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Kauno pedagogų kvalifikacijos centras – viena iš didžiausių pedagogų kvalifikacijos 

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

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

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

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

Centro vizija – modernus pedagogų ir kitų suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą centras. 

Centro misija – maksimaliai tenkinti pedagogų ir kitų suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą 

poreikius, naudojant naujausias informacines technologijas, bendraujant ir bendradarbiaujant su 

institucijomis, įtakojančiomis neformalųjį suaugusiųjų švietimą. Tirti, analizuoti, apibendrinti ir 

skleisti vertingą pedagogų patirtį. Užtikrinti valstybės ir savivaldybės deleguotų funkcijų ir švietimo 

prioritetų įgyvendinimą kvalifikacijos tobulinimo srityje. 

Centro prioritetinė veikla – mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimas. 

Centras sumanios ir darnios visuomenės kūrimui pasitelkiamas ir suvienijamas inovatyvų, 

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

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

intelektualinis potencialas. 

2020 m. Centro veikla buvo orientuota į: 

• LR ŠMSM ministro įsakymą „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“; 

• 2019 – 2021 m. Centro strateginio plano realizavimą; 

• Kauno miesto savivaldybės švietimo veiklos kryptis 2019-2021 metams; 

• 2019 m. veiklos įsivertinimo tobulintinų rodiklių įgyvendinimą; 

• LR ŠMSM ministro 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymą Nr. V-1320 „Dėl 2020 m. Lietuvos 

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

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 sistemos „WebPartner“, „Kontora“ taikymas; 

• Valstybės kontrolės Valstybinio audito išvadų įgyvendinimas; 

• Elektroninės renginių registro sistemos tobulinimas. 
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Vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos 

mokiniui specialistų ir kitų suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo poreikių tenkinimas 

Įgyvendinant strateginio plano 2019-2021 metams 1 strateginį tikslą „Plėtoti švietimo darbuotojų ir kitų 

suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą paslaugas, atliepiant sumanios ir pilietiškos visuomenės poreikius“ 

2020 m. buvo siekiama plėtoti kokybiškas mokymo paslaugas tenkinant pedagoginių darbuotojų profesinio 

meistriškumo, kitų suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą poreikius.  

2020 m. Centro organizuojamuose renginiuose dalyvavo 35 789 dalyvių.  Kvalifikaciją 

tobulino 12 891 dalyvis, išduodant kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą ir  9 421 dalyvių neišduodant 

pažymėjimų. Iš viso suorganizuoti 754 kvalifikacijos tobulinimo renginiai (387 renginiai, išduodant 

kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus, ir 367 renginiai, neišduodant kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų. 

332 – mokami renginiai, 422 – nemokami renginiai. 2020 m. Centras suorganizavo 196 gerosios patirties 

sklaidos renginius, kuriuose vertinga patirtimi dalijosi 8239 švietimo įstaigų pedagoginiai darbuotojai. 

Renginių tematika įvairi: mokinių pasiekimų gerinimas, pagalbos mokiniui tobulinimas, ugdymo kokybės 

siekimas, individuali mokinio pažanga 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.  

COVID – 19 pandemijos situacija paskatino Kauno pedagogų kvalifikacijos centro darbuotojus 

atsakingai pažiūrėti į švietimo įstaigose susidariusią situaciją ir priimti lanksčius sprendimus dėl pagalbos 

teikimo mokytojams, vadovams, visų tipų ugdymo įstaigoms, kitiems suaugusiesiems. Nuo karantino 

pradžios (kovo 16 d.), persiorientavus į nuotolinį darbą, į nuotolinių paslaugų teikimą, virtualioje aplinkoje 

vien per kovo mėnesį, siekiant tikslo – padėti švietimo bendruomenei pasirengti nuotoliniam darbui, buvo 

suorganizuoti 8 renginiai: 1 – Centro darbuotojams; 1 – ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovams; 5 – 

bendrojo ugdymo mokyklų vadovams; 1 – neformaliojo ugdymo įstaigų vadovams. Renginių tematika - 

„Kaip sekasi ruoštis nuotoliniam mokymui(si)“, virtuali konsultacija vadovams „Pasirengimas nuotoliniam 

mokymui“, virtuali paskaita „Kibernetinis saugumas ugdymo įstaigose dirbant nuotoliniu būdu“, virtuali 

diskusija „Kaip sekasi ruoštis nuotoliniam mokymui(si), nuotolinė paskaita-diskusija „Nuotolinio mokymo 

organizavimo patirtis“ ir kt. 

2020 m. Centras organizavo virtualią Kauno miesto ugdymo įstaigų gerosios patirties sklaidos 

konferenciją „Kaip suvaldyti mokymosi krūvius“. Tikslas – pasidalinti patirtmi, kaip sekasi suvaldyti 

mokymosi krūvius ugdant per nuotolį. Savo įžvalgomis, kokia nuotolinio ugdymo patirtis suvaldant 

mokymosi krūvius, dalinosi ugdymo įstaigų vadovai, atstovaujantys  skirtingų tipų mokyklas – pradinę, 

ilgąją, progimnaziją, gimnaziją.   

Atliepdamas Kauno miesto 2020-2021 m. švietimo prioritetus, Centras organizavo nuotolinę 

respublikinę konferenciją „Inovatyvi ir saugi ikimokyklinio ugdymo įstaiga“. Konferencijoje akcentuota, jog 

svarbiausia – vaiko interesai, jo fizinis, psichologinis, emocinis saugumas, atkreiptas dėmesys į projektus, 

vykdomus Lietuvoje, išryškinta inovatyvumo ir saugumo dermė. Buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad 

inovatyvumas – tai nuolatinė rizika ir retoriškai klausta, ar rizika visada pasiteisina.  Buvo kviečiama nuolat 

matuoti diegiamų inovacijų  reikalingumą ir naudingumą ugdymo įstaigai.  

Duomenimis grįsta veikla pateikiama (žr. žemiau). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 

 

 

 

 

 
1 pav. 2020 m. kvalifikacijos tobulinimo(si) renginiai, išduodant ir neišduodant pažymėjimus 

 

 

 
 2 pav. 2020 m. kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių išduodant pažymėjimus vykdymas 

kontaktiniu ir nuotoliu būdu 
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3 pav. 2020 m. kvalifikacijos tobulinimo(si) renginių dalyvių skaičius, išduodant ir neišduodant 

pažymėjimus  

 

 

 
4 pav. 2020 m.mokami ir nemokami kvalifikacijos tobulinimo(si) renginiai 
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Metodinės veiklos modelis Kaune 

 

Įgyvendinant strateginio plano 2019-2021 metams 2 strateginį tikslą „Užtikrinti kryptingą ir nuoseklią 

metodinę veiklą, siekiant asmeninės mokinio pažangos ir ugdymo kokybės gerinimo“, 2020 m. buvo 

tikslingai vykdoma metodinė veikla, atliepianti išsikeltą tikslą. Metodinės veiklos modelis Kauno mieste 

skatina atsakingai, duomenimis grįsta analize teikti metodinę pagalbą švietimo įstaigoms.   

 

5 pav. Mokyklų veiklos kokybės tobulinimo modelis Kauno mieste 

Centro metodinė veikla 

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

teikiančių  specialistų ir  mokyklų bibliotekininkų metodinės  veiklos koordinavimas. 2020 m. ši veikla 

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

2020 m. įvyko 120  Mokyklų metodinės tarybos ir metodinių būrelių posėdžių. Dalyvavo 323 dalyviai.  

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. Buvo suorganizuoti 196 gerosios 

patirties sklaidos renginiai, kuriuose vertinga patirtimi dalijosi 8239 švietimo įstaigų pedagoginiai 

darbuotojai.  

 

Kauno miesto mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių 

 organizavimas ir vykdymas 

 

 

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

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

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

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

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

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

Centras pagal patvirtintą 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V-1320 Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 2020 m. mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiką 2020 m. 

Centras suorganizavo 132 mokinių dalykines olimpiadas, konkursus ir kitus renginius. Juose dalyvavo 

13 256 fiksuoti dalyviai. Dalyje renginių (masiniuose) dalyvių skaičius nebuvo fiksuotas.  

ŠMSM ministro įsakymu dėl susidariusios Covid-19 pandemijos situacijos 2020 m. dalis olimpiadų, 

konkursų  ir kitų renginų buvo atšaukta. Mokinių, dalyvaujančių dalykinėse olimpiadose, konkursuose ir 

kituose renginiuose lyginant su 2019 m. sumažėjo atitinkamai su atšauktų renginių skaičiumi.  
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Tarptautinis bendradarbiavimas 

 

Nuosekliai toliau buvo plėtojama nuotoliniu būdu partnerystė kompetencijų tobulinimo, gerosios 

patirties sklaidos srityse, projektinėje veikloje. Buvo siekiama vadovams, mokytojams, pagalbos mokiniui 

specialistams sudaryti sąlygas susipažinti su geriausią patirtį turinčių švietimo įstaigų, jų veikla. Centras yra 

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

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

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

Akredituotos institucijos. 

Centras sistemingai siekia geresnių finansinių ir organizacinių sąlygų neformaliajam suaugusiųjų 

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

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

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

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

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

Respublikos teritorijoje.  

2020 m. toliau buvo plėtojamas tarptautinis bendradarbiavimas  per nuotolį. Atsižvelgiant į 

epidemiologinę situaciją visame pasaulyje, virtualioje aplinkoje organizuota tarptautinė diskusija tema 

„Vietos valdžios institucijų gebėjimų bendradarbiauti, integruotis ir vadovauti švietimo srityje stiprinimas“, 

kurioje dalyvavo Estijos, Suomijos ir Lietuvos švietimo įstaigų atstovai. Plėtota tarptautinė partnerystė per 

projektus „Erasmus+“, virtualioje aplinkoje organizuotas  tarptautinis Erasmus+ projekto „Kova su 

patyčiomis mokykloje“ susitikimas, kuriame dalyvavo partneriai iš Italijos, Ispanijos, Prancūzijos ir 

Belgijos. Plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą organizuotas Kauno miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų 

piešinių konkursas „Liūtas – Skandinavijos šalių simbolis“, skirtas Skandinavų dienoms paminėti. Vyko 

tarptautinė mokinių ir mokytojų konferencija „Aš – Mes – Pasaulis“, skirta Č. Sugiharos metams Lietuvoje 

paminėti, kurioje dalyvavo Japonijos ambasadorius Lietuvoje Shiro Yamasaki, mokiniai iš Japonijos 

mokyklų Fujisawa miesto, Kanagawa prefektūros, Yaotsu Tobu Junior vidurinės mokyklos, Gifu 

prefektūros. Mokiniai pranešimus ir projektus pristatė humanitarinių, socialinių, gamtos mokslų, 

technologijų ir menų, fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos sekcijose, mokytojai sėkmės istorijomis ir 

gerosios praktikos pavyzdžiais dalinosi mokytojų sekcijoje. 

