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Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (KPKC) įkurtas 1995 m. Tai viena didžiausių
pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų Lietuvoje. Nuo 2004 m. KPKC turi
galimybę vykdyti kvalifikacijos tobulinimą kultūros, sporto ir kitų socialinių grupių
žmon÷ms.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras yra pirmas Respublikoje akredituotas centras.
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras akredituotas 5 metams. Akredituotos veiklos:
biblioteka, internetas, edukacin÷s patirties bankas, seminarai, paskaitos, konsultavimas,
parodos, gerosios patirties sklaida, individualiųjų ugdymo dalykų programų kūrimas,
projektin÷ veikla, partneryst÷s tinklai (iš I veiklos srities „Mokymosi aplinkos“); personalo
vadyba, vadovavimas, planavimas ir administravimas, centro įgyvendinamos pedagogų
kvalifikacijai tobulinti skirtos programos, įvaizdžio formavimas (iš II. veiklos srities
„Vadyba ir administravimas“).
Akreditacijos pažym÷jimas išduotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo

ministro

2007-09-20

įsakymu

Nr.

ISAK-1851.

AKREDITACIJOS

PAŽYMöJIMAS AP Nr. 001

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRO VEIKLOS
MODELIS

Programin÷ veikla

Projektin÷ veikla

Metodin÷ veikla

KPKC VEIKLOS
MODELIS

Bendradarbiavimas
su socialiniais
partneriais

Tiriamoji veikla

2

Bibliotekos –
informacinio
metodinio centro
veikla (DB)

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, vykdydamas savo misiją maksimaliai
tenkinti mokytojų ir kitų suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą poreikius, 2008 m. dirbo,
užtikrindamas valstyb÷s ir savivaldyb÷s deleguotų funkcijų ir švietimo prioritetų
įgyvendinimą, organizavo kvalifikacijos tobulinimo, atestacinius, metodinius, kultūrinius
renginius Kauno miesto, apskrities ir respublikos pedagogin÷ms bendruomen÷ms.
2008 m. veiklos tikslų įgyvendinimo analiz÷:
Siekiant tobulinti teikiamų paslaugų kokybę, apklausta 60 proc. renginių dalyvių,
nustatyti kvalifikacijos tobulinimo poreikiai, atsižvelgiant į poreikius bei LR ŠMM
nustatytas prioritetines kvalifikacijos tobulinimo kryptis. 85 proc. dalyvių vertina veiklą bei
seminarų metų pasiektus mokymosi rezultatus gerai ir labai gerai.
Parengtas 2008 metais vykdytų naujų programų bei 2009 metams parengtų
programų registras (217 programų). 2008 metais LR ŠMM AIKOS sistemos registrui
pateikta ir užregistruota 73 institucinio lygmens programos.
2009 metams parengta 165 kvalifikacijos tobulinimo programos pagal LR ŠMM
nustatytas 2008-2013 metams kvalifikacijos tobulinimo prioritetines kryptis, viso parengta
naujų programų – 218, iš jų institucinio lygmens – 113.
Atliktas įstaigos 2008 metų veiklos įsivertinimas pagal Akreditavimo metodiką.
Tyrimo rezultatai bus pristatyti internetin÷je svetain÷je.
Parengta 60 proc. gerosios patirties sklaidos kvalifikacijos tobulinimo programų
nuo bendro parengtų programų skaičiaus.
Vyko 40 parodų. Organizuota metodin÷s veiklos savait÷ „Geroji patirtis ir
novacijos Kauno miesto ugdymo įstaigose“, konferencija, išleistas straipsnių ir pranešimų
leidinys, vyko gerosios patirties sklaidos paroda PPRC, išleistas parodos katalogas.
Dalyvauta dar 2 respublikin÷se parodose PPRC.
Pildomas duomenų apie atestuotus pedagogus bankas.
Pildomas Edukacin÷s patirties bankas e forma, jis prieinamas internetin÷je
svetain÷je www.kpkc.lt. 2008 m. papildytas 319 naujų edukacin÷s patirties darbų
kortel÷mis.
S÷kmingai realizuotas ES SF finansuotas projektas „Pedagogų kvalifikacijos
k÷limas darbui su įvairias negalias turinčiais mokiniais bendrojo lavinimo mokyklose“.
Mokymai vyko 10 Lietuvos apskričių, apmokyta 404 pedagogų. Gavus papildomą
finansavimą, suorganizuota dar 2 papildomi mokymai Kauno ir Vilniaus apskrityse bei
stažuot÷ Danijoje (15 pedagogų).
Vykdyti mokymai finansuojant ES SF pagal projektą su Visuomen÷s sveikatos
centru „Priklausomos asmenyb÷s stiprinimas ir socialin÷ integracija“ vykdymas“.
Apmokyti 408 pedagogai.
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Kvalifikaciją ES šalyse tobulino KPKC darbuotojai pagal Leonardo da Vinči
fondo projektą „Kvalifikacijos tobulinimo institucijų švietimo darbuotojų kompetencijų
pl÷tra ES šalyse“.
Vyko nemokami mokymai Kauno miesto mokytojams pagal sutartis su PPRC,
vykdant LR ŠMM valstyb÷s švietimo strategijos programą: 122 mokymų, dalyvavo 3336
klausytojai.
Dalyvauta Kauno m. savivaldyb÷s skelbtuose konkursuose bei projektuose.
Prevencinių programų l÷šomis apmokyti 1339 pedagogai. Get÷s institutas ir Boscho fondas
finansavo 11 seminarų bei kitų renginių, vokiečių kalbos mokytojams.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ
RENGIMAS IR VYKDYMAS

