija dėl Covid-19 mokymosi praradimų patyrusiems 

abiturientams tema „Lygtys ir nelygybės“  
71 

124.  
Matematikos konsultacija dėl Covid-19 mokymosi praradimų patyrusiems 

abiturientams tema „Skaičių sekos. Aritmetinė ir geometrinė progresijos“ 
56 

125.  
Matematikos konsultacija dėl Covid-19 mokymosi praradimų patyrusiems 

abiturientams tema „Elementariosios funkcijos. Savybės. Grafikas“ 
121 

126.  
Matematikos konsultacija dėl Covid-19 mokymosi praradimų patyrusiems 

abiturientams tema „Rodiklinės ir logaritminės lygtys ir nelygybės“ 
99 

127.  

Matematikos konsultacija dėl Covid-19 mokymosi praradimų patyrusiems 

abiturientams tema „Trigonometrinės funkcijos. Trigonometriniai reiškiniai. 

Lygtys ir nelygybės“ 

67 

128.  
Matematikos konsultacija dėl Covid-19 mokymosi praradimų patyrusiems 

abiturientams tema „Funkcijos išvestinė. Išvestinių taikymas“ 
38 

129.  
Matematikos konsultacija dėl Covid-19 mokymosi praradimų patyrusiems 

abiturientams tema „Planimetrijos uždavinių sprendimas“ 
51 

130.  
Matematikos konsultacija dėl Covid-19 mokymosi praradimų patyrusiems 

abiturientams tema „Vektoriai ir koordinačių metodas“. 
46 

131.  
Chemijos konsultacija dėl Covid-19 mokymosi praradimų patyrusiems 

abiturientams tema „Oksidacija ir redukcija. Elektrolizė“ 
14 

132.  

Chemijos konsultacija dėl Covid-19 mokymosi praradimų patyrusiems 

abiturientams tema „Oksidacijos ir redukcijos reakcijų taikymas praktikoje 

elektrolizės, galvaninių elementų bei korozijos procesų metu“ 

13 

133.  

Chemijos konsultacija dėl Covid-19 mokymosi praradimų patyrusiems 

abiturientams tema „Elektrolizės užduočių ir skaičiavimo uždavinių sprendimas. 

Metalų paplitimas ir gavimas. Druskų hidrolizė. Procentinės sudėties uždavinių 

sprendimas“ 

9 

134.  
Fizikos konsultacija dėl Covid-19 mokymosi praradimų patyrusiems 

abiturientams tema „Fizika grafikuose, schemose ir diagramose“ 
17 

135.  
Fizikos konsultacija dėl Covid-19 mokymosi praradimų patyrusiems 

abiturientams tema „Mechanika – elektromagnetizmas“ 
16 

136.  
Fizikos konsultacija dėl Covid-19 mokymosi praradimų patyrusiems 

abiturientams tema „Svyravimai ir bangos. Modernioji fizika. Astronomija“ 
10 

137.  

Fizikos konsultacija dėl Covid-19 mokymosi praradimų patyrusiems 

abiturientams tema „Sudėtingų temų analizė. Pasiruošimo VBE strategija, 

mokymosi būdai, savistaba“ 

6 

138.  

Biologijos konsultacija dėl Covid-19 mokymosi praradimų patyrusiems 

abiturientams tema „Fotosintezė kaip ląstelėse vykstantis procesas.  

Viduląstelinio kvėpavimo apžvalga“ 

63 
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139.  

Biologijos konsultacija dėl Covid-19 mokymosi praradimų patyrusiems 

abiturientams tema „Geno veikimas (genetinis kodas, genetinės informacijos 

perdavimas vykstant baltymų sintezei). Mutacijos“ 

68 

140.  

Biologijos konsultacija dėl Covid-19 mokymosi praradimų patyrusiems 

abiturientams tema „Nervų sistemos valdymas (neuronai, sinapsė, refleksai, 

nervai, galvos ir nugaros smegenys)“ 

41 

141.  
Biologijos konsultacija dėl Covid-19 mokymosi praradimų patyrusiems 

abiturientams tema „Kraujotakos sistemos apžvalga“ 
56 

142.  Projektinė veikla. Vaikų dienos stovykla „Mokausi ir žaidžiu“. (I pamaina)  30 

143.  
VU XXXV Lietuvos jaunųjų matematikų komandinė olimpiada prof. Jono 

Kubiliaus taurei laimėti. (Kauno miesto mokiniai) 
5 

144.  Paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2021“ 17 

145.  
STEAM dirbtuvių varžytuvės „STEAM iššūkių diena“.  

(Organizuota drauge su Kauno moksleivių techninės kūrybos centru) 
Nefiksuota 

146.  Projektinė veikla. Nuotolinė vaikų dienos stovykla „Mokausi ir žaidžiu“ (II pamaina).  30 

147.  