2020 m. muzikos, meno mokyklų mokytojai tarptautinėje nuotolinėje konferencijoje „Kūrybiškumo 

įtaka efektyviam mokymui(si)“ gilinosi į muzikinio ugdymo tendencijas Didžiojoje Britanijoje.  Pranešėjas 

Algirdas Galdikas, Londono Karališko koledžo magistrantas, smuikininkas, pedagogas, orkestro artistas, 

daugelio tarptautinių konkursų laureatas skaitė pranešimą „Muzikinis ugdymas Didžiojoje Britanijoje“. 

Bendradarbiaudama su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru Kauno Panemunės pradinės mokyklos 

organizuojamas origami lankstymo technikos praktikumas mokiniams. Origami (jap. Ori – lankstyti, kami – 

popierius) – japoniškas popieriaus lankstymo menas, reikalaujantis ypatingo kruopštumo. Tikrieji origamiai 

yra lankstomi iš vieno popieriaus lapo, nesinaudojant nei žirklėmis, nei klijais, nei jokiais kitais įrankiais. 

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, Lietuvos Respublikos 

Prezidento kanceliarijos struktūriniu padaliniu – Valstybės pažinimo centru, Europos parlamento 

informacijos biuru, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Visuomenės sveikatos biuru, Kauno apygardos 

prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūra, Kauno apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, Kauno 

miesto savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis, 

kultūros įstaigomis, AB „Swedbank” ir kt.  

Centras – aktyvus Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos narys. Kasmet prisijungia prie Lietuvos 

suaugusiųjų švietimo asociacijos organizuojamos gražios, Lietuvoje tradicine tapusios, iniciatyvos – 

Suaugusiųjų mokymosi savaitės. 2020 m. Suaugusiųjų mokymosi savaitę Centras suorganizavo 6 renginius, 

kurie atliepė bendrą temą „Susitikime mokytis. Kartu mes galime“. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija 

Centro veiklą puikiai įvertino parašydama Kauno miesto merui padėką. 



 
 

Pandemija situacija paskatino Centro veiklas perkelti į virtualią aplinką. Siekdamas kokybiško 

nuotolinio mokymo(si), Centras tapo Lietuvos nuotolinio ir e. Mokymosi (LieDM)  asociacijos nariu. 

 

Inovatyvios veiklos 

 

2020 m. kovo mėnesį Centras, įveikdamas pandemijos iššūkį kontaktiniams mokymams, visas savo 

veiklas perkėlė į virtualią erdvę. Prasidėjęs nuotolinis ugdymas mokyklose įnešė nemažai sumaišties – 

mokykloms teko ne tik pergalvoti ugdymo turinį, susitarti su mokytojais, kaip jie turi dirbti, tačiau atrasti ir 

tinkamiausius technologinius sprendimus. 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. 

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

aukštos kvalifikacijos specialistus į Kauno miesto švietimo įstaigas vykdoma Savivaldybės finansuojama 

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

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

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

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

2020 m. 14 dėstytojų įgijo pedagogo kvalifikaciją. Taip pat Savivaldybės lėšomis buvo organizuoti 

mokymai vadovams („Vadovo įtaka komandai“,  „Iššūkis vadovams – kaip motyvuoti dirbti ir organizuoti 

nuotolinį mokymą(si)“, „Geriau nei komanda, daugiau nei tikslai. Ryšį su darbuotoju kuriantys dialogai“, 

„Aukšta vidinė ir tarpasmeninė emocinė kultūra organizacijos efektyvumui“), vykdytojos programos: 

„Vadybinių kompetencijų tobulinimas. Pasirengimas švietimo įstaigos vadovo kompetencijų vertinimui“, 

„Kūrybiškas problemų sprendimo ir komunikacijos ugdymas mokykloje“, „Pozityvioji komunikacija 

mokykloje“, „Streso ir emocijų valdymo pagrindai pedagoginiame procese“, „Mokyklos vadovų ir 

darbuotojų atstovų tvarus bendradarbiavimas“. 

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.  

Centre veikia „Aktyvių tėvų akademija“. 2020 m. buvo tęsiamas nemokamų paskaitų ciklas tėvams. 

Suorganizuota tėvams 10 pozityvios tėvystės paskaitų-konsultacijų, 20 paskaitų miesto bendruomenei. 

Laimėtas viešųjų pirkimų konkursas dėl „Lyderių laikas 3“ stažuočių organizavimo Kauno apskrityje.  

Vykdytas Supaprastintas atviras konkursas „Profesinių studijų programos, kurią baigus suteikiama 

pedagogo kvalifikacija, įgyvendinimo paslaugų pirkimas“. 

 

Ugdymo aplinkų gerinimas 

 

Plėtojamas teikiamų paslaugų prieinamumas bei patrauklumas, pritraukiant finansinius 

resursus edukacinių aplinkų modernizavimui ir gerinimui. Edukacinių aplinkų gerinimui 2020 m. 

Centre:  

 atliktas 1 auditorijos  

 atnaujinti 1-os auditorijos baldai 

 įsigyta nauja IT įranga konferencijų salei (belaidžių mikrofonų sistema ir 2 vnt. 

mikrofonų, nešiojamas kompiuteris).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kpkc.itbroliai.lt/naujas-renginys?act=edit&rid=2523


 
 

Duomenys apie vykusius renginius,  

išduodant kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus 

 
1lentelė 

Eil. 

Nr. 

Dalykai 

(veiklos sritys) 

Vykdytų 

programų 

skaičius 

Renginių 

skaičius 

Trukmė 
Dalyvių 

skaičius 

Renginiai 

dienų val. M N 

 
Bendras skaičius: 234 387 847 6223 12891 332 55 

 

Iš jų vykdyta nuotoliniu 

būdu seminarų: 
138 245 474 2888 8040 209 36 

 

Iš jų vykdyta nuotoliniu 

būdu kursų: 
5 25 159 1422 896 25 - 

 

Iš jų vykdyta nuotoliniu 

būdu konferencijų: 
5 5 6 36 836 1 4 

RENGINIAI MOKYKLŲ VADOVAMS, JŲ PAVADUOTOJAMS UGDYMUI, UGDYMĄ 

ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJAMS, MOKYTOJAMS, PAGALBOS MOKINIUI 

SPECIALISTAMS 

1. Atestaciniai kursai 3 25 131 1486 999 25 - 

2. 
Kompiuterinio raštingumo 

kursai 
1 1 3 40 20 1 - 

3. 
Kompleksinis socialinės 

pedagogikos t. m. kursas 
- - - - - - - 

4. 

Programos-kursai pedagogams, 

ketinantiems dirbti pagal 

ikimokyklinio ir (ar) 

priešmokyklinio, pradinio 

ugdymo programas 

- - - - - - - 

5. Užsienio kalbų kursai 1 2 40 96 12 2 - 

6. Vadybos kursai 2 3 10 120 76 3 - 

7. 

Programa-kursai užsienio kalbų 

mokytojams, ketinantiems dirbti 

pagal pradinio ugdymo 

programą 

1 1 5 30 11 1 - 

8. Bendros Programos: 100 162 365 2420 5177 147 15 

 
Iš jų: konferencijos, 1 1 1 6 28 - 1 

 
edukacines išvykos 2 2 2 16 55 2 - 

 

programos vykdytos ne LR 

teritorijoje 
1 1 5 40 25 1 - 

9. Anglų kalba 1 1 1 6 59 1 - 

10. Dailė 4 4 4 24 143 1 3 

11. Ekonomika 1 1 10 40 8 1 - 

12. Etninė kultūra 7 7 7 42 200 5 2 

13. Fizika 1 1 1 6 223 - 1 



 
 

Eil. 

Nr. 

Dalykai 

(veiklos sritys) 

Vykdytų 

programų 

skaičius 

Renginių 

skaičius 

Trukmė 
Dalyvių 

skaičius 

Renginiai 

dienų val. M N 

14. Geografija 1 1 1 6 17 - 1 

15. Ikimokyklinis ugdymas 21 40 54 356 1230 38 2 

16. Informacinės technolog. 1 1 2 20 47 1 - 

17. Istorija 2 2 2 12 24 2 - 

18. Kūno kultūra 3 3 6 46 53 1 2 

19. Matematika 2 3 5 20 79 1 2 

20. Muzika 13 13 18 117 701 11 2 

21. Neformalus ugdymas 7 13 19 174 310 13 - 

22. Pradinis ugdymas 9 13 24 184 312 11 2 

23. Priešmokyklinis ugdymas 2 2 5 48 51 2 - 

24. Psichologinės 22 32 38 288 1043 25 7 

25. Socialinės prevencinės 7 7 14 158 175 3 4 

26. Šokis 1 1 1 6 6 - 1 

27. Specialusis ugdymas 9 9 9 60 209 8 1 

28. Teatras 1 1 1 6 20 1 - 

29. Technologijos 3 3 4 30 50 2 1 

30. Tikyba 1 1 1 8 197 1 - 

31. Vadyba 6 7 12 52 205 - 7 

32. Vaikų turizmo vadovų programa 2 6 6 48 371 6 - 

33. Žmogaus sauga 1 1 1 6 32 1 - 

34. Mokytojų padėjėjų programa 2 3 22 86 82 2 1 

 

 

Organizuota renginių 

     2 lentelė 

 

Renginių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Seminarai 343 4018 10772 

Konferencijos 6 42 864 

Edukacinės išvykos 4 31 91 

Kursai 33 2092 1139 

Programos vykdytos ne LR 

teritorijoje 
1 40 25 

Iš viso: 387 6223 12891 

 

 



 
 

 
6 pav. Kvalifikacijos tobulinimo(si) renginiai, išduodant pažymėjimus 

 

Renginių vietos 

                           3 lentelė 

 
Institucijos patalpose Klientų darbo vietose Kitur 

Seminarai 42 37 264 

Konferencijos - - 6 

Kursai 9 - 24 

Edukacinės išvykos - - 4 

Programos vykdytos ne LR teritorijoje - - 1 

Iš viso: 51 37 299 

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 

Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo / mokymo turinį. 229 7557 

Kompetencijų, reikalingų veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių 

turinčius mokinius, tobulinimas. 
49 1490 

Vadovavimo ir lyderystės ugdymo / mokymo procesui ir švietimo įstaigai 

kompetencijų tobulinimas. 
28 1259 

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. 