PROGRAMA
(reng÷jas – Metodininkas)

Kvalifikacijos
tobulinimo
poreikio tyrimas

LR ŠMM
prioritetai

Kauno m.
švietimo
prioritetai

MT ir MB
poreikiai

Švietimo ir
ugdymo įstaigų
poreikiai

Kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo modelis
1. Kvalifikacijos tobulinimo programas rengimas
Inicijuoja metodininkas, vadovaudamasis:
Kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimais.
Bendradarbiaudamas su Kauno miesto mokyklų metodine taryba, metodinių būrelių
nariais, dalyvaudamas dalykų mokytojų susirinkimuose.
LR ŠMM prioritetais ir naujausiais dokumentais.
Kauno miesto savivaldyb÷s nustatytais prioritetais bei poreikiais, bendradarbiaujant su
švietimo skyriumi.
Švietimo ir ugdymo įstaigų poreikiais.
Teikiamomis mokslininkų, mokytojų praktikų iniciatyvomis, gerosios patirties
pavyzdžiais, jų sklaida.

4

2. Programos vertinimas
Kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo tvarka (patvirtinta direktoriaus įsakymu
2008 – 09-02 Nr. V-30)
Kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo komisijos (patvirtinta direktoriaus
įsakymu 2008-10-10 Nr. V-36)
Vertinimo rezultatai tvirtinami direktor÷s įsakymu ir talpinami KPKC vidin÷je planų
byloje.
3. Informavimo apie programas sistema
Institucinio lygmens kvalifikacijos tobulinimo programos (programos trukm÷ ne
mažesn÷ kaip 18 akademinių valandų) talpinamos LR ŠMM internetin÷s svetain÷s
AIKOS duomenų baz÷je. Joms suteikiamas identifikacinis kodas (2008 m.
užregistruotos 73 programos).
Talpinamos KPKC internetin÷je svetain÷je www.kpkc.lt.
Informacinis kvalifikacijos tobulinimo programų leidinys (rengia KPKC).
4. Renginių planavimas
Metų kvalifikacijos tobulinimo programų planas.
M÷nesių kvalifikacijos tobulinimo programų planai.
M÷nesio planas sudaromas pagal metų planą, įstaigų paraiškas, įgyvendinant
Valstybin÷s švietimo strategijos programos seminarus (pagal sutartis su ŠMM, PPRC
ir kt.), laim÷tų konkursų, projektų seminarus.
M÷nesio planą tvirtina Švietimo ir ugdymo skyriaus ved÷jo pavaduotoja.
M÷nesio planas talpinamas internetin÷je svetain÷je www.kpkc.lt, LR ŠMM
informaciniame leidinyje „Švietimo naujienos“, išsiunčiamas įstaigoms el. paštu.
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DUOMENYS APIE 2008 M. VYKUSIUS KVALIFIKACIJOS
TOBULINIMO RENGINIUS
Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Dalykai
(veiklos sritys)

Vykdomų
programų
skaičius

Renginių
skaičius

Bendras skaičius:
Įvairūs dalykai:
Kompiuterinis rašt.
Vadyba
Edukacin÷s išvykos seminarai
Vokiečių kalba
Bendros programos
Kūno kultūra
Specialusis ugdymas
Socialin÷s prevencin÷s
Pedagogin÷s psicholog.
Istorija
Bibliotekininkyst÷
Lietuvių kalba
Rusų kalba
Anglų kalba
Prancūzų kalba
Etika
Tikyba
Ikimokyklinis ir
priešmokyklinis ugd.
Pradinis ugdymas
Muzika
Dail÷
Šokis
Teatras
Technologijos
Etnin÷ kultūra
Neformalus ugdymas
Ekonomika
Matematika
Informacin÷s techn.
Fizika
Biologija
Chemija
Geografija
ECDL
Atestaciniai renginiai
KURSAI
Kompiuterinis rašt.
Mokyklos vadyba
Užsienio k.
Pedagoginių psicologinių
žinių kursas

