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KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRO
VEIKLOS PROGRAMA 2006 METAMS
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro veiklos planas 2006 metams atliepia Kauno miesto
Švietimo ir ugdymo skyriaus 2006 metų nuostatas ir apibrėţia KPKC veiklos kryptis, tikslus, numato
veiklos rezultatus.
Įgyvendinant veiklos planą, bus organizuojamas tęstinis suaugusiųjų kvalifikacijos
tobulinimas, siekiant sudaryti sąlygas mokytojams ir kitų socialinių grupių suaugusiems įgyti naujų
ţinių, gebėjimų ir įgūdţių bei tobulinti savo profesinę kompetenciją.

2. MISIJA
Maksimaliai tenkinti pedagogų ir kitų suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą poreikius,
panaudojant naujausias informacines technologijas, bendraujant ir bendradarbiaujant su institucijomis,
įtakojančiomis neformalų suaugusiųjų švietimą. Tirti, analizuoti, apibendrinti ir skleisti gerąją pedagogų
darbo patirtį. Uţtikrinti valstybės ir savivaldybės deleguotų funkcijų ir švietimo prioritetų įgyvendinimą.
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3. VIZIJA
Moderni, informacinė, metodinė pedagogų ir kitų suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo
institucija, teikianti kokybiškas edukacines paslaugas, besiorientuojanti į regiono ir šalies poreikius,
infrastruktūros kaitą, Europos Sąjungos švietimo struktūras, tarptautinį bendradarbiavimą bei švietimo
sistemos plėtrą.

4. KPKC 2005 METŲ VEIKLOS ANALIZĖS APIBENDRINIMAS
Įgyvendinant 2005 metų veiklos tikslus:
1. Pasiekta 60 proc. didesnis klausytojų skaičius, negu 2004 metais (planuota 5-8 proc.), nes
aktyviai dalyvauta ir laimėta programų projektų konkursuose. Centras tapo įgaliotuoju
ECDL (Europos kompiuterių vartuotojo paţymėjimo) testavimo centru. Europos
kompiuterių vartotojų pradmenų paţymėjimus įgijo 40 ţmonių. Pradėti vykdyti uţsienio
(anglų, vokiečių, prancūzų) kalbų mokymai vadovams pagal naujus atestacijos nuostatus
ir pasirengta testavimui. Centras tapo Lietuvos Suaugusiųjų asociacijos nariu.
2. Kauno miesto mokytojai praktikai 2005 metais parengė arba bendradarbiavo rengiant
239 kvalifikacijos tobulinimo programas, tai 100 proc. daugiau negu 2004 metais.
Bendradarbiaujant su metodiniais būreliais vykdyta ugdymo institucijų gerosios patirties
sklaida, įdiegtos naujos sklaidos formos: metodikos valandos, literatūros svetainės.
3. Apibendrinta informacija apie Centro veiklą buvo nuolat teikiama ţiniasklaidai. Centro
internetinėje svetainėje (www.kpkc.lt) operatyviai talpinama aktuali informacija apie
Centro veiklą. Dėl darbuotojų kaitos, vietoj planuotų rekataloguoti 70 proc bibliotekos
dokumentų, įpusėta diegti kompiuterinė bibliotekos katalogų programa „Mobis“
(rekataloguota 7700 dokumentų – 50 proc.). Įrengta viena skaitytojų kompiuterizuota
darbo vieta bibliotekoje – informaciniame centre (planuota – 1 vieta).
Veikia Centro lankytojų informavimo sistema.
4. Atliktas Centro veiklos įsivertinimas pagal naują Mokytojų kompetencijos centro
parengtą metodiką (2 sritys), parengtos išvados bei numatytos gairės tobulėjimui.
Atliktas kvalifikacijos tobulinimo renginių grįţtamojo ryšio tyrimas.
5. Aktyviai dalyvauta ES struktūrinių fondų projektų (parengti ir pateikti 2 nauji projektai
ES struktūrinių fondų paramai gauti), Švietimo ir

mokslo ministerijos, Kultūros

ministerijos, Mokytojų kompetencijos centro, Švietimo informacinių technologijų centro
skelbtuose konkursuose kvalifikacijos tobulinimo programoms finansuoti ir įsisavinta
157 843 Lt (2004 m. – 36 614 Lt) gautų projektinių – programinių lėšų mokytojų
kvalifikacijai tobulinti.
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Analizuojant 2005 metų KPKC veiklą, išryškėja tokios darbo problemos ir galimybės:
S (stiprybės)

W (silpnybės)

1. Centro vadovų kompetencija: vadovai (2) turi įgiję 1. Nepakankamai išplėtota tarptautinė projektinė
aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, magistrai (2), 1 veikla (programų, specialistų mainai).
mokosi edukologijos doktorantūroje.
2.

Centro

kūrybinių

kompetencija:
aukštąjį

darbuotojų

kūrybiniai

išsilavinimą.