12 409 

Pedagogų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas: profesinio pedagogų 

skaitmeninio raštingumo ir IKT kompetencijų tobulinimas. Bendravimo ir 
56 1763 
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Kvalifikacijos tobulinimo kryptys 
Renginių 

skaičius 

Bendras 

dalyvių 

skaičius 

bendradarbiavimo kompetencijos tobulinimas. Dalykinių kompetencijų tobulinimo 

poreikio nustatymas ir tęstinumas. 

Neformaliojo mokymo(si) kitų suaugusiųjų kompetencijų tobulinimas (asmeninės, 

pilietinės, socialinės ir profesinės srities kompetencijos, padedančios įsitvirtinti 

darbo rinkoje, laiduojančios šalies pažangą, konkurencingumą ir darnų vystymąsi). 

5 96 

Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas mokinių socialinių ir emocinių 

kompetencijų ugdymo srityje. 
8 317 

Iš viso: 387 12891 

 

 
7 pav. Renginiai pagal prioritetines kryptis 

 

Duomenys apie lektorius 

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

 
Seminaruose Kursuose Konferencijose 

Kituose: 

edukacinių išvykų, 

programų vykdytų ne 

LR teritorijoje 

Iš viso 

Mokyklų vadovai/jų 

pavaduotojai 
52 6 - - 58 

Mokytojai praktikai 79 8 9 3 99 

Aukštųjų mokyklų 

mokslininkai, dėstytojai 
59 41 - - 100 

Užsienio mokslininkai bei 

praktikai 
1 - - - 1 

Valstybės institucijų 

darbuotojai 
15 - - - 15 

Jungtinė lektorių grupė 125 13 3 5 146 

Nevyriausybinių organizacijų 

atstovai 
11 - - - 11 

Kiti 106 - 2 - 108 

Iš viso: 448 68 14 8 538 

59% 
13% 

7% 

3% 15% 

1% 2% 

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.

Neformaliojo mokymo(si) kitų suaugusiųjų kompetencijų

tobulinimas.



 
 

 

Seminarų dalyvių tikslinės grupės 

                                                                                                                                                        6 lentelė 

 

Renginių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjai 
17 132 636 

Mokyklų bendruomenės, komandos 83 1414 3002 

Mišrios dalyvių grupės / įvairių dalykų mokytojai - 

bendros programos 
124 1246 3327 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai 28 222 654 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai 1 8 19 

Pradinio ugdymo mokytojai 9 100 197 

Specialiojo ugdymo pedagogai 1 6 24 

Socialinis darbuotojas 2 80 38 

Anglų kalbos mokytojai 1 6 59 

Tikybos mokytojai 1 8 197 

Kūno kultūros mokytojai 5 64 141 

Istorijos mokytojai 2 12 24 

Geografijos mokytojai 1 6 17 

Matematikos mokytojai 2 14 59 

Šokio mokytojai 1 6 6 

Teatro mokytojai 1 6 20 

Technologijų mokytojai 3 30 50 

Etninės kultūros mokytojai 7 42 200 

Žmogaus saugos mokytojai 1 6 32 

Dailės mokytojai 5 32 185 

Muzikos mokytojai 11 104 447 

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 17 174 653 

Sporto treneriai 9 128 445 

Kita 3 56 58 

Viešųjų pirkimu komisijų nariai 4 24 156 

Bibliotekininkai 1 6 44 

Mokytojų padėjėjai 3 86 82 

Iš viso: 343 4018 10772 

 

 

 

 



 
 

Kursų dalyvių tiksinės grupės 
                                                                                                                                                                      7 lentelė 

 

Renginių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjai 
3 120 76 

Mokyklų bendruomenės, komandos 1 80 21 

Mišrios dalyvių grupės / įvairių dalykų mokytojai - bendros 

programos 
27 1822 999 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai 1 40 32 

Kita 1 30 11 

Iš viso: 33 2092 1139 

 

Konferencijų dalyvių tikslinės grupės 
              8 lentelė 

 

Renginių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Mišrios dalyvių grupės / įvairių dalykų mokytojai - 

bendros programos 
2 12 117 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai 1 6 236 

Pradinio ugdymo mokytojai 1 12 57 

Fizikos mokytojai 1 6 223 

Muzikos mokytojai 1 6 231 

Iš viso: 6 42 864 

 

Edukacinių išvykų dalyvių tikslinės grupės 
              9 lentelė 

 

Renginių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Mokyklų bendruomenės, komandos 1 8 31 

Mišrios dalyvių grupės / įvairių dalykų mokytojai - 

bendros programos 
1 8 24 

Muzikos mokytojai 1 7 23 

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 1 8 13 

Iš viso: 4 31 91 

 

Programų vykdytų ne LR teritorijoje dalyvių tikslinės grupės 
 

                   10 lentelė 

 

Renginių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Mišrios dalyvių grupės / įvairių dalykų 

mokytojai - bendros programos 
1 40 25 

Iš viso: 1 40 25 



 
 

 

Paskaitos  

 
       11 lentelė 

Eil. 

nr. 

Tema Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

1.  „Nusikaltimai viešojoje erdvėje ir jų apsisaugojimo būdai“.  2 80 

2.  „Kelyje į Eldorado“ (Henrikui Nagiui – 100, Henrikui Radauskui 

– 110.  

1,5 24 

3.  „Japonų kultūra: tradicija ir modernumas“, skirta Sugiharos 

savaitei. 

2 37 

4.  „Teisinis švietimas: kai žinau – esu saugus“, skirta pagyvenusių 

žmonių mėnesiui.  

1,5 24 

5.  „Teisinis švietimas: kai žinau – esu saugus“.  1,5 18 

6.  „Kaip šeimoje elgtis su hiperaktyviu vaiku“. 2 200 

7.  „Ankstyvojo amžiaus vaikučiai pradės lankyti darželį. Patarimai 

tėveliams, seneliams“.  

2 13 

8.   „Naujosios kartos vaikų (ekrano vaikų) ypatumai. Ką turi žinoti 

tėvai“.  

2 310 

9.   „Mezgu ryšį su savo vaiku“.  2 171 

10.  „Ateities mokytojas. Kodėl turime suprasti mokinių prigimtis ir 

intelektus“. 

2 45 

11.   „Nuotolinio mokymo organizavimo patirtis“ 2 24 

12.   „Nuotolinio chemijos mokymo(si) pamokos: ką sėkmingai 

galėtume taikyti ateityje“. 

1,5 29 

13.   „Matematikos mokymo(si) privalumai ir trūkumai nuotolinėse 

matematikos pamokose“ (2 val.). Mokymų programa 

„Matematikos mokymo teoriniai ir praktiniai aspektai“ (40 val.). 

2 50 

14.   „Gamtos mokslų mokymas(is) 5-8 klasėse: žinios, gebėjimai ir 

kompetencijų ugdymas“ 

1 22 

15.   „Kaip mokinius motyvuoti mokytis matematikos“ 2 279 

16.   „Vaikų emocinė gerovė. Tėvų ir mokyklos duoklė vaikams“. 2 97 

17.   „Vaikų brandumo ugdymas - pagalba vaikui užaugti“. 2 98 

18.   „Antikorupcinės aplinkos kūrimas įstaigoje. Korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymas“. 

2 14 

19.   „Tėvų reikšmė vaiko ugdymo procese. Taisyklių kūrimas, 

susitarimai ir reiklumas“. 

2 458 

20.   „Kovos su korupcija sistema Lietuvoje. Interesų konfliktai ir jų 

valdymas“. 

2 20 

21.  „Viešasis kalbėjimas“. 

Programa „Verslumo kompetencijų ugdymas mokykloje“ (40 

val.). 

4 8 

22.  „Komandos formavimas“. 

Programa „Verslumo ir finansinio raštingumo kompetencijų 

ugdymas mokykloje“ (40 val.). 

3 7 

23.  „Socialinis draudimas Lietuvoje – kaip tai veikia ir kam to reikia“.  

„Sodros“ struktūra, veikla, paslaugos gyventojams ir verslui.  

„Sodros“ medžiaga jaunimo finansinio raštingumo, pilietiškumo ir 

socialinės atsakomybės ugdymui. 

Programa „Verslumo ir finansinio raštingumo kompetencijų 

ugdymas mokykloje“ (40 val.). 

4 22 

24.  „Produkto vystymas“.  

Programa „Verslumo ir finansinio raštingumo kompetencijų 

ugdymas mokykloje“ (40 val.). 

3 7 



 
 

25.  „Broliai ir seserys – draugai ir priešai“.  2 nefiksuota 

26.  „Kibernetinis saugumas“.  2 nefiksuota 

27.   „Instrukcijos – kaip pasiekti ir įtraukti darželio amžiaus vaikus į 

ugdymą nuotoliniu būdu, kaip suvaldyti emocijas ir išlaikyti jų 

dėmesį“. 

2 33 

28.  „Emocinio intelekto įtaka per meninę terapiją ir jogą, įtraukiant 

vaikus nuotoliniu ir tiesioginiu būdu“.  

2 15 

29.  „Kaip vadovauti pasitelkiant emocinį intelektą?“.  2 nefiksuota 

30.  „Socialinis-emocinis intelektas: kaip savo, komandos ir klientų 

emocijas paversti kuriančia jėga?“.  

2 nefiksuota 

Viso:  63  2105 

 

Konferencijos 

        

 
8 pav. Konferencijų struktūra 

 

13 lentelė 

Eil. 

nr. 

Konferencijos tipas (tarptautinė, respublikinė, miesto),  

tema 

Dalyvių 

skaičius 

Tarptautinės konferencijos 

1.  Tarptautinė muzikos, meno mokyklų styginių instrumentų ir gitaros mokytojų 

konferencija „Kūrybiškumo įtaka efektyviam mokymui(si)“. 