388

693

3
28
11

6
53
16

25
71
70

11
85
3
23
25
7
8
6
13
6
12
1
4
24
26

11
121
6
29
89
10
10
6
34
8
21
1
5
37
39

14
16
3
9
3
6
3
10
1
5
3
2
3
1
3
1
2
2
1
3
1

Trukm÷
dienų valan
dų
1859 10670

Dalyvių
skaičius

Seminarai

21 665

M
365

N
328

150
568
420

88
2296
560

4
48
11

2
5
5

11
145
7
148
217
57
10
9
34
10
58
3
5
46
54

66
980
52
888
1302
342
60
62
346
60
546
18
36
206
324

242
4228
312
1032
3023
369
306
172
1031
339
397
16
108
592
1364

40
17
4
9
3
8
3
10
1
9
3
2
4
2
4
1
19

49
19
5
10
4
8
4
16
1
9
3
2
4
2
4
7
79

294
114
30
60
24
48
24
108
6
54
62
12
24
12
24
40
836

1096
955
115
200
52
167
146
192
26
232
117
35
94
54
96
10
767

12
12
2
3
1
4
1

21
9
20
2

107
36
480
30

840
432
960
240

250
283
241
62

21
9
20
2

Renginių dalyvių geografija
Miestas

Dalyvių skaičius

Kauno m.
Kitų miestų, rajonų

16 684
4981

6

102
1
18
20
6
3
4
3
1
1
1
30

3

1
1
1
19

11
19
5
11
69
4
7
2
31
7
20
1
4
37
9
28
5
2
6
2
4
2
10
1
6
3
2
3
2
3

KVALIFIKACINIŲ RENGINIŲ DALYVIŲ SKAIČIUS
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Renginių skaičius pagal 2008 m. vasario 12 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-398 patvirtintas kvalifikacijos tobulinimo kryptis
Kvalifikacijos tobulinimo
kryptys
Atnaujintų Lietuvos bendrojo
lavinimo mokyklų bendrųjų
programų diegimas
Pagalbos
mokiniui
organizavimas
Ikimokyklinio
ir
priešmokyklinio
ugdymo
paslaugų pl÷tra
Informacinių komunikacinių
technologijų
taikymas
mokykloje pl÷tra
Mokyklos
vaidmens
stiprinimas kuriant atvirą
pilietinę visuomenę
Profesinio mokymo paslaugų
pl÷tra

Renginių skaičius

Bendras dalyvių skaičius

141

3809

89

3023

39

1364

26

397

33

1616

Keitimosi gerąja patirtimi renginių ir dalyvių skaičius pagal formas
Renginių
skaičius
Gerosios patirties seminarai (išskirkite iš bendro seminarų
237
skaičiaus)
Atviros pamokos
57
Parodos
40
Iš jų: temin÷s
26
autorin÷s
14
Konferencijos
27
Apskriti stalai, diskusijos
5
Mokytojų kūrybos vakarai
5
Kita (parodų aptarimai)
Gerosios patirties leidinių skaičius
5
Straipsnių spaudoje skaičius
7
Renginių dalyvių tikslin÷s grup÷s
.
Ikimokyklinio ugdymo pedagogai
Priešmokyklinio ugdymo mokytojai
Pradinio ugdymo mokytojai
Pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų mokytojai
Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui,
ugdymą organizuojančių skyrių ved÷jai
Specialiojo ugdymo ir socialiniai pedagogai,
psichologai
Profesinio rengimo mokytojai
Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai
Apskričių viršininkų, savivaldybių administracijų
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Dalyvių
skaičius
8042
500
1500
14
2000
85
100

Seminarų
skaičius
39

Valandų
skaičius
324

Dalyvių
skaičius
1364

40
424
53

294
7766
568

1096
13362
2296

118

1302

3023

12

348

254

švietimo padalinių darbuotojai
Kita mišrios grup÷s (bedarbiai, bendruomen÷s nariai,
savivaldyb÷s darbuotojai, verslininkai, finansininkai,
bibliotekininkai, išor÷s vertintojai, neįgalieji,
visuomen÷s sveikatos priežiūros specialistai, raštin÷s
ved÷jos, sekretor÷s ir pan., visų dalykų mokytojai
bei specialistai)
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68

270

Kvalifikacijos tobulinimo renginių lektoriai
Mokytojai praktikai, dalykų mokytojai
Lietuvos universitetų, kt. aukštųjų mokyklų ir mokslo institucijų
mokslininkai, d÷stytojai
Užsienio mokslininkai bei praktikai
Ministerijų, apskričių viršininkų, savivaldybių administracijų ir kitų
valstyb÷s institucijų darbuotojai
Jungtin÷ lektorių grup÷
Nevyriausybinių organizacijų atstovai
Kiti (leidyklų lektoriai, vadov÷lių autoriai ir leid÷jai, švietimo centro
darbuotojai)

Renginių skaičius
437
93
10
47
86
20

VALSTYBINöS ŠVIETIMO STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO
PROGRAMOS FINANSUOJAMOS ŠMM, PPRC
Seminarų skaičius

Dalyvių skaičius

122

3 336

Programa „Kvalifikacijos tobulinimo programos, skirtos pedagogams mokyti
konkretizuoti ir planuoti ikimokyklinio ugdymo programą naudojant naują
ikimokyklin÷s grup÷s dienyną“
(1 seminaras, apmokytas 31 mokytojas).
Programa „Pasirengimas atnaujintų bendrųjų ugdymo turinio programų
diegimui“ (2007-2008 m. iš viso: 141 seminaras, 3809 dalyviai)
(78 seminarai, apmokytas 2 231 mokytojas).
Programa „Verslumo integravimas į formalųjį ir neformalųjį ugdymą“
(2 seminarai, apmokyti 48 mokytojai).
Nacionalinio lygio programa pradinių klasių mokytojams, ketinantiems
vykdyti ankstyvojo užsienio kalbos mokymo programą (200 val.)
(2 mokymai, apmokyti 23 mokytojai).
Programa „D÷l lietuvių kalbos (gimtosios) ir lietuvių kalbos (valstybin÷s)
brandos egzamino vertintojų seminarų organizavimo“
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(10 seminarų, apmokyti 279 mokytojai).
Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos projektas „Mokytojų, specialistų
profesin÷s kompetencijos pl÷tot÷ vykdant Alkoholio, tabako ir kitų psichiką
veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programą“
(16 seminarų, apmokyta 400 mokytojų).