Respublikinis 5–8 klasių mokinių ekonomikos ir informacinių technologijų 

kolekcinių ir proginių eurų monetų dizaino konkursas  

„Eurų monetos mokinių akimis“ 

27 

148.  VMI viktorina „Mokesčiai sugrįžta kiekvienam“ Nefiksuota 

149.  
33-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada (8 kl., I–IV gimn. kl.).  

Pirmasis (mokyklos) etapas 
284 

150.  
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 (I–IV gimnazijos) klasių mergaičių 

komandų matematikos olimpiada 
72 

151.  
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto Finansų 

olimpiada 2021. Antrasis (finalinis) turas. (Kauno miesto mokiniai) 
15 

152.  JA Lietuva Kalėdinė eXpo. (Kauno miesto mokiniai) 57 

153.  
33-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada (8, 9–12/ I–IV gimn. kl.). 

Antrasis (Kauno miesto) etapas 
138 

154.  60-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada. Pirmasis (mokyklos) etapas Nefiksuota 

155.  
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 (I–IV gimnazijos) klasių vaikinų 

komandų matematikos olimpiada 
52 

156.  54-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada. Pirmasis (mokyklos) etapas Nefiksuota 

157.  69-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada. Pirmasis (mokyklos) etapas Nefiksuota 

158.  Lietuvos 11 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada, II (miesto) etapas 21 

159.  
Lietuvos 11–12 klasių mokinių prancūzų kalbos olimpiada, II (miesto) etapas ir  

7 klasių mokinių prancūzų kalbos konkursas 
34 

160.  53-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso miesto etapas 15 

161.  Lietuvių kalbos ir literatūros 9–12 klasių mokinių olimpiada, II (miesto ) etapas 76 

162.  Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas, II etapas 40 

163.  
Lietuvos 11 klasių mokinių vokiečių kalbos olimpiada, II (miesto) etapas ir 

vokiečių kalbos 8 klasių mokinių konkursas 
28 

164.  
Respublikinis bendrojo ugdymo mokyklų 5–8 klasių mokinių kūrybinių darbų 

projektas „Laisvės poezija“ 
70 

165.  Lietuvos 11 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada, šalies etapas 6 

166.  
28-oji Lietuvos 10–11 klasių  mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos 

olimpiada. Antrasis (miesto) etapas 
24 

167.  
Lietuvių kalbos olimpiada tautinių mažumų mokyklų mokiniams. Antrasis 

(miesto) etapas 
14 

168.  50-asis tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas. Antrasis (miesto) etapas 85 

169.  
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 5–6 klasių rusų (užsienio) kalbos meninio 

skaitymo konkursas „Mažųjų eilės rusų kalba“ 
21 

170.  Lietuvos 9–10 klasių mokinių anglų kalbos konkursas, II (miesto) etapas 49 
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171.  
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 7–8 klasių rusų (užsienio) kalbos meninio 

skaitymo konkursas „Mažųjų eilės rusų kalba“ 
23 

172.  

Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 5 klasių integruotas istorijos-anglų kalbos 

protų mūšis „Išgirsk Lietuvos balsą iš praeities“ („Listen to Lithuania‘s whispers 

from the past“)  

128 

173.  Lietuvių kalbos ir literatūros 9–12 klasių mokinių olimpiada. Šalies etapas 6 

174.  
28-oji Lietuvos 10–11 klasių mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos 

olimpiada, šalies etapas 
6 

175.  Lietuvių kalbos olimpiada tautinių mažumų mokyklų mokiniams. Šalies etapas 3 

176.  Integruotas tarptautinis 9–11 klasių mokinių anglų kalbos konkursas S.M.A.R.T. 55 

177.  

Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių rusų (užsienio) kalbos meninio 

skaitymo konkursas „Meilė... kiek daug tame žodyje...“ («Любовь.... как много 

в этом слове ....») 