73 

2.  Tarptautinė formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų vadovų ir mokytojų, 

visuomenės sveikatos specialistų, mokinių tėvų konferencija „Menas mokyti(s)“. 

277 

3.  Tarptautinė nuotolinė  konferencija „Ekomenas ir kultūra pasaulyje 

tarpdisciplininiu aspektu“. 

169 

4.  Tarptautinė nuotolinė  5 -11 klasių mokinių ir mokytojų konferencija „Baltų ir 

kitų tautų ženklai etnokultūroje“. 

84 

5.  Tarptautinė mokytojų ir mokinių konferencija „Aš - Mes - Pasaulis“, skirta Č. 

Sugiharos metams Lietuvoje paminėti 

45 

6.  Tarptautinė konferencija „Žmogiškieji būties kontūrai literatūroje“.    28 

7.  „Šiuolaikinių fizikos mokymo metodų įvairovė: patirtis, problemos ir ateities 

perspektyva“.   
223 

Respublikinės konferencijos 

8.  Respublikinė metodinė-praktinė bibliotekininkų, mokytojų ir mokinių 

konferencija ,,Knyga  mūsų pasaulyje – mūsų kultūros veidrodis“. 

166 

7 

9 

5 

Tarptautinės

Respublikinės

Regioninės ir Kauno miesto



 
 

9.   Respublikinė  konferencija „Inovatyvi ir saugi ikimokyklinio ugdymo įstaiga. 

Misija (ne) įmanoma“. 

236 

10.  Respublikinė konferencija – metodinis renginys „Psichikos sveikata visiems“. 89 

11.  Respublikinė konferencija „Informatika pradiniame ugdyme“. Virtuali aplinka 93 

12.  Respublikinė muzikos ir meno mokyklų mokytojų konferencija „Muzikos 

mokyklų aktualijos Lietuvos suvalstybintos muzikos mokyklos 100-mečio 

kontekste“.  

231 

13.  Respublikinė nuotolinė mokslinė-praktinė etikos ir filosofijos mokytojų, 

mokinių, dėstytojų ir studentų konferencija „Gyvybė ir technologijos“, skirta 

gyvybės, aplinkos išsaugojimo, žmogaus kūno, dirbtinio intelekto temoms. 

31 

14.  Respublikinė nuotolinė metodinė-praktinė mokytojų, specialiųjų, socialinių 

pedagogų konferencija „Įtraukiojo ugdymo link“. 

79 

15.  „Muzikos mokyklų aktualijos Lietuvos suvalstybintos muzikos mokyklos 100-

mečio kontekste“. 
231 

16.  „Inovatyvi ir saugi ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Misija (ne) įmanoma“. 236 

Regioninės ir Kauno miesto konferencijos 

17.  Virtuali Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų gerosios patirties  sklaidos 

konferencija „Kaip suvaldyti mokymosi krūvius“. 

100 

18.  Kauno miesto informacinių technologijų mokytojų konferencija „Informacinių 

technologijų mokymas šiandienos kontekste“. 

35 

19.  Istorijos mokytojų gerosios patirties vaizdo konferencija „Kaip sekėsi įgyvendinti 

istorijos ugdymo turinį nuotoliniu būdu“. 

28 

20.  Metodinis renginys - konferencija „Psichikos sveikata visiems“. 89 

21.  „Menų malūnas“.  57 

IŠ VISO:  2600 
 

Parodos 
 

 
9 pav. Parodų struktūra 

 

         14 lentelė 

Eil.  

Nr. 

Parodos tipas 

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

Eksponatų 

autorių sk. 

Tarptautinės parodos 

1. Tarptautinė švietimo pagalbos specialistų ir pedagogų metodinių priemonių 

paroda „Suvokiu erdvę“. 

79 

2. Tarptautinis ikimokyklinio ir ankstyvojo amžiaus vaikų projektas „Žaidžiame 133 

5 

7 

6 

9 
Tarptautinės

Respublikinės

Kauno miesto ir regiono

Autorinės



 
 

drauge” darbų katalogas.  

3. Tarptautinio projekto „Knygos savaitė“, skirto Europos logopedo dienai 

paminėti, vykdytų veiklų katalogas 

85 

4. Tarptautinis bendrojo ugdymo įstaigų virtualus projektas-paroda „Namų 

mokymas. Patirtys ir iššūkiai“, skirta mokymosi šeimoje dienai paminėti. 

56 

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

Mano augintinis“ virtuali kūrybinių darbų paroda.  

58 

Respublikinės parodos 

6. Respublikinė virtuali ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų, specialiųjų 

pedagogų parengtų metodinių priemonių paroda ,,Kalbos garsų 

diferencijavimas“. 

41 

7. Respublikiniė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kalbos 

ugdymo projekto „Miklūs piršteliai – aiškūs žodeliai“ paroda. 

55 

8. Virtualus respublikinis konkursas-paroda ,,Mano pirmasis interviu“. 10 

9. Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų balto popieriaus plastikos 

darbų paroda „Advento virsmas“. 

28 

10. Respublikinės bendrojo ugdymo mokyklų dailės mokytojų konferencijos-plenero 

„Dailės mokytojas: nuostatos ir praktika. Aktualijos ir perspektyvos“ kūrybinių 

darbų paroda „Zyplių etiudai“. 

35 

11. Lietuvos mokinių dailės olimpiados „Lietuvos raudonoji knyga“ miesto etapo 

kūrybinių darbų paroda.  

29  

12. Respublikinio konkurso ,,Rieduliukas“ darbų paroda. 61 

13. Respublikinė virtuali kalėdinių puokščių nuotraukų paroda „Kalėdos apkabina 

širdį“. 

24 

Kauno miesto ir regiono parodos 

14. Meno paroda „Įkvėpti Anime“, skirta Sugiharos savaitei. 27 

15. 5-8 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda „Brangi Lietuva – su Konstitucijos 

diena!“  

6 

16. Kauno ir Utenos ikimokyklinio ugdymo mokytojų projekto darbų paroda „Nertas 

arbatinukas – šiltas namukas“. 

33 

17. Paroda „Kas gyvena po ledu“.  46 

18. Seminaro „Liejimas akrilu – magiška spalvinių efektų technika“ kūrybinių darbų 

paroda. 

23 

19. Kauno miesto ugdymo įstaigų mokinių tapybos ir fotografijos projekto –  plenero 

„Sustabdyta akimirka. Žvilgsnis į pavasarį“ virtuali kūrybinių darbų paroda.                          

102 

20. Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos mokinių kūrybinių darbų paroda 

,,Meilė Lietuvai mažose širdelėse“. 

30 

21. Virtuali vaikų kūrybinių darbų paroda „Baltiški raštai vaiko piešinyje“. 24 

Autorinės parodos 

22. Virtuali Reginos Palevičienės Karilės tapybos darbų paroda „Apsnigsiu Žemę 

žiedais“. 

1 

23. Virtuali pedagogės poetės LNRS ir KRA „Kauno branduma“ narės Danutės 

Blėkienės fotografijų paroda „Žydėjimas“. 

1 

24. Virtuali poetės, meno kūrėjos Ritos Mockeliūnienės fotografijų paroda 

„Šešėliuose piliakalnių pabraidžiojus“. 

1 

25. Vladislavos Gataveckienės ir Rasos Rainienės karpinių paroda „Pro tėviškės 

langą“, skirta Tautodailės metams. 

2 

26. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos bibliotekininkės Astos Judzinskienės 

siuvinėtų darbų paroda „Adatų šokis“. 

1 

27. KRA „Kauno branduma“ dailininkų dailės darbų paroda „Po rudenėjančiu 

dangum“. Dailininkų prisistatymas spalio 23 d.  

4 

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

gyvenimo ažūras“. 

1 



 
 

29. Jono Lukšės Kauno naujamiesčio istorijos, meno kūrinių, archotektūros, kultūros 

paveldo vertybių piešinių paroda, skirta naujamiesčio įkūrimo 173 metinėms 

paminėti. 

1 

30. Tautodailininkės Nijolės Jurkuvienės autorinė kūrybinė batikos-grafikos darbų 

paroda „Gyvybės medis“. 

1 

Iš viso:  993 

 

 

Metodiniai renginiai  

 
      15 lentelė 

Eil. 

nr. 

Tema, nurodant renginio formą Dalyvių 

skaičius 

1.  Metodinis renginys „Idėjų turgus“. 14 

2.  Metodinis renginys „Mikrorajono turistinis pristatymas“. 13 

3.  Vertingos patirties sklaida „Nuotolinio ugdymo galimybės muzikos pamokose“. 64 

4.  Vertingos patirties sklaida „Žmogaus saugos mokymas nuotoliniu būdu“. 13 

5.  Vertingos patirties sklaida  „Nuotolinis mokymas šokio pamokose“. 29 

6.  Metodinė valanda „Karantinas netrukdo mokytis“. 15 

7.  Vertingos patirties sklaida „Nuotolinis mokymas teatro pamokose ir dramos 

būrelių užsiėmimuose“. 

8 

8.  Metodinis renginys „Žmogaus saugos ugdymo sėkmės istorijos“. 12 

9.  Metodinė valanda „Nuotolinis ugdymas styginiais instrumentais“. 24 

10.  Metodinė valanda „Nuotolinio ugdymo proceso organizavimo patirtis. Praktiniai 

nuotolinio mokymo pavyzdžiai“.  

17 

11.  Metodinis renginys „Skambanti mokykla: vaikų ir jaunimo vokalinio-chorinio ir 

instrumentinio (fortepijonas, smuikas, violončelė, fleita, kanklės, akordeonas, 

arfa, vargonai) ugdymo ypatumai Kauno sakralinės muzikos mokykloje“. 

84 

 

12.  Metodinis renginys. „Erasmus+“ bendrojo ugdymo 1 pagrindinio veiksmo 

projekto „Mokymosi sėkmė visiems“ patirtis.  

8 

13.  Gerosios patirties sklaida, virtuali konsultacija „Švietimo pagalbos specialistų 

darbo modelis „Mes šalia“. 

83 

14.  Gerosios patirties sklaida, virtuali konsultacija „Google for Education įrankiai 

nuotoliniam mokymui“.  