ATESTACINIAI RENGINIAI
Metai

Renginių skaičius

Dalyvių skaičius

2007

27

478

2008

43

1133

Vadovams, pageidaujantiems atestuotis pirmą kartą (pagal Švietimo ir mokslo ministro
2005 m. liepos 21 d. Nr. ISAK-1521 patvirtintus “Vadovų atestacijos nuostatus”):

“Mokyklos vadybos

2007

2008

5 mokymai – 100 vadovų

2 mokymai – 50 vadovų

1 mokymai – 17 mokytojų

8 mokymai – 224 mokytojai

pagrindai” (220 val.)
“Lietuvių kalbos kultūra”
(22 val.)
Mokytojams, pageidaujantiems atestuotis pirmą kartą (pagal Švietimo ir mokslo ministro
2007 m. liepos 27 d. Nr. ISAK-1578 patvirtintus “Mokytojų atestacijos nuostatus”):

“Kompiuterinio

2007

2008

20 kursų – 332 dalyviai

18 kursų – 215 dalyvių

1 mokymai – 29 mokytojai

4 mokymai – 101 mokytojas

raštingumo” (40 val.)
“Pedagoginių

–

psichologinių žinių kursas”
(120 val.)
11 renginiai – 543

“Specialiosios pedagogikos
ir

mokytojai

specialiosios

psichologijos kvalifikacijos
tobulinimo

kursų

programa” (60 val.)
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METODINö VEIKLA
METODINöS VEIKLOS MODELIS KAUNO MIESTE
Kauno miesto savivaldyb÷s administracijos
Švietimo ir kultūros departamento
Švietimo ir ugdymo skyrius

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

Kauno miesto metodin÷ taryba ir metodiniai būreliai
Veiklos:
1. Mokyklų metodin÷s tarybos ir metodinių būrelių
pasitarimai.
2. Metodin÷s dienos.
3. Gerosios patirties kvalifikacijos tobulinimo
programų kūrimas ir vertinimas (seminarų
organizavimas).
4. Edukacin÷s išvykos.
5. Konferencijos.
6. Parodos.
7. Atviros pamokos.
8. Gerosios edukacin÷s patirties duomenų banko
kaupimas ir sklaida.
9. Metodinių priemonių kūrimas (CD, leidiniai).
10. Metodin÷s literatūros kaupimas ir sklaida.

METODINöS DIENOS
Kauno pedagogų kvalifikacijos centru kartu su Kauno miesto savivaldyb÷s
administracijos Švietimo ir kultūros departamento Švietimo ir ugdymo skyriumi,
Kauno miesto mokyklų metodine taryba organizavo jau tradicija tapusia metodinių
dienių savaitę „Metodin÷s veiklos svarba ugdymo procese“, kurioje dalyvavo 441
mokytojas (2007 m. - 149). Kauno miesto ugdymo įstaigos pristat÷ gerąją patirtį bei
inovacijas visos Lietuvos mokytojams.
KONFERENCIJOS
Konferencijos

2007

2008

Tarptautin÷s

5

5

Respublikin÷s

11

13

Kauno miesto ir apskrities

11

9

IŠ VISO

27

27
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Tarptautin÷s konferencijos:
1. „Rusų (užsienio) kalbos situacija ir mokymosi perspektyvos Europos kalbų
kontekste“.
2. „Gimtosios ir valstybin÷s kalbos įtaka asmenyb÷s formavimuisi“.
3. „Pilietiškumo ugdymo aktualijos Lietuvoje ir Lietuvos mokyklose: problemos
bei galimi jų sprendimo būdai“.
4. „Aklųjų švietimas Lietuvoje: problemos ir perspektyvos“.
5.

„Suzuki metodas pasaulyje ir Lietuvoje“.
Respublikin÷s konferencijos:

1. Tiksliųjų mokslų mokytojų ir 10-12 kl. mokinių konferencija – kūrybinių darbų
konkursas „Kelias į Olimpą“.
2. Tarptautin÷s

konferencijos,

vykusios

Lietuvos

Respublikos

Seime,

„Tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarba, dirbant su rizikos grup÷s vaikais
ir jaunimu“ refleksija.
3. „Intelekto

sutrikimus

turinčių

mokinių

ugdymas

bendrojo

lavinimo

mokykloje”.
4. Muzikos mokytojų metodin÷ – praktin÷ konferencija „Muzikinis ugdymas
švietimo kaitos procese”.
5.

„Dvasin÷, intelektin÷ ir fizin÷ ugdymo/si derm÷”.

6. „Mokinių turinčių įvairias negalias ugdymas bendro lavinimo mokykloje”.
7. „Mano metodas”.
8. „Pedagoginis muziejus – mokytojų patirties ir kūrybos sklaidos vieta”.
9. „Pilietin÷s iniciatyvos – Lietuvos ateičiai“.
10. „Tradicijos ir šiandiena“.
11. Teorin÷ – praktin÷ konferencija „Atnaujinto turinio programa pradin÷se klas÷se.
Lūkesčiai, perspektyva“.
12. „Priklausomos asmenyb÷s stiprinimas ir socialin÷ integracija“ .
13. „Olimpinis ugdymas – integruotas moralinių vertybių puosel÷jimas“ .
Kauno miesto ir apskrities konferencijos:
1. „Matematinio raštingumo ir bendrųjų geb÷jimų ugdymas matematikos
pamokose“.
2. Mokslin÷ – praktin÷ konferencija „Lietuvos gyventojų pasipriešinimo sovietinei
okupacijai atspindžiai pilietiniame vaikų ir jaunimo ugdyme“.
3. „Informacinių technologijų taikymas ugdymo procese“.
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4. „Vaikų ir moksleivių sveikata, specialiųjų ugdymosi poreikių prevencija”.
5. „Vaikų užimtumas: saugi kaimynyst÷”.
6.