2. Neįsigytos kompiuterinės buhalterinės apskaitos
skaičius

darbuotojai

Iš

jų

1

(12)

ir programos.
turi 3. Nepakankama materialinė – techninė bazė

magistras,

3 poreikiams tenkinti:

magistrantai, 3 įgiję andragogo kvalifikaciją.

- susidėvėję kompiuteriai buhalterijoje;

3. Funkcionuoja kvalifikacijos programų rengimo, - patalpos (aktų salė, knygų fondo saugykla,
metodininkų kabinetai) reikalauja remonto.

aprobavimo ir pateikimo sistema.

4. Diegiamos naujos kvalifikacijos tobulinimo 4. Nepakankamai pritraukiamos kitos (ne pedagogų)
socialinės grupės kvalifikacijos tobulinimui.

formos.
5. Centre veikia informacinis centras - biblioteka,
sukaupusi 16 200 dokumentų fondą; diegiama

mokyklų

bibliotekų

informacinė

sistema

„MOBIS“ (50 proc. dokumentų rekataloguota).
6. Centras tapo įgaliotuoju ECDL testavimo centru,
vykdomi mokymai bei testavimas.
7. Parengti du projektai ES struktūriniams fondams.
8. Tęsiamos Centro tradicijos.

O (galimybės)
1. Teikti

T (grėsmės)

kokybiškas

edukacines

paslaugas 1. Nepakankamas finansavimas:
- kompiuterinei įrangai bei inventoriui;

pedagogams ir kitiems suaugusiems.

2. Vykdyti švietimo įstaigų vadovų uţsienio kalbų 2. Naujų kvalifikacijos centrų įsikūrimas.
mokėjimo lygio testavimą.

3. Išoriniai veiksniai (demografiniai, politiniai,

3. Vykdyti miesto pedgagogų gerosios patirties ekonominiai).
sklaidą, kuruojant dalykų metodinius būrelius.
4. Rekataloguoti

„Mobis“

informacine

sistema

visus bibliotekos dokumentus.
5. Aktyviau plėtoti tarptautinius ryšius: pritraukti
įvairių fondų lėšas bei lektorius.
6. Teikti projektus ES struktūriniams fondams.
7. Kurti saugią, darbingą, estetinę aplinką.
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5. 2006 METŲ VEIKLOS AKTUALUMO PAGRINDIMAS
2006 metais siekiame toliau kurti mokytojų ir kitų socialinių grupių suaugusiųjų kvalifikacijos
tobulinimo aplinkas, kurios padėtų mokytojams įgyti šiuolaikines kompetencijas: socialinę (pilietinę),
kultūrinę ir komunikacinę. 2006 metų veiklos aktualumą apsprendţia KPKC 2004-2012 metų
strateginės veiklos kryptys bei 2005 metų veiklos tikslų įgyvendinimo analizė.
Siekiant darnios ir efektyvios kvalifikacijos tobulinimo sistemos uţtikrinimo, aktualu:
Vykdyti Centro bei programų valstybinę akreditaciją.
Vystyti ir plėtoti pedagogų ir kitų suaugusiųjų gerosios patirties sklaidą, bendradarbiaujant su
miesto metodiniais būreliais.
Sukurti mokytojų metodinių darbų duomenų bazę.
Parengti naujus Centre organizuojamų parodų nuostatus.
Informaciniame centre – bibliotekoje pasiekti, kad 70 proc. dokumentų būtų prieinami
elektroniniu būdu.
Ieškoti finansinių išteklių programų realizavimui, patalpų, technikos atnaujinimui, dalyvauti ES
projektų konkursuose.

6. KPKC 2006 METŲ VEIKLOS TIKSLAS IR UŢDAVINIAI

Tikslas – uţtikrinti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kokybę ir prieinamumą
besimokantiesiems, įsisavinant biudţetines, Europos Sąjungos projektines lėšas.

Uţdaviniai:
1. Pasirengti Centro veiklos ekspertiniam vertinimui (atlikti vidinį įsivertinimą) bei teikti
programas (10 proc.) akreditavimui.
2. Vykdyti kvalifikacijos tobulinimo programas ES struktūrinių fondų projektinėmis
lėšomis (6 programos).
3. Teikti projektus ES struktūrinių fondų ir kitų fondų paramai gauti (2007 metams – 2
projektai ES struktūrinių fondų paramai gauti).
4. Vykdyti mokytojų praktikų gerosios patirties sklaidą naujomis formomis.
5. Įsisavinti 500 000 Lt ES struktūrinių fondų lėšų centro infrastruktūros modernizavimui.
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7. VEIKLOS TURINYS
1. Pasirengti Centro veiklos ekspertiniam vertinimui (atlikti vidinį įsivertinimą) bei teikti programas

(10 proc.) akreditavimui.
Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

Darbą
reikia

Vykdymas

Reikės šių
išteklių

Laukiami
rezultatai

uţbaigti

Vykdytojas

Socialiniai
partneriai

1.1.