62 

15.  Gerosios patirties virtuali konsultacija „Kūrybiškos STEAM veiklos 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose“.  

95 

16.  Metodinė valanda-diskusija „Nuotolinis mokymas. Ekonomikos ir verslumo 

ugdymas“.  

16 

17.  Metodinė valanda-diskusija „Nuotolinis ugdymas anglų kalbos pamokose 

pradinėse klasėse“.  

17 

18.  Metodinis renginys „Nuotolinio mokymo organizavimas Teams aplinkoje“. 47 

19.  Metodinis renginys „Vertinimo ir įsivertinimo būdai mokant nuotoliniu būdu“. 31 

20.  Metodinė-kultūrinė išvyka „Mokytojo kultūrinės kompetencijos plėtojimas“. 19 

21.  Metodinių renginių ciklas „Vaikų iki 3 metų ugdymo praktikos patirtys“. 359 

22.  Praktikumas „Šokiai, ritmai ir muzikiniai žaidimai“.  21 

23.  Diskusija „Meninė raiška pradinėse klasėse“.  24 

24.  Praktikumas „Ugdymas per šokius ir žaidimus“.  16 

25.  Kūrybinės dirbtuvės „Šalikėlį mezgu, medį apkabinu“, pagal tarptautinį projektą 

„Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio 

kalbų ir kitų dalykų pamokose“. 

49 

26.  Atvira veikla „Mano nepriklausoma tėvynė Lietuva“.  16 

27.  Susirinkimas-praktikumas „Metų planai ir gairės“.  36 

28.  Metodinis renginys-praktikumas „Apie muziką kitaip“.  27 



 
 

29.  „Sveikatos stiprinimo ir ugdymo praktikos patirtys“. 36 

30.  „Gabių mokinių ugdymas“.  24 

31.  „Edukacinis-kūrybinis projektas „Ugnis tarp mūsų 2020“.  86 

32.  Metodinis renginys-pasitarimas „Veiklos mokinių sveikatos bei bendruomenės 

saugumo stiprinimui 2020–2021 m. m.“.  

34 

33.  „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikinės veiklos iššūkiai ir 

galimybės organizuojant nuotolinį ugdymą. Muzikinės pasakos“.  

21 

34.  „Muzika ir spalvos keturiuose metų laikuose“. 27 

35.  Metodinė valanda „Žiema džiaugiuosi – gerai jaučiuosi ir viruso aš nebijau“.  38 

36.  „Gerieji praktiniai pavyzdžiai dirbant pradinėse klasėse nuotoliniu būdu“.  42 

37.  „Zoom Kalėdos“.  37 

38.  Metodinė-kultūrinė išvyka „Netradicinių edukacinių aplinkų įtaka mokinių 

vertybių ugdymui“ 
14 

39.  „Matematikos mokymo nuotoliniu būdu patirtis“ (2 val.). 65 

40.  Metodinis renginys-diskusija „Nuotolinis biologijos mokymas: iššūkiai ir 

galimybės“ 16 

41.  Gerosios patirties sklaida „IT mokymas nuotoliniu būdu: ko išmokome patys“ 56 

42.  Gerosios patirties sklaida „Vertinimas ir įsivertinimas, naudojant virtualias 

mokymo(si) aplinkas. Kauno Palemono gimnazijos patirtis“ 
45 

43.  Gerosios patirties sklaida „Kauno  „Varpelio“ pradinės mokyklos patirtis 

įgyvendinant Erasmus+ projektą Nr. 2018-1-LT01-KA101-046732 „Gabių 

mokinių ugdymo programos plėtra ir modernizavimas“ 

79 

44.  Metodinis renginys matematikos mokytojams „Matematikos VBE rezultatų 

analizė“ 
50 

45.  Metodinis renginys matematikos mokytojams „Matematikos mokymo sėkmės 

istorijos“  
46 

46.  Metodinis renginys „Fizikos valstybinio brandos egzamino rezultatų aptarimas. 

Pagrindinės mokinių daromos klaidos“ 
36 

47.  Apskritojo stalo diskusija „Kaip pagerinti matematikos VBE rezultatus“. 41 

48.  „Chemijos skaičiavimo uždavinių sprendimas nuotoliniu būdu Excel programa“.  31 

49.  
Patirties sklaida „Klimato kaita: ko ir kaip turime mokyti(s)?“. 20 

50.  Išvyka į Vilniaus knygų mugę 19 

51.  Metodinė valanda-patirties sklaida „Bibliotekinio darbo iššūkiai šiandienos 

kontekste“.  

49 

52.  Metodinė valanda-patirties sklaida „Mokyklos bibliotekininkas. Patirtis naujoj 

realybėj“.  

74 

53.  Metodinė valanda „Bibliotekininko darbo patirtys“.  67 

54.  Metodinės pagalbos renginys antikorupcinių programų rengimo tema 

„Antikorupcinės programos vaidmuo kuriant korupcijai atsparią aplinką 

įstaigoje“.  

10 

55.  Metodinė valanda-diskusija „Muzikos pamoka pradinėse klasėse“. 45 

56.  Metodinė valanda-diskusija „Fizinio ugdymo pamoka pradinėse klasėse“. 60 

57.  Vertingos patirties sklaida „Fizinio ugdymo mokymo nuotoliniu būdu patirtis“. 60 

58.  Metodinė valanda-diskusija „Informatikos programos integracija pradinėse 

klasėse“. 

41 

59.  Vertingos patirties sklaida „Istorijos mokymo nuotoliniu būdu patirtis“. 24 

60.  Metodinė valanda-diskusija „Dailės-technologijų pamoka pradinėse klasėse“. 62 

61.  Istorijos mokytojų metodinis renginys-diskusija „Iššūkiai istorijos pamokose“. 33 

62.  Metodinė valanda-diskusija „Iššūkiai nuotolinėse fizinio ugdymo pamokose“. 52 

63.  Metodinis renginys „Pasakų terapija – kelias į savęs pažinimą“. nefiksuota 

64.  Metodinis renginys „Modernių technologijų taikymas specialiojo pedagogo, 

logopedo darbe“. 

nefiksuota 

65.  Edukacinis projektas, skirtas tarptautinei logopedo dienai „Knygų savaitė“. 85 



 
 

66.  „Emocinio intelekto svarba ir lavinimo galimybės su PKG metodinėmis 

priemonėmis“. 

43 

67.  Metodinė valanda „Sensorinė integracija ir savireguliacijos įgūdžių formavimas 

specialiosiose pratybose“.  

nefiksuota 

68.  Metodinė valanda „Nuotolinis mokymas socialinio  pedagogo darbe“.  52 

69.  Metodinis renginys „Kas gina vaiką?“, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai 73 

70.  „Vaikų saugumo užtikrinimas atnaujinus ugdymo procesą ikimokyklinėje 

įstaigoje“. 

12 

71.  „Popierius ir pieštukas psichologo darbe: praktinis užsiėmimas „Galaktika“.  32 

72.  Metodinė valanda „Mokinių, turinčių ASS, ugdymo organizavimas naujais 

mokslo metais“. 

40 

73.  Metodinė valanda „Mokinių socialinių emocinių kompetencijų ugdymo 

algoritmo pristatymas 

27 

74.  Metodinė valanda-gerosios patirties sklaida „Kasdienio ir nuotolinio mokymo 

dermė“.  

10 

75.  „Socialinio pedagogo veiklos dokumentai“. Veda – soc. ped. I. Žumbienė. 40 

76.  Metodinis renginys, skirtas tarptautinei nerūkymo dienai paminėti „Nepilnametis 

ir elektroninės cigaretės“.  

30 

77.  Akcija, skirta Tarptautinei nerūkymo dienai „Mes prieš rūkymą“. 57 

78.  Virtualus projektas „Laukiu Kalėdų“.  Nefiksuota 

79.  Pokalbių stalas „Seksualiniai nusikaltimai prieš vaikus. Kaip atpažinti vaiką – 

auką“. 

44 

80.  Virtuali diskusija „Kaip sekasi ruoštis nuotoliniam mokymui(si).  20 

81.  Vertingos patirties sklaida „Nuotolinio mokymo organizavimo patirtis naudojant 

Office 365 programą Teams“ (1 dalis).  

84 

82.  Vertingos patirties sklaida „Nuotolinio ugdymo proceso organizavimo patirtis. 

Kaip praėjo pirmoji savaitė?“.  

53 

83.  Virtuali diskusija „Iššūkis priimtas. Visą savaitę diegiame nuotolinį 

mokymą(si)“. 

84 

84.  Diskusija „Nuotolinių mokymų iššūkiai ir grėsmės. Problemos, su kuriomis 

susiduriame“.  

49 

85.  Patirties sklaida „Nuotolinio mokymo organizavimo patirtis naudojant Office 365 

programą Teams“ (2 dalis). 

90 

86.  Gerosios patirties sklaida „Nuotolinio mokymo organizavimo patirtis naudojant 

Office 365 programą Teams“ (3 dalis). 

43 

87.  Gerosios patirties sklaida „Nuotolinis mokymas(is), kaip šiuolaikinės pamokos 

instrumentas, inovatyvios mokyklos kontekste“.  

80 

88.  Metodinė valanda „Ką reikėtų žinoti Vaiko gerovės komisijos nariams, ginant 

vaiko interesus?“.  

44 

89.  Gerosios patirties sklaida „Gera mokykla. Iššūkiai ir galimybės“.  61 

90.  Patirties sklaida „Nuotolinis mokymasis siekiant rezultatų: misija įmanoma!“.  75 

91.  Metodinė valanda-patirties sklaida „Nuotolinis mokymas(is) rusų kalbos 

pamokose“.  

8 

92.  Gerosios patirties sklaida „Naudingi įrankiai užimtiems mokytojams“ (Helpful 

tools for busy Teachers).  

16 

93.  Nuotolinis renginys „Nuotolinis mokymas(is) gerųjų praktikų pavyzdžiai etikos 

pamokose“. 

14 

94.  Nuotolinis gerosios patirties sklaidos metodinin renginys „Nuotolinė tikybos 

pamoka pradinukams ir ne tik“. 