„Jaunimas ir literatūra krikščioniškų vertybių kontekste“.

7. „Būkime gamtos draugai“.
8. „Etnokultūros integravimas į ugdomąją veiklą“.
9. „Narkotikų ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos programos
įgyvendinimas“.
PARODOS
Parodos

2007

2008

Respublikin÷s

-

3

Kauno miesto ir apskrities

48

37

IŠ VISO

48

40

Respublikin÷s parodos
1. „Geroji patirtis ir novacijos Kauno miesto ugdymo įstaigose“ (parodai pateikti
234 darbai iš 60 Kauno miesto švietimo ir ugdymo įstaigos) 2008 m. birželio 17 –
rugs÷jo 26 d., PPRC.
2. Mokytojų parengtų ir ugdymo procese naudojamų mokymo priemonių paroda
„Mokytojų edukacin÷ kūryba“ (ekspozicijai pateikti 122 Kauno miesto mokytojų
darbai) 2008 m. lapkričio 10-14, PPRC.
3. Menų ir technologijų mokytojų metodinių darbų paroda „Mokytojo metodin÷
veikla – mokytojo meistriškumo mokykla“ (ekspozicijai pateikti 46 Kauno
miesto menų ir technologijų mokytojų darbai) 2008 m. lapkričio 17 – gruodžio 22
d., PPRC.
Kauno miesto ir apskrities parodos
1. Informacinių lankstinukų paroda, skirta SUP vaikų sveikatinimui.
2. Gen÷s Č÷snien÷s metodinių priemonių, skirtų

SUP

vaikų ugdymui, autorin÷

paroda.
3. „Bendradarbiavimo su t÷vais aspektai Kauno miesto mokyklose”.
4. Klasių aukl÷tojų gerosios patiries paroda „Mano klas÷”.
5. „Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos projektų vykdymas”.
6. Regioninio vokiečių kalbos centro organizuota vokiškų knygų paroda Žilinsko
galerijoje.
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7. Lietuvos mokinių dail÷s olimpiados Kauno miesto turo kūrybinių darbų paroda
„Miestas, kaip kūrybin÷ erdv÷“.
8. Istorin÷s fotografijos paroda „Lietuvos ir Kauno miesto istorinių įvykių apžvalga
fotonuotraukose“, skirta Kauno miesto savivaldos 600 metų jubiliejui.
9. Dail÷s mokytojų metodinių darbų paroda „Naujų mokymo metodų taikymas
ugdant mokinių meninius geb÷jimus“.
10. Dailininko Viktoro Žilinsko tapybos, skulptūros, koliažų paroda „Proveržis“.
11. Fotonuotraukų