Apibendrinti Centro
veiklos įsivertinimo
medţiagą bei teikti
akreditacijai

R.Bortkevičienė,
A.Makūnienė

Metodininkai,
Mokytojų
kompetencijos
centro
specialistai

03 mėn.

Intelektualieji:
administracija,
metodininkai,
Mokytojų
kompetencijos
centro
specialistai

Įvykdyta Centro
valstybinė
akreditacija

1.2.

Organizuoti mokymus
metodininkams
kvalifikacijos tobulinimo
programų rengimo
klausimais pagal programų
akreditacijos reikalavimus;
pagal ES struktūrinių
fondų projekto priemonę
2.4 „Mokytojų
kvalifikacijos tobulinimo
pertvarka“, lėšomis
Parengti akreditavimui iki
40 kvalifikacijos
tobulinimo programų

R.Bortkevičienė

Mokytojų
kompetencijos
centras

05 mėn.

ES struktūrinių
fondų lėšos
Mokytojų
kompetencijos
centro
seminarams,
specialiųjų
programų lėšos
Centro
seminarams

Suteikta ţinių
programų
rengimui pagal
naujus
reikalavimus

A.Makūnienė

Metodininkai,
Mokytojų
kompetencijos
centro
specialistai

11 mėn.

Intelektualieji :
VU, KTU, VDU
mokslininkai,
mokytojai
praktikai

Pateikta
akreditavimui
10 proc. Centre
vykdomų
programų

1.3.

2. Vykdyti kvalifikacijos tobulinimo programas ES struktūrinių fondų projektinėmis lėšomis
(6 programos).
Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

Vykdytojas
2.1.

Organizuoti 3 modulinių
kvalifikacijos tobulinimo
programų pateikimą
viešųjų pirkimų konkursui
ES struktūrinių fondų
lėšoms gauti

Darbą
reikia
uţbaigti

Vykdymas

I.Teresienė,
A.Bakutis,
V.Segalovičienė

Reikės šių
išteklių

Laukiami
rezultatai

Socialiniai
partneriai
Lektoriai:
dr.R.D.Šileiki
enė, vyr. spec.
I.Damirova,
mokyt.eksp.
L.Kudirkienė
ir kiti
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01 mėn.

Intelektualieji:
metodininkai,
lektoriai.
Materialieji:
Centro lėšos 400 Lt

Vykdomos 3
modulinės
kvalifikacijos
tobulinimo
programos ES
lėšomis,
įsisavinant
90 000 Lt

2.2.

2.3.

Parengti ir pateikti
programą viešųjų pirkimų
konkursui ES fondų
lėšoms gauti,
kompiuterinių mokymo
priemonių taikymo
konsultantams ir
mokymosi vadovams
rengti
Parengti ir pateikti 2
naujas kvalifikacijos
tobulinimo programas
viešųjų pirkimų
konkursams įsisavinant ES
struktūrinių fondų lėšas

I.Liukaitytė,
V.Kaţemėkienė

Lekt.
mokyt.eksp.
L.Boguševičie
nė

01 mėn.

Intelektualieji:
metodininkės,
lektorė.
Materialieji:
darbo laiko
sąnaudos,
Centro lėšos 150 Lt

Parengti
konsultantai ES
fondų lėšomis,
įsisavinant
20 000 Lt

Metodininkai

Mokslininkai,
lektoriai

09 mėn.

Intelektualieji:
metodininkai,
lektoriai.
Materialieji:
Centro lėšos 300 Lt

Vykdomos 2
kvalifikacijos
tobulinimo
programos ES
lėšomis,
įsisavinant 40 000
Lt

3. Teikti projektus ES struktūrinių fondų ir kitų fondų paramai gauti (2007 metams – 2 projektai ES

struktūrinių fondų paramai gauti).
Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas
Vykdytojas

3.1.

Tarptautinių projektų
rengimas ir vykdymas:
Leonardo da Vinči
fondui „Specialiųjų
pedagogų ekonominis
ugdymas“
Socrates fondui

Darbą
reikia
uţbaigti

Vykdymas

R. Bortkevičienė
I. Liukaitytė

Socialiniai
partneriai
Švietimo ir
mokslo
ministerija,
KTU,
LŢŪU,
Kauno
apskrities
viršininko

03 mėn.
12 mėn.

administracija,

Uţsienio
partneriai
3.2.

Bendros kvalifikacijos
tobulinimo ir kultūrinės
programos su Vokietijos
fondais

R.Bortkevičienė,
B.Pukelienė

Vokiečių
kalbos
informacinis
centras

Visus
metus

3.3.

ES struktūrinių fondų
projekto pagal priemonę
1.5 „Darbo rinkos
švietimo, profesinio
mokymo, mokslo ir studijų
institucijų bei
socialinių paslaugų

R.Bortkevičienė,
S.Tilinga,
I.Liukaