2010 metų projektai
Vykdomi Lietuvos Respublikos ir Norvegijos finansinių mechanizmų paprojekčiai:
 Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemos „Patirties perdavimo ir
bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje
ir Norvegijoje stiprinimas“ pirmojo kvietimo paprojektis „Praktinis verslumo ugdymas –
norvegų patirtis“ (KPKC – pareiškėjas, partneriai – Vestfold fylkeskommune, Kauno
prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Viešoji įstaiga “Lietuvos Junior Achievement”).
Paprojekčio tikslinė grupė – Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklų ekonomikos
mokytojai, mokyklų vadovai, Kauno miesto savivaldybės administracijos darbuotojai,
pareiškėjo ir partnerių darbuotojai. Paprojekčio veiklos – teoriniai/ praktiniai seminarai,
verslo įgūdţių formavimo mokymai, paskaitos, edukacinė išvyka į Norvegiją, dalyvavimas
prekybinėje mugėje Kaune, leidinio parengimas ir išleidimas, baigiamoji respublikinė
konferencija.
 Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemos „Patirties perdavimo ir
bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje
ir Norvegijoje stiprinimas“ antrojo kvietimo paprojektis „Pedagogų bendradarbiavimo
galimybių plėtra taikant norvegų patirtį socialinės tinklaveikos informacinėse
technologijose“ (KTU – pareiškėjas, KPKC – partneris).
Parengti ir vykdomi ES struktūrinių fondų projektai:
 ES struktūrinių fondų parama iš 2007-2013 m. Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos 1 prioriteto „Kokybiškas uţimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1–SADM-04-K
priemonės „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ projektas „Šeimos ir darbo
įsipareigojimų
derinimas:
informavimas,
motyvavimas,
konsultavimas,
mokymai“ (KPKC – pareiškėjas, partneriai – Kauno ir Telšių miestų socialinių paslaugų
centrai, Kauno kartų namai, Aleksoto katalikių moterų draugija, A. Astrausko firma „Pirmas
ţingsnis“).
Projekto tikslinė grupė – vieniši asmenys, auginantys vaikus iki 10 metų (vieną ir daugiau),
slaugantys neįgalų ar senyvo amţiaus šeimos narį ar artimą giminaitį (tėvus, senelius,
brolius ar seseris); asmenys, kurie dėl šeimos įsipareigojimų turi sunkumų derindami šeimos
ir darbo įsipareigojimus. Projekto veiklos – vaikų, neįgalių ar senyvo amţiaus asmenų
prieţiūra; dėl šeimos įsipareigojimų nedirbančių asmenų motyvavimas, konsultavimas bei
mokymai, tobulinantys bendruosius įgūdţius (uţsienio kalbos, kompiuterinis raštingumas,
socialiniai įgūdţiai); darbdavių, darbuotojų, savivaldybių atstovų švietimas, mokymai ir
konsultacijos; darbuotojų mokymai, informavimas ir konsultavimas apie šeimos ir darbo
įsipareigojimų derinimo priemones.
 Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros projekto Nr. VP1-2.1-ŠMM-01-V-01001 001 „Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir
diegimas“atviro konkurso „Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo koncepcijos ir
instrumentų kūrimo, išbandymo atrinktose mokyklose, pasitelkiant apmokytus konsultantus“
pirkimas (NMVA – pareiškėjas, KPKC – partneris). Projekto tikslinė grupė – Lietuvos
bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai. Projekto veiklos – parengta vidaus audite
naudojamų tyrimo instrumentų koncepcija; parengti atrankos kriterijai (specifikacijos)
eksperimentinėms mokykloms ir projekto konsultantams; atrinkti ir nupirkti tarptautinio
lygmens konsultantai (-as); atrinkta 10 eksperimentinių mokyklų ir 40 projekto konsultantų;
sukurti mokyklų įsivertinimo instrumentai mokyklos kontekstui ir 5 vidaus audito sritims
tirti ir išbandyti atrinktose mokyklose; parengtos 2 mokymo programos; vesti mokyklų
atstovų ir konsultantų mokymai.





ES struktūrinių fondų parama iš 2007-2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2
prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė
infrastruktūra“ projektas „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo infrastruktūros
plėtra“ (PPRC – pareiškėjas, KPKC – partneris). Pagal projektą numatomos finansuoti
veiklos tikslas – sudaryti sąlygas mokytojams nuolat tobulinti savo kvalifikaciją. Projekto
tikslinė grupė – mokytojai. Projekto veikla – mokytojų kvalifikacijos tobulinimo
infrastruktūros plėtra, atliekant renovacijos darbus, perkant įrangą ir paslaugas, reikalingas
mokytojų kvalifikacijos tobulinimo infrastruktūros plėtrai (bus renovuotos KPKC
mansardos patalpos, įrengtos naujos mokymosi aplinkos bei kompiuterinė klasė).
ES struktūrinių fondų parama iš 2007-2013 m. Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą “ VP1-2.2–ŠMM-05-K priemonės
„Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“
projektas „Inovatyvių ugdymo metodų diegimas ir bendrųjų kompetencijų ugdymas
skatinant mokymo organizavimo inovacijas, mokyklos bendruomenės sutelktumą bei
bendradarbiavimo plėtrą“ (KPKC – pareiškėjas).

Vykdoma Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus programa:
 Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus programa „Narkotikų ir
psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos programos įgyvendinimas“ (KPKC –
partneris).