ir

ortopedijos

technikos

priemonių

paroda

„Ortopedijos

technologijos specialistų rengimas“.
12. Dailininko Donatas Šilinio tapybos darbų paroda „Po pasaulį pasižvalgius“.
13. Menų ir technologijų mokytojų metodinių darbų paroda „Mokytojų metodin÷
veikla – mokytojų meistriškumo mokykla“.
14. Kauno lopšelio-darželio „Rasyt÷“ bendruomen÷s narių darbų paroda „Apšerkšniję
mūsų žiemos“.
15. Projekto „Kurkime gyvūn÷liams pasaką“ darbų paroda.
16. Menų darželio „Etiudas“ vaikų dail÷s paroda „Kaunas žiemą“.
17. Metodinių priemonių, tinkančių darbui M. Montessori metodu ankstyvojo,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grup÷se paroda „Žiemos
taku“.
18. Žaliakalnio seniūnijos ikimokyklinių įstaigų projekto renginių „Rieda, rieda metų
ratai“ vaikų darbų bei nuotraukų paroda.
19. Menų darželio „Etiudas“ vaikų tapinių paroda „Mano Lietuva“, skirta Lietuvos
valstyb÷s atkūrimo dienai.
20. Šilainių seniūnijos ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinio amžiaus vaikų ir „Ryto“
pradin÷s mokyklos mokinių piešinių paroda „Lietuva - gimtin÷ mano“.
21. Gričiupio ir Dainavos seniūnijų ikimokyklinių įstaigų pedagogų ir ugdytinių
velykinių kompozicijų paroda „Margutyje – visas gyvenimas“.
22. Pradinių klasių mokytojų kūrybin÷s grup÷s „Sveika gyvensena“ organizuota maketų
paroda „Sniego švent÷s akimirkos“ .
23. Vaikų dail÷s paroda „Mūsų knygel÷s“.
24. Dainavos seniūnijos ikimokyklinių įstaigų foto paroda, skirta Kauno miesto
savivaldos 600 metų jubiliejui ,,Senas Kaunas – naujas Kaunas“.
25. Dainavos seniūnijos ikimokyklinių įstaigų paroda, skirta Kauno miesto savivaldos
600 metų jubiliejui ,,Švarus mūsų miestas“.
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26. Paroda ,,Meninis ir tautinis ugdymas – kryptis į visavertį gyvenimą“ skirta
Kauno pradinių klasių mokytojų menin÷s raiškos kūrybin÷s grup÷s 5-erių metų
projektinei veiklai pristatyti.
27. Šilainių seniūnijos ikimokyklinių įstaigų projekto „Darželis ir mano vaikyst÷“
ugdytinių ir pedagogų darbų paroda.
28. Kauno priešmokyklinio ugdymo grupių, pradinių klasių mokytojų, taikančių savo
darbe M. Montessori pedagoginę sistemą, ir pradinių klasių mokytojų, dirbančių
tradicinio ugdymo įstaigose, metodinių priemonių paroda.
29. Ikimokyklinių įstaigų mokytojų, vaikų ir jų t÷vų tautinio ir pilietinio projekto „Aš
noriu švarios Lietuv÷l÷s“ kūrybinių darbų paroda.
30. Paroda, skirta pokyčiams pradin÷je mokykloje.
31. Paroda Lietuvos nepriklausomyb÷s 90-mečiui pamin÷ti: „Nuo Vasaruio 16-osios
iki Kovo 11-osios“.
32. Paroda Lietuvos nepriklausomyb÷s 90-mečiui pamin÷ti: „Dr. K. Grinius –
varpininkas, politikas, LR Prezidentas“ .
33. Mokytojos Vilijos Ratautien÷s vytinių juostų paroda „Juostos buityje ir mene“,
skirta Lietuvos Nepriklausomyb÷s atkūrimo dienai.
34. Rusų (užsienio) kalbos mokytojų parengta vizualinių priemonių paroda „Jos
didenyb÷ – Moteris“ .
35. Dail÷s mokytojų plenero kūrybinių darbų paroda „Šventosios žem÷s ženklai“ .
36. L./d. „Aušrin÷“ aukl÷tojos tautodailinink÷s Jolantos Mikol÷nien÷s tapybos darbų
paroda.
37. Seminaro „Kompiuterin÷ grafika mokykloje“. Adobe Photoshop programa dalyvių
baigiamųjų darbų paroda „Adventinis Kaunas“.
METODINIŲ LEIDINIŲ PRISTATYMAI
1. D.Ubartait÷s-Vingien÷s knygos „Kritinio mąstymo ugdymas formaliajame
suaugusiųjų švietime: teorija ir jos praktinis taikymas istorijos pamokose“
pristatymas.
2. Knygos „Lietuviai Arktyje“ pristatymas.
3. Leidinio „Geroji patirtis ir novacijos Kauno miesto ugdymo įstaigose“
pristatymas.
4. Leidinio mokymų pedagogams metodin÷s medžiagos „Alkoholio, tabako ir kitų
psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“ pristatymas.
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KULTŪRINIAI RENGINIAI
1.

Mokytojų skaitovų diena „Poezija - kalbos kalba“.

2. Poezijos spektaklis, skirtas

Salom÷jos N÷ries gimtadieniui, „Ir nenoriu sau

geresnio nieko“.
3. Integruotas lietuvių kalbos, dorinio ugdymo, technologijų, menų ir etnokultūros
projektas „Duonos kelias“.
4. Renginys „Metų Šviet÷jai“, skirtas Kauno miesto mokytojams, aktyviausiai
dalyvaujantiems metodin÷je – kūrybin÷je veikloje.

KONSULTAVIMAS
2008 m. vyko 86 konsultacijos (2007 m. – 87).
Temin÷s konsultacijos (konsultuoja PPRC parengti konsultantai, mokytojai ekspertai,
metodininkai):
Konsultacijos istorijos ir politologijos mokytojams (24).
Konsultacijos istorijos ir politologijos mokytojams „Atnaujintų Bendrųjų ugdymo
programų diegimas pamokose“ (5).
Konsultacija kūno kultūros mokytojams „Atnaujintų Bendrųjų ugdymo programų
diegimas kūno kultūros pamokose“ (1).
Konsultacijos lietuvių (gimtosios) kalbos mokytojams „Atnaujintų Bendrųjų ugdymo
programų diegimas pamokose“ (4).
Konsultacijos lietuvių (gimtosios) kalbos mokytojams (6).
Konsultacijos lietuvių (valstybin÷s) kalbos mokytojams (1).
Konsultacijos rusų (užsienio) kalbos mokytojams (1).
Konsultacijos anglų kalbos mokytojams (1).
Konsultacijos prancūzų kalbos mokytojams (1).
Priešmokyklinio ugdymo mokytojams „Specialiųjų poreikių vaikai priešmokyklin÷se
grup÷se“ (1).
Priešmokyklinio ugdymo mokytojams „Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų
vertinimo aplanko pildymas komandinio darbo rezultatas“ (4).
Individualios konsultacijos priešmokyklinio ugdymo mokytojams, kitiems priešmokyklinio
amžiaus vaikų ugdytojams jiems rūpimais klausimais (7).
Konsultacijos priešmokyklinio ugdymo mokytojams „Priešmokyklinio amžiaus vaiko
pasiekimų vertinimo aplanko taikymas ugdomosios veiklos konkretizavimui“ (3).
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Priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Tarpinis vaikų pasiekimų vertinimas ir
rekomendacijų tolimesniam ugdymui pradin÷je mokykloje rengimas“ (7).
Konsultacija pradinių klasių mokytojams, dirbantiems su matematikos vadov÷lio
komplektu „Riešutas“ 1 klasei. (1)
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vidaus audito konsultacijos (7).
Konsultacijos priešmokyklinio ugdymo mokytojams „Priešmokyklin÷s grup÷s dokumentų
archyvavimas“ (3).
T÷vų, turinčių SUP vaikus, konsultavimas (1).
Konsultacija fizikos mokytojams „Šiuolaikin÷s pamokos planavimas“ (1).
Konsultacija „IKT taikymas SUP vaikų ugdyme“ (1).
Konsultacija mokytojams, dirbantiems su mokinių savivalda (1).
Konsultacija

„Kompiuterinio

mokymo

priemonių

taikymas

tiksliųjų

mokslų

pamokose“ (1).
Konsultacija įvairių dalykų mokytojams „Interaktyvios lentos naudojimas ugdyme“ (1).