22 

95.  Nuotolinė metodinė valanda-gerosios patirties sklaida „Nuotolinė prancūzų 

kalbos pamoka – iššūkiai ir galimybės“ 

4 

96.  Nuotolinė metodinė valanda-gerosios patirties sklaida „Nauja patirtis nuotoliniu 

būdu vedant rusų kalbos pamokas“ 

16 



 
 

97.  Nuotolinė metodinė valanda-gerosios patirties sklaida „Lietuvių kalbos ir 

literatūros projektinio darbo kryptys ir galimybės mokant nuotoliniu būdu“ 

16 

98.  Nuotolinis metodinis renginys „Inclusive Teaching“.  42 

99.  Nuotolinė apskritojo stalo diskusija „Ugdymo patirtis dirbant daugiakultūrėse 

klasėse“.  

18 

100.  Nuotolinė metodinė valanda-gerosios patirties sklaida „Praktiniai patarimai 

mokytojams ruošiant mokinius valstybiniam anglų kalbos egzaminui“. 

23 

101.  Nuotolinė metodinė valanda-gerosios patirties sklaida „Rusų kalbos VBE 

rezultatų aptarimas ir mokinių ruošimo egzaminams problemos“. 

13 

 Iš viso: 4079 

 

Parodų, projektų aptarimai ir kiti apibendrinamieji renginiai  

 
16 lentelė 

Eil. 

nr. 

Tema Dalyvių 

skaičius 

1.  Edukacinio virtualaus projekto „Mylimiausias mano perskaitytos knygos herojus“, 

skirto tarptautinei vaikiškos knygos dienai, aptarimas. 

nefiksuota 

Iš viso:  nefiksuota 

 

Metodinių priemonių ir leidinių pristatymai  

 
                                                                                                                                                                        17 lentelė 

Eil. 

nr. 

Tema Dalyvių 

skaičius 

1.  „E-mokymosi platformos School Emergency kaip reaguoti į nepaprastąją situaciją, 

skirtą pradinio ir vidurinio ugdymo mokyklų mokytojams ir mokiniams mokytis, 

pristatymas“. 

22 

2.  El. leidinio „Muzikos užduotys virtualioje aplinkoje“ pristatymas. 27 

Iš viso: 49 

 

Kultūriniai renginiai 

                                                                                                                                                                        18 lentelė 

Eil. 

nr. 

Tema Dalyvių 

skaičius 

1.  LNRS nario Aleksandro Puidoko knygos „Prakalbink mane...“ sutiktuvės. 38 

2.  LNRS kūrėjų poezijos skaitymai „Nuo Sąjūdžio iki Laisvės“. Renginys, skirtas 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. 

45 

3.  Poezijos ir muzikos popietė, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai „Tokia graži 

prie Baltijos krantų“. Dalyvauja poetė, pedagogė V. Vasiljeva ir muzikos pedagogė  

J. Dailydėnienė. 

32 

4.  KRA „Kauno branduma“ renginys „Pajuokaukime tarmiškai“. Eilės, mįslės, 

patarlės, regionų papročiai tarmiškai. Virtualioje aplinkoje Facebook grupėje 

KPKC ŠVIESUOMENĖ 

52 peržiūros 

5.  LNRS, KRA „Kauno branduma“ narės Marijos Varnauskienės pamokėlės „Šv. 

Velykas pasitinkant“. Virtualioje aplinkoje Facebook grupėje KPKC 

ŠVIESUOMENĖ 

65 peržiūros 

6.  LNRS, LKRA „Menų sodas“ bei labdaros ir paramos fondo „Baltasis balandis“ 

nario poeto Gintaro Karlausko poezijos popietė ir naujos knygos pristatymas 

„Minčių atspindžiai“. Virtualioje aplinkoje Facebook grupėje KPKC 

ŠVIESUOMENĖ 

87 peržiūros 

7.  Literatūrinė popietė „Motinos – šventos madonos“. Virtualioje aplinkoje Facebook 

grupėje KPKC ŠVIESUOMENĖ 

103 peržiūros 



 
 

8.  LNRS narių Vilijos Dobrovolskienės ir Reginos Palevičienės-Karilės kūrybos 

popietė „Prikuždėsiu vasaros drugių“. 

38 

9.  LNRS, KRA „Kauno branduma“ narės Ilonos Kukaitytės-Orinienės knygos 

„Sujungė daina“ pristatymas. 

26 

10.  Mokslo ir žinių mėnesiui skirta LNRS nario, pedagogo, literato, bardo Kęstučio 

Krenciaus poezijos ir dainų popietė „Jūsų širdyse – mano daina“. 

23 

Iš viso: 509 

 

Renginiai mokiniams  

 
19 lentelė 

Eil. 

nr. 

Tema, renginio forma Dalyvių 

skaičius 

1.  4-oji Lietuvos mokinių braižybos olimpiada. 16 

2.  Lietuvos mokinių muzikos olimpiada. Miesto etapas. 7 

3.  Kauno miesto ir rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių muzikos ir šokio 

festivalis „Valentino ritmai“. 

45 

4.  I tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas „Muzikos garsai“. 32 

5.  Lietuvos mokinių technologijų olimpiada. II (miesto) etapas. 47 

6.  Respublikinis vaikų ir jaunimo festivalis „Giesmių giesmelė – 2020“. 78 

7.  Lietuvos mokinių dailės olimpiada. Miesto etapas. 29 

8.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 klasių mokinių projektas-akcija ,,Šv. 

Kazimieras – lietuvių jaunimo globėjas“. 

21 

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

Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui. 

65 

10.  Lietuvos mokinių virtualus kūrybinių darbų konkursas „Saugus kelias į mokyklą“. 15 

11.  Tarptautinis vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkursas „Dialogai su gamta. Mano 

augintinis“. 

150 

12.  Kauno miesto ugdymo įstaigų 5-12 kl. mokinių tapybos ir fotografijos projektas –

  pleneras „Sustabdyta akimirka. Žvilgsnis į pavasarį“.                          

102 

13.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir jų šeimų renginys „Mano šeima 

išmani ir saugi“. 

45 

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

projektas-pleneras „Įvairiaspalvis ruduo mokyklos kieme“. 

54 

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

piešinio/idėjos konkursas „Nerealizuoti svajonių miestai“. 

85 

16.  3-oji Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada. I (miesto) etapas. 5 

17.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–8, I–II gimnazijos klasių mokinių 

ekonomikos ir informacinių technologijų komiksų konkursas „Sąmoningas elgesys 

su pinigais. Aš taupau“.  

41 

18.  Tarptautinis virtualus 2 (pradinių) klasių mokinių anglų kalbos vaizdo reportažų 

konkursas  

„My Birthday 2020“.  

109 

19.  Paskaita mokiniams „Tiekimo grandinė“. 17 

20.  Paskaita mokiniams „Lyderystė“. 15 

21.  Paskaita mokiniams „Marketingas žaliems“.  12 

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

,,Listen to write“. 

272 

23.  26-oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada. Regioninis etapas. 125 

24.  Profesinio informavimo renginys „Pasirink profesiją“. 190 

25.  Paskaita mokiniams „Sėkmės istorijos“.  25 

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

,,English Speech Championship 2020“. III turas. 

12 



 
 

27.  Paskaita mokiniams „Viešasis kalbėjimas“. 10 

28.  Respublikinis 3–4 (pradinių) klasių mokinių Haiku rašymo anglų kalba ir fotografijos 

konkursas „Shaping peace with Nature“, skirtas Tarptautinei taikos dienai. 

63 

29.  Respublikinis 3–4 (pradinių) klasių mokinių laiško rašymo anglų kalba konkursas ,,A 

short story about my teacher“, skirtas Tarptautinei mokytojų dienai. 

92 

30.  Paskaita mokiniams „Komandos formavimas“. 15 

31.  Paskaita mokiniams „Socialinis draudimas Lietuvoje – kaip tai veikia ir kam to 

reikia“. „Sodros“ struktūra, veikla, paslaugos gyventojams ir verslui. „Sodros“ 

medžiaga jaunimo finansinio raštingumo, pilietiškumo ir socialinės atsakomybės 

ugdymui. 

27 

32.  Kauno miesto mokyklų 5–8 kl., 9–12 kl. mokinių Verslo idėjų konkursas „Virtuali 

startuolių paroda“, skirtas Tarptautinei verslumo savaitei. 

140 

33.  Paskaita mokiniams „Produkto vystymas“.  18 

34.  Ankstyvojo anglų kalbos mokymo konkursų „A short story about my teacher“, 

„Shaping peace with nature“ I vietos nugalėtojų apdovanojimo renginys virtualioje 

aplinkoje. 

23 

35.  Verslo idėjų konkurso „Virtuali startuolių paroda“ I–III vietos, nominacijų  

nugalėtojų apdovanojimo renginys virtualioje aplinkoje. 

76 

36.  ,,Pasaulis vaiko akimis“ – stebėjimai, tyrinėjimai atradimai. Gamtos fiksavimas foto 

aparatu, planšete, mob. telefonu 

40 

37.  Kalėdinių giesmių festivalis „Išganytojas gimė Betliejuje“. 54 

38.  Tarptautinio kompiuterinių pateikčių konkurso „Gražiausia iliustracija pagal 

Aleksandro Puškino eilėraštį apie žiemą“ baigiamasis renginys 

43 

39.  Respublikinis pradinių klasių mokinių lietuvių kalbos konkursas-viktorina „Kalba 

yra mūsų tauta… kalba esame mes“ (aktorė Agnė Šataitė), skirta UNESCO pasaulio 

paveldui Lietuvoje paminėti. 

21 

40.  Dėlionių paroda ,,Žiema džiaugiuosi – gerai jaučiuosi“.  86 

41.  Renginys „Lietuva – tai mes“, skirtas Vasario – 16-ajai ir bendruomenės metams 27 

42.  Fotografijų paroda „Lietuvos pilys“.  33 

43.  Edukacinis užsiėmimas ,,Užšalę lietaus lašeliai“. Veda – mokytojų komanda 30 

44.  Meninio skaitymo konkurso I turas. 29 

45.  Viktorina ,,Pažink Lietuvą“.  47 

46.  Respublikinė eilėraščių popietė ir kūrybinių darbų paroda „Šimtą metų aš gyvensiu 

vaikų širdelėse“, skirta Tautodailės metams. 

28 

47.  Kūrybinio projekto „Vienas žodis – Lietuva“, skirto Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo 30-mečiui ir J. Marcinkevičiaus jubiliejiniams metams paminėti, skaitymo 

balsu akcija. 

34 

48.  Respublikinė virtuali pradinių klasių mokinių paroda-konkursas „Gyvybės 

medis“.(virtuali) 

36 

49.  „Kaunas Jazz 2020 ant grindinio virtualioje platformoje“.  28 

50.  Kauno m. ir Kauno r. edukacinė-kūrybinė akcija „Mylėkime gamtą taip, kaip ji myli 

mus“.  

40 

51.  Respublikinė kompiuterinių piešinių konkursas-paroda „Mano vasaros pasaka“. 54 

52.  Rašinių konkursas ,,Aš myliu savo senelius“, skirtas Pagyvenusių žmonių mėnesiui 34 

53.  Respublikinio pradinio ugdymo amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda 

„Rieduliukas“, skirta Tarptautinei dienai be automobilio 

61 

54.  Tarptautinio eTwinning projekto „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas 

ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“ folkloro festivalis 

„Šėltinis – 2020“.  

34 

55.  Respublikinis festivalis „Pagrokim“.  81 

56.  Projektas ,,Gyvenu Lietuvoje“.  33 

57.  Paroda-konkursas „Nušvieski kelią Kalėdų seneliui“.  15 

58.  Kauno bendrojo ugdymo mokyklų kūrybinių darbų konkursas „Brangi Lietuva – su 12 



 
 

Konstitucijos diena!“ 

59.  Praktinis užsiėmimas pradinių klasių mokiniams „Lankstymas origami technika“. Nefiksuota 

60.  58-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada. Miesto etapas 129 

61.  69-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada. Miesto etapas 150 

62.  53-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada. Miesto etapas 130 

63.  68-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada. Miesto etapas 137 

64.  Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 5-10 klasių mokinių matematikos ir lietuvių 

kalbos nuotolinis konkursas „Uždavinys eilėraštyje“ 
156 

65.  31-osios Lietuvos mokinių informatikos II (miesto) etapo nugalėtojų pagerbimo 

šventė 
50 

66.  31-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada. III etapo I dalis 50 

67.  Kauno miesto matematikos olimpiada 5-8 klasių mokiniams. Miesto etapas 209 

68.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5 klasių mokinių konkursas „Noriu augti 

sveikas“ 
84 

69.  „Informiko žinių forumas“ 98 

70.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 6-tųjų klasių mokinių matematikos 

viktorina „Linksmi ir išradingi“ 
40 

71.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų, susivienijusių į Besimokančių mokyklų 

tinklą (BMT), mokinių konferencija „Tarpukario Lietuvos asmenybės“ 
123 

72.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 8-9 klasių mokinių gamtos mokslų šventė 

„Kūrybos ir eksperimentų sala“ 
73 

73.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-7 klasių mokinių virtualus kompiuterinių 

atvirukų konkursas „Velykų belaukiant“ 
20 

74.  Tarptautinio informacinių technologijų programavimo konkurso „Ocean of Code“ 

turas Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams 
64 

75.  Tarptautinio informacinių technologijų programavimo konkurso „Spring Challenge 

2020“ turas Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams 
55 

76.  Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“, vykęs nuotoliniu būdu (Kauno 

miesto dalyviai) 5128 

77.  Papildomi matematikos užsiėmimai Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 

mokiniams. Priemonių plano mokinių matematikos pasiekimų gerinimui 2020–2021 

m. įgyvendinimas. 27 

78.  Neformaliojo mokinių švietimo veiklų projekto „Matematikos mokymosi klubas 

„Matematika kitaip“ užsiėmimai Kauno miesto 10 klasių mokiniams (40 užsiėmimų)  60 

79.  Neformaliojo mokinių švietimo veiklų projekto „Iššūkis matematikai“ užsiėmimai 

Kauno miesto 11-12 klasių mokiniams (216 užsiėmimų) 312 

80.  Bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 (I – IV gimnazijos) klasių mergaičių komandų 

nuotolinė matematikos olimpiada 56 

81.  Papildomi užsiėmimai pagal programą „Iššūkis matematikai“. Lektoriai – jungtinė 

lektorių komanda. Priemonių plano mokinių matematikos pasiekimų gerinimui 2020–

2021 m. įgyvendinimas. 312 

82.  32-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada. Antrasis (miesto) etapas. 65 

83.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5 klasių mokinių nuotolinis konkursas 

„Noriu augti sveikas“. 18 

84.  Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų vaikinų komandų nuotolinė matematikos 

olimpiada. 60 

85.  Tarptautinio IT programavimo konkurso „Fall Challenge 2020“ turas Kauno miesto 

mokiniams 85 

86.  Kūrybinės dirbtuvės su tautodailininke I. Aglinskaite. Iniciatyvos „Atverk duris 

vasarai“ renginys.  

24. 

87.  „Kelionė eilėraščio taku“. Poezijos valandėlė su pedagoge poete Zene Sadauskaite. 

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

26 

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



 
 

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

skirtų Lietuvos diplomatijos istorijai paminėti, I etapas. 

42 

90.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių protų mūšis-viktorina 8 klasių 

mokiniams „Nuo Lietuvos valstybės susikūrimo iki ATR sudarymo“. 

50 

91.  Kauno apskrities gimnazijų mokinių futbolo turnyras „KAFF – Jono Jablonskio 

gimnazijos taurė“.  

 

82 

92.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7–8 klasių mokinių krepšinio turnyras 

„Kazio Griniaus taurė 2020“, skirtas Vasario 16-ajai paminėti.  

33 

93.  30-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados II (miesto) etapas. 

 

125 

94.  Kauno miesto gimnazijų I–IV klasių mokinių „Lietuvos istorijos“ protų mūšių, skirtų 

Lietuvos diplomatijos istorijai paminėti, II etapas. 

 

36 

95.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 6–8 klasių mokinių 9-oji geografijos 

olimpiada „Mano gaublys“. 

286 

96.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių mokinių 9-oji geografijos 

olimpiada „Mano gaublys“. 

142 

97.  Mokinių kūrybinių darbų konkursas „Kaunas – mano miestas“. 107 

98.  Pilietinė akcija „Pasveikink Kauną Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 

proga“ („Tautiškos giesmės“ giedojimas). 

Nefiksuota 

99.  Kauno miesto pradinio ugdymo 4 klasių mokinių „Palestros“ bėgimo ir virvės 

traukimo varžybos, skirtos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. 

87 

 

100.  Kauno miesto 6 klasių mokinių protų mūšis „Istoriniai ir kultūriniai Kauno ženklai“. 54 

101.  Kauno miesto gimnazijų III–IV klasių mokinių „Lietuvos istorijos“ protų mūšių, 

skirtų Lietuvos diplomatijos istorijai paminėti, III etapas. 

25 

102.  32-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada. Miesto etapas. 31 

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

Tarptautinei antikorupcijos dienai. 

119 

104.  Kauno bendrojo ugdymo mokyklų mokinių virtualus Antikorupcinis protmūšis, 

skirtas Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti. 

33 

105.  Lietuvos 11-ųjų klasių mokinių anglų kalbos olimpiada, II (miesto) etapas. 24 

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

7-ųjų klasių mokinių prancūzų kalbos konkursas. 

24 

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

(miesto ) etapas. 

2 

108.  Kauno miesto užsienio (rusų) kalbos 5-8-ųjų  klasių mokinių  meninio skaitymo 

konkurso mažųjų eilės rusų kalba „Senieji Naujieji metai, arba viskas apie žiemą“. 

50 

109.  49-ojo tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso miesto etapas.
 

42 

110.  Lietuvių kalbos ir literatūros 9-12-ųjų klasių mokinių olimpiada, II (miesto ) etapas. 86 

111.  Lietuvos  9-10-ųjų klasių mokinių anglų kalbos konkursas, II (miesto) etapas. 41 

112.  Mokinių raiškiojo skaitymo konkursas „Kelias į Parnasą“ tema „Menu akimirką 

žavingą...“, skirtą A. Puškino 220-osioms gimimo metinėms. 

Nefiksuota 

113.  52-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso miesto etapas. 21 

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

vokiečių kalbos 8-ųjų klasių mokinių konkursas. 

20 

115.  Pal. Jurgio Matulaičio parapijos ugdymo įstaigų 4-ų klasių tikybos viktorina „Irkis į 

gilumą“. 

Nefiksuota 

116.  Tarptautinis piešinių ir eilėraščių konkursas „Trisdešimt metų kartu su Laisve“, 

skirtas Kovo 11-osios 30-osioms metinėms ir gimnazijos vardo jubiliejui paminėti 

96 

117.  Lietuvos 11-ųjų klasių mokinių anglų kalbos olimpiada, šalies etapas. 6 

118.  Lietuvių kalbos olimpiada tautinių mažumų mokyklų mokiniams, II (miesto ) etapas. 13 

119.  27-osios Lietuvos mokinių rusų kalbos (gimtosios ir užsienio) olimpiados II (miesto) 20 



 
 

etapas. 

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

literatūros konkursas „Kartojimas – mokslų motina“. 

55 

 

121.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5 – 10-ųjų  klasių  mokinių konferencija 

„Poezija ir aš“, skirta poeto B. Brazdžionio 113-osioms gimimo metinėms. 

47 

122.  Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 9 – 12-ųjų  klasių  mokinių tarptautinė 

konferencija-edukacinė pamoka „Žmogiškieji būties kontūrai literatūroje“. 

86 

123.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 9 – 11-ųjų  klasių  mokinių lietuvių kalbos 

ir literatūros protų mūšis „Prisiliesdamas prie knygos, prisilieti prie žmogaus“. 

71 

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

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

klasių mokinių prancūzų kalbos konkursas. 

10 

126.  52-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso šalies  etapas. 10 

127.  Nuotolinės ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų 

mokinių ir mokytojų kūrybinės dirbtuvės „Lietuviškas sodas“. 

Nefiksuota 

128.  Vokiečių kalbos dienos „Ö kaip öko? Nefiksuota 

129.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų nuotolinis 5 – 12 klasių mokinių „Vokiškų 

dainų konkursas“. 

19 

130.  Kauno miesto bendrojo ugdymo  mokyklų 5- 12-ųjų klasių mokinių nuotolinė 

poezijos šventė „Saulės grūdai“ 

48 

131.  Respublikinis nuotolinis 7 -8 klasių mokinių etikos konkursas „Šalia manęs – kitas 

žmogus“. 

218 

132.  Tarptautinis nuotolinis 5-12 klasių mokinių dienoraščio konkursas „Švies@aš“. 475 

Iš viso: 13256 

 

Konsultacijos  
    20 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Konsultacijų turinys Konsultacijų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

1. Dėl nuotolinio mokymo organizavimo 2 51 

2. Dėl etatinio darbo apmokėjimo 2 59 

3. Dėl mokytojo veiklos kokybės įsivertinimo 1 3 

4. Dėl bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo 6 8 

5. Konsultacijos naujiems vadovams 16 18 

6. Dėl kokybės vadybos stiprinimo bendrojo ugdymo mokykloje 5 8 

6. Dėl IKT taikymo ugdymo procese  16 52 

7. Dėl atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo 2 162 

8. Kitos 11 65 

 Iš viso: 61 426 

 

Gerosios / vertingos patirties sklaidos renginiai 

 

      21 lentelė 

Formos Renginių/ leidinių skaičius Dalyvių skaičius 

Gerosios patirties seminarai 58 1708 

Atviros pamokos 10 30 

Parodos 22 944 

Konferencijos 14 1794 

Apskriti stalai, diskusijos ir kt. renginiai 73 2771 

Paskaitos 6 449 

Iš viso: 183 7696 

 

 



 
 

 
10 pav. Gerosios / vertingos patirties sklaidos renginiai 

 

 
11 pav. Gerosios / vertingos patirties sklaidos renginių dalyvių skaičius 

 

 

Kauno miesto besimokančių mokyklų tinklo (BMT) renginiai  

 
22 lentelė 

Eil. 

nr. 

Tema, renginio forma Dalyvių 

skaičius 

1.  Metodinė-kultūrinė išvyka „Netradicinių edukacinių aplinkų įtaka mokinių vertybių 

ugdymui“ 

14 

2.  Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų, susivienijusių į Besimokančių mokyklų 

tinklą (BMT), mokinių konferencija „Tarpukario Lietuvos asmenybės“ 

123 

3.  Seminaras „Bendradarbiaujančios ugdymo bendruomenės kūrimo būdai: tradiciniai ir 

netradiciniai metodai“ pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Mokinių 

ugdymo(si) organizavimas: savalaikiai sprendimai, sklandus ir sėkmingas veiklų 

įgyvendinimas“ 

173 

4.  Virtuali Kauno l.-d. „Obelėlė“ inicijuota ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų kūrybinio projekto „Desertas mamai“ fotografijų paroda. 

70 

Iš viso: 380 
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Kiti renginiai 

 

Trečiojo amžiaus universiteto renginiai  

(pedagogams – senjorams)  
23 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Tema, renginio forma Renginių  

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

1. Kūrybinės dirbtuvės „Mintys gula margais raštais“ (10 val.). 4 23 

2. „Body flex“ mankšta (10 val.). 3 60 

3. Jogos mankšta (10 val.). 2 19 

4. Poezijos skaitymai „Ruduo klauso mano minčių...“. Renginys, skirtas poeto 

Pauliaus Širvio 100-osioms metinėms. 

1 18 

5. Lietuvos menų ir mokslo asociacijos „Vydūno šviesa“ prezidento, 

metafizikos mokslų dr. Vilimanto Zablockio knygos „Įrodyk man...“ 

pristatymas. Knyga dedikuota Vydūnui. 

1 11 

6. KRA „Kauno branduma“ narės, menininkės Linos Opulskienės kūrybos 

valanda „Širdis – gyvasties šaltinis“. KRA „Kauno branduma“ dailininkų 

dailės darbų parodos „Po rudenėjančiu dangum“ pristatymas. 

1 10 

 Iš viso: 12 141 

 

Projektinė veikla 

 

Įgyvendinami projektai: 

• Lietuvos kultūros tarybos projektas „Edukacinė programa „Giedokim sutartinai“ (Centras – 

pareiškėjas). 

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

• Švietimo mainų paramos fondo Erasmus+ mobilumo projektas „Patyčios neformaliajame 

suaugusiųjų švietime: prevencijos didinimas gerinant kvalifikacijos tobulinimo 

programas“ (Centras – pareiškėjas). 

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

partnerystė“ (Centras – pareiškėjas). 

• Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo veiklų organizavimo projektas, 

finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis, „Matematikos mokymosi klubas „Matematika 

kitaip“ (Centras – pareiškėjas). 

• Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo veiklų organizavimo projektas, 

finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis, „Iššūkis matematikai“ (Centras – pareiškėjas). 

• „Vidinės darnos tobulinimas – būdas gerinti psichoemocinį klimatą darbo kolektyve“ 

(Centras – partneris). 

• NŠA „Mokymų paslaugos“ (Centras – paslaugų teikėjas). 

 

Parengtos ir pateiktos vertinimui projektų paraiškos: 

• Erasmus+ projekto paraiška „Vietos valdžios institucijų bendradarbiavimo, įsipareigojimų 

ir valdymo gebėjimų stiprinimas mokyklinio ugdymo srityje“ (Centras – partneris).  

• Erasmus+ projekto paraiška „Švietimo lyderių ir pedagogų, dirbančių su jaunimu, 

kompetencijų stiprinimas, siekiant palaikyti jaunimą pandemijos metu“  (Centras – 

partneris). 

• Erasmus+ projekto paraiška „Ankstyvasis ugdymas – nauji iššūkiai ateičiai“ (Centras – 

partneris). 

• Erasmus+ projekto paraiška „Vertingos Estijos ir Norvegijos nuotolinio mokymo(si) 

praktikos pritaikymas, perimant inovatyvius įrankius ir kūrybiškus sprendimus“ 
(Centras – pareiškėjas). 

• Lietuvos kultūros tarybos projektas „Pažinimas per nuotykį – virtuali kelionė po Lietuvą“  

(Centras – pareiškėjas). 

• Paraiška „Erasmus“ akreditacijai suaugsiųjų švietimo srityje. 



 
 

• 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ 

projektas „EBRU - raktas į vaikų ir jaunuolių emocinę gerovę“ (Centras – Partneris). 
 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

 

2020 m. Centras pasirašė  3 bendradarbiavimo sutartis su socialiniais  partneriais: 

 Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija, bendradarbiavimo sutartis Nr. F5-57, 2020-01-15. 

 Kauno „Saulės“ gimnazija, bendradarbiavimo sutartis siekianttinkamai įgyvendinti Kauno miesto 

savivaldybės administracijos finansuojamą projektą „Matematikos mokymosi klubas „Matematika 

kitaip“ projekto įgyvendinimo laikotarpiu (2020-09-14–2020-12-07) Nr. F5-228, 2020-08-21.  

 Socialinių projektų institutas, bendradarbiavimo sutartis Nr. F5-243, 2020-09-15. 
 

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. 

 

Tiriamoji veikla  

 

 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“. 

 

Bibliotekos-informacinio centro veikla   

 

 Bibliotekoje-informaciniame centre yra 4281 pavadinimas, 12886 egzemplioriai leidinių. 2020 m. 

bibliotekos fondas papildytas 164 naujais leidiniais (44 pavadinimai). 

 Tiriami skaitytojų poreikiai, registruojamos ir analizuojamos skaitytojų apklausos leidiniams. 

 Kaupiama naujausia metodinė, psichologinė literatūra, mokomosios priemonės (CD).  

 2020 m. aptarnauta 712 skaitytojų, išduota 3651 dokumentas (į namus – 630), gauta 420 užklausų.  

 Bendradarbiaujant su Bibliotekininkų metodinio būrelio nariais organizuota 3 gerosios patirties 

sklaidos valandos  mokyklų bibliotekininkams (3 susitikimai) virtualioje aplinkoje. 

 Organizuota 2 paskaitos virtualioje aplinkoje. 

 Organizuojamos autorinės, teminės parodos, leidinių pristatymai, susitikimai su rašytojais. 

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

Vaikų dienos centrų mokiniams. 

 Organizuota Pagyvenusių žmonių mėnesio renginiai – knygos pristatymas, literatūrinė valandėlė, 

poezijos skaitymai, skirti Pauliaus Širvio 100-ioms gimimo metinėms paminėti, Kūrybinės raiškos 

asociacijos „Kauno branduma“ dailininkų darbų paroda. 

 Paruošta 1 teminė paroda (iš bibliotekoje esančių knygų). 

 Paruoštos 4 (autorinės parodos) virtualioje aplinkoje. 

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

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

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

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

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

mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio veikla. 



 
 

 

Planuojamos veiklos kryptys 2021 metais 
 

Centro veikla atliepia nacionalinius, ES teisinius ir lokalinius dokumentus: LR dokumentai (LR 

švietimo įstatymas, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas, Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo 

strategija, Valstybinės švietimo strategijos projekto 2013–2022 m. nuostatos, Lietuvos pažangos strategija 

„Lietuva 2030“, Nacionalinės pažangos 2014–2020 m. programos projekto nuostatos, Pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo koncepcija, Profesinio orientavimo strategija, Profesinio orientavimo strategijos 

įgyvendinimo planas, Ekonominio raštingumo ir verslumo ugdymo strategija, Informacijos ir komunikacijos 

technologijos diegimo Lietuvos švietime strategijos nuostatos, LR ŠMM strateginiai tikslai bei kiti teisiniai 

dokumentai, LR civilinio kodekso, kitų įstatymų ir teisės aktų nuostatos); Kauno miesto strateginis planas, 

2019–2021 m. Centro strategijos nuostatos. Centras organizuos renginius pagal prioritetines veiklos kryptis, 

kurios numatytos Valstybinėje švietimo 2013–2022 m. strategijoje ir Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo skyriaus veiklos dokumentuose.  

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

veiklos įsivertinimo tobulintinų rodiklių įgyvendinimą. Centro 2021 m. tikslai: 1. Plėtoti kokybiškas 

mokymo paslaugas siekiant pedagoginių darbuotojų profesinio meistriškumo, kitų suaugusiųjų mokymosi 

visą gyvenimą poreikių tenkinimo. 2. Užtikrinti metodinės veiklos, teikiamos pagalbos ugdymo įstaigoms 

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

mokymo praktikos ir nuostatų kaitos. 3. Tobulininti edukacinių erdves, pritaikant jas įvairesnėms 

mokymo(si) organizavimo formoms. 

 

Direktorė              Rasa Bortkevičienė 

 