28 

178.  
Lietuvių kalbos konsultacija mokymosi praradimų patyrusiems mokiniams,  tema 

„Gilieji kontekstai rašiniuose“ 
45 

179.  Lietuvos  9–10 klasių mokinių anglų kalbos konkursas. Šalies  etapas 6 

180.  
Tarptautinis 5–12 klasių mokinių literatūrinių miniatiūrų, piešinių ir tautodailės 

dirbinių konkursas „Laisvės ženklai aplink mus“ 
161 

181.  53-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso šalies etapas 8 

182.  
Lietuvių kalbos konsultacija mokymosi praradimų patyrusiems mokiniams, tema 

„Gilieji kontekstai rašiniuose“ 
77 

183.  
Lietuvių kalbos konsultacija mokymosi praradimų patyrusiems mokiniams, tema 

„Abiturientų rašinių skyryba ir rašyba“ 
52 

184.  
Anglų kalbos konsultacija mokymosi praradimų patyrusiems mokiniams, tema 

„Patarimai kalbėjimo ir rašymo užduotims atlikti“ 
70 

185.  
Lietuvos 11 klasių mokinių vokiečių kalbos olimpiada ir vokiečių kalbos 8 klasių 

mokinių konkursas. Šalies etapas 
11 

186.  Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas. Šalies etapas 17 

187.  Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių anglų kalbos olimpiada 32 

188.  
Lietuvių kalbos konsultacija mokymosi praradimų patyrusiems mokiniams, tema 

„Abiturientų rašinių skyryba ir rašyba“ 
24 

189.  
Lietuvių kalbos konsultacija mokymosi praradimų patyrusiems mokiniams, tema 

„Paskutiniai potėpiai prieš lietuvių kalbos egzaminą“ 
26 

190.  
Filosofijos olimpiados ir etikos konkurso nugalėtojų ir jų mokytojų 

apdovanojimų renginys. 
38 

191.  Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 7 klasių viktorina „Knygnešių keliais“ 18 

192.  50-asis tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas. Šalies etapas 6 

193.  Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 5–8 klasių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 94 

194.  
5–12 klasių mokinių ir jų mokytojų užsienio kalbų olimpiadų ir konkursų 

nugalėtojų pagerbimo šventės „Ačiū 2021“ renginys 
124 

195.  
Respublikinė mokinių konferencija „Bendrystės  kultūros kūrimas UNESCO 

mokyklose“ 
26 

196.  
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 klasių lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiadų ir konkursų nugalėtojų  ir jų mokytojų pagerbimo šventės renginys 
96 

197.  
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 klasių mokinių prancūziškos poezijos 

skaitovų konkursas „Les voix de la poesie“ 
23 

198.  
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 5–6 klasių mokinių etikos konkursas „Etikos 

mokomės žaisdami“ 
48 

199.  
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 5–6 klasių mokinių meninio deklamavimo 

konkursas „Mažųjų eilės rusų kalba“ 
nefiksuota 

200.  Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada (11/III gimnazijos kl.). I (mokyklos) etapas nefiksuota 

Iš viso: 14375 

  

https://docs.google.com/forms/d/1EH-ILP2klFjhTFgkbIoYnWTjrBY6pzRXn-19G06G8Zs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1EH-ILP2klFjhTFgkbIoYnWTjrBY6pzRXn-19G06G8Zs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1EH-ILP2klFjhTFgkbIoYnWTjrBY6pzRXn-19G06G8Zs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1EH-ILP2klFjhTFgkbIoYnWTjrBY6pzRXn-19G06G8Zs/edit
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KONSULTACIJOS  
20 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Konsultacijų turinys 

Konsultacijų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

1. Dėl mokytojo veiklos kokybės įsivertinimo 3 32 

2. Dėl bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo 2 4 

3. Naujai paskirtiems ar 1–3 metus dirbantiems vadovams 19 21 

4. Dėl kokybės vadybos stiprinimo bendrojo ugdymo mokykloje 2 10 

5. Dėl IKT taikymo ugdymo procese  16 47 

6. Kitos 12 829 

Iš viso: 54 943 

 

GEROSIOS / VERTINGOS PATIRTIES SKLAIDOS RENGINIAI 
21 lentelė 

Formos Renginių/ leidinių skaičius Dalyvių skaičius 

Gerosios patirties seminarai 56 1915 

Atviros pamokos 7 248 

Parodos 16 242 

Konferencijos 20 2560 

Apskriti stalai, diskusijos ir kt. renginiai 94 3812 

Paskaitos 3 177 

Leidiniai  2 39 

Kiti 5 96 

Iš viso: 203 9089 
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6 pav. Gerosios / vertingos patirties sklaidos renginių dalyvių skaičius 

 

KAUNO MIESTO BESIMOKANČIŲ MOKYKLŲ TINKLO (BMT) RENGINIAI2 

22 lentelė 

Eil. 

nr. 
Tema, renginio forma 

Dalyvių 

skaičius 

1.  

Besimokančių mokyklų tinklo (BMT) metodinis renginys „Besimokančių mokyklų 

tinklo partnerės – Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro – IKT naudojimo ir 

Erasmus+ projekto „Įtraukiojo ugdymo link“ patirtis“ 

80 

2.  

Besimokančių mokyklų tinklo (BMT) narės Kauno Dainavos progimnazijos 

gerosios patirties sklaidos renginys „Mokymo(si) sėkmė: kuo svarbus socialinis 

emocinis ugdymas“, I dalis 

61 

3.  

Besimokančių mokyklų tinklo (BMT) narės Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio 

ugdymo mokyklos gerosios patirties sklaidos renginys „Mokymo(si) sėkmė: kuo 

svarbus socialinis emocinis ugdymas“, II dalis 

68 

4.  
Kauno besimokančių mokyklų tinklo (BMT) renginys „Kauno Milikonių 

progimnazijos patirtys ir iššūkiai, siekiant ugdymo kokybės“ 
116 

Iš viso: 325 

 
KITI RENGINIAI 

 

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO RENGINIAI  

(pedagogams – senjorams)  
23 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Tema, renginio forma 

Renginių 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

1. 
Paskaita-diskusija „Sveikatos problemos – kaip padėti sau 

pandemijos metu“ 
1 10 

2. 
KRA „Kauno branduma“ tradicinė poezijos ir menų šventė „Po 

rudenėjančiu dangum“. 
1 38 

3. 
Literatūrinė-muzikinė popietė „Mūsų metai – mūsų turtas“. 

Pagyvenusių žmonių mėnesio renginys 
1 17 
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4. 

Pedagogės, poetės, dailininkės Loretos Pladienės kūrybos 

mokomoji valanda „Prieš išskleisdami minčių sparnus, danguje 

nupieškime saulę“. Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokaisi – 

gyveni, gyveni – mokaisi!“ renginys 

1 14 

5. 
Paskaita „Kasdienio streso įveikimas“. Suaugusiųjų mokymosi 

savaitės „Mokaisi – gyveni, gyveni – mokaisi!“ renginys 
1 Nefiksuota 

6. 

Paskaita „Prekybos žmonėmis samprata ir mastas. Prekyba 

žmonėmis ir korupcija“. Suaugusiųjų mokymosi savaitės 

„Mokaisi – gyveni, gyveni – mokaisi!“ renginys 

1 Nefiksuota 

7. 
Paskaita „Mokausi muziejuje“. Suaugusiųjų mokymosi savaitės 

„Mokaisi – gyveni, gyveni – mokaisi!“ renginys 
1 38 

Iš viso: 7 117 

 

 

PLANUOJAMOS VEIKLOS KRYPTYS 2022 METAIS 

 

Centras organizuos renginius pagal prioritetines veiklos kryptis, kurios numatytos Valstybinėje 

švietimo 2013–2022 m. strategijoje ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 

veiklos dokumentuose.  

2022 m. Centro veikla orientuota į 2012–2023 m. Centro strateginio plano realizavimą ir 2021 

m. veiklos įsivertinimo tobulintinų rodiklių įgyvendinimą.  

Centro 2022 m. tikslai:  

• Sudaryti sąlygas mokinių gebėjimų raiškai ir pažangai, organizuojant olimpiadas ir įvairaus 

pobūdžio konkursinius renginius.  

• Stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, siekiant aukšto besimokančios visuomenės lygio.  

• Užtikrinti sklandžią ūkinę veiklą, atnaujinant ir modernizuojant edukacines ir fizines erdves, 

teikiant kokybiškas pavežėjimo paslaugas. 

 
 

Direktorė                        Rasa Bortkevičienė 