PROJEKTINö VEIKLA
2008 m. parengta - 13 projektų. Vykdomi - 8 (iš jų 2 ES struktūrinių fondų ir 1
Leonardo da Vinci mobilumo). 3 projektų rezultatai laukiami.
Lokaliniai projektai:
Kauno miesto savivaldyb÷s kultūros projektas „Tautin÷s kultūros virsmai:
buvome – esame – būsime“ . (KPKC – partneris)
Lietuvos nacionalin÷s Martyno Mažvydo bibliotekos skaitymo skatinimo projektas
„Nekasdieniai skaitymai iš knygos ir medžių lapų“.
Parengtos ir vykdytos programos:
Kauno miesto savivaldyb÷s programa „Narkotikų ir psichotropinių medžiagų
vartojimo prevencijos programos įgyvendinimas“. (Kauno jaunimo narkologijos
pagalbos centras – pareišk÷jas, KPKC – partneris)
Respublikiniai projektai:
ŠMM pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „Bendrakultūrin÷s kompetencijos
pl÷tot÷, skatinant mokytojų pilietinę ir tautinę saviraišką“.
ŠMM vaikų socializacijos projektas „Saugi mokykla ir jos prieigos“. (Kauno
J÷zuitų gimnazija – pareišk÷jas, KPKC – partneris)
ŠMM psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos projektas „Mokytojų,
specialistų profesin÷s kompetencijos pl÷tot÷ vykdant Alkoholio, tabako ir kitų
psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programą“.
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Parengti ir pateikti vertinimui ES struktūrinių fondų projektai:
ES struktūrinių fondų parama iš 2007-2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų
programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas: sveikatos,
švietimo ir socialin÷ infrastruktūra“ VP3-2.2 ŠMM-10-V priemon÷s „Pedagoginių
psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų
pedagogų,

socialinių

pedagogų,

psichologų,

logopedų

darbo

aplinkos

modernizavimas“ projekto. (PPRC – pareišk÷jas, KPKC – partneris)
Pagal projektą numatomos finansuoti veiklos tikslas – sudaryti mokytojams
nuolat tobulinti savo kvalifikaciją.
Projekto tikslin÷ grup÷ – mokytojai.
Pagal projektą numatoma finansuoti veikla – mokytojų kvalifikacijos tobulinimo
infrastruktūros pl÷tra, atliekant renovacijos darbus, perkant įrangą ir paslaugas,
reikalingas mokytojų kvalifikacijos tobulinimo infrastruktūros pl÷trai.
Siektini rezultatai: bus renovuotos centro mansardos patalpos bei įrengtos naujos
mokymosi aplinkos.
ES struktūrinių fondų 1.3 priemon÷s projektas „Socialinio darbo metodikos
„Šeimos psichologinio atsparumo ir socialin÷s integracijos stiprinimas“ darbui
su socialin÷s rizikos bei socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis (šeimomis)
įgyvendinimas“. (Kauno jaunimo narkologijos pagalbos centras – pareišk÷jas,
KPKC – partneris)
Projekto tikslai - parengti metodinę medžiagą

socialiniams bei kitiems

darbuotojams, dirbantiems su socialin÷s rizikos šeimomis, skatinant socialinę
atskirtį patiriančių asmenų įsitraukimo į darbo rinką; tobulinti Lietuvos socialinių,
kitų darbuotojų profesinę kompetenciją darbui su socialin÷s rizikos bei socialinę
atskirtį patiriančiais asmenimis (šeimomis) siekiant išvengti jų socialin÷s atskirties;
suorganizuoti projekto baigiamąją konferenciją, apžvelgiant projekto rezultatus ir
naudą.
Siektini rezultatai: bus sukurta novatyvi socialinio darbo metodika „Šeimos
psichologinio atsparumo ir socialin÷s integracijos stiprinimas“

specialistams,

dirbantiems su socialin÷s rizikos šeimomis; bus vykdomi mokymai 10-yje Lietuvos
apskričių. Planuojamas tikslin÷s grup÷s skaičius – 400 socialin÷s rizikos šeimų.
Parengtas ir pateiktas vertinimui (2009-01-05) ES struktūrinių fondų 1 prioriteto
VP1-1.1-SADM-06-K priemon÷s "Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame
sektoriuje" projektas „Kauno miesto švietimo ir ugdymo įstaigų administracinio
personalo kvalifikacijos tobulinimas ir administracinių geb÷jimų pl÷tot÷“.
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Projekto tikslas - didinti švietimo ir mokslo institucijų administracinio personalo
kvalifikaciją, žinių ir geb÷jimų lygį.
Projekto tikslin÷ grup÷ - švietimo ir mokslo institucijų administracinis personalas
(raštinių darbuotojai, buhalteriai, bibliotekininkai).
Parengtas Europos ekonomin÷s erdv÷s

ir Norvegijos finansinių mechanizmų

projektas:
EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektas „Profesijos mokytojų
kompetencijų pl÷tra senosios medin÷s architektūros restauratorių rengimui“.
Projekto tikslas - tobulinti Lietuvos profesijos mokytojų, dirbančių medin÷s
architektūros ir statybos srityje, kompetenciją, siekiant profesinio ugdymo sistemos
gerinimo, kvalifikuotų medienos restauravimo specialistų rengimo.
Siektini rezultatai: profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos
rengimas, ekspertavimas; profesijos mokytojų mokymai (160 val.); profesijos
mokytojų stažuot÷ Norvegijoje; medin÷s architektūros restauratoriaus programos ir
metodin÷s medžiagos pagal modulius rengimas, išleidimas; programos įteisinimas;
konferencijos suorganizavimas. Tiesiogin÷s tikslin÷s grup÷s - 30 Lietuvos profesijos
mokytojų, dirbančių medin÷s architektūros ir statybos srityje. Netiesiogin÷s tikslin÷s
grup÷s - Lietuvos profesijos mokytojai (informacijos sklaida).
Parengti ir vykdomi tarptautiniai projektai:
Leonardo da Vinči VETPRO mobilumo projektas „Praktika dabarčiai ir ateičiai –
Europos patirtis stalių ir baldžių profesijos mokytojų kompetencijai“ (KPKC
dalyvauja partnerio teis÷mis) (rezerviniame sąraše);
Leonardo da Vinči projektas „Kvalifikacijos tobulinimo institucijų darbuotojų
kompetencijų pl÷tra ES šalyse” (PPRC – pareišk÷jas, KPKC - partneris).
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BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS
2008 m. pasirašytos 8 bendradarbiavimo sutartys (2007 m. – 12).
Kauno tautin÷s kultūros centras
Kauno apskrities viršininko administracija
Kauno apskrities visuomen÷s sveikatos ugdymo centras
Raseinių rajono švietimo centras
Kauno „Santaros“ gimnazija
Kauno Prano Mašioto pradin÷ mokykla
Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras
Marijampol÷s apskrities švietimo centras

LAIMöTI ŠMM, PPRC, ITC SKELBIAMI KONKURSAI
Metai
2007

Dalyvių skaičius
2 382

2008

193

2008 m. Pedagogų profesin÷s raidos centro skelbtame kvalifikacijos tobulinimo
programų konkurse „Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių ugdymo
organizavimas“ laim÷tos 6 programos. Apmokyti 193 mokytojai.

TIRIAMOJI VEIKLA
Nuolatinis švietimo ir ugdymo įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio
tyrimas;
Grįžtamojo ryšio tyrimas (kiekvienam klausytojui bei lektoriui po seminaro
pateikiama anketa);
Nuolatinis KPKC veiklos įsivertinimas pagal „Institucijų, vykdančių mokytojų ir
švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo
ir akreditacijos taisykles“.
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BIBLIOTEKA – INFORMACINIS METODINIS CENTRAS
Bibliotekos dokumentų fondas 16 255 egz.

8512

9000
8000

6640

7000
6000
5000
4000

2913

2007 m.

3344

2008 m.

3000
2000

463 402

1000
0

Skaitytojų
skaičius

Lankytojų
skaičius

Išduota
dokumentų

Kaupiama naujausia metodin÷ ir mokslin÷s literatūra, mokomosios priemon÷s
(vaizdo, garso įrašai, CD). 2006 m. biblioteka pasipild÷ 184 dokumentais, 2007 m.
– 415 dokumentų, 2008 m. – 307 dokumentais.
Duomenų bazių kūrimas (edukacin÷s patirties, lektorių, konsultantų, atestuotų
mokytojų).
S÷kmingai diegiamas projektas „MOBIS PĮ“. Mokyklų bibliotekų tinklas
kompiuterizuojamas, kuriama mokyklų bibliotekų informacin÷ sistema.
Konsultuojama mokomųjų priemonių naudojimo, informacijos paieškos e.
šaltiniuose klausimais.
Organizuojamos metodinių darbų ir naujausios literatūros parodos.
Sukurta Kauno miesto mokytojų metodinių darbų e-kartoteka
Sukurta KPKC internetin÷ svetain÷: http://www.kpkc.lt
Įrengtos 2 modernios po 13 darbo vietų informacinių technologijų klas÷s.
Įrengta internetin÷ skaitykla (2 darbo vietos).
Planuojamos pagrindin÷s veikos kryptys 2009 m.
Centras veiklai 2009 metams tobulinti pasirinko tikslus, atitinkančius bendrąsias
kvalifikacijos tobulinimo centrų veiklos sritis: kvalifikacijos tobulinimo renginių kokyb÷s
užtikrinimas; tiriamosios veiklos

vykdymas, 2008 metų veiklos įsivertinimas pagal
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Akreditacijos nuostatus, kvalifikacijos tobulinimo programų pagal 2008 – 2010 metų
mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių
ved÷jų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo prioritetines kryptis banko
papildymas; partneryst÷s tinklų pl÷tojimas; didesnių ES struktūrinių fondų, kitų fondų,
lokalinių, respublikinių projektų, konkursų paramos teikiamų galimybių siekimas.

Direktor÷

Rasa Bortkevičien÷
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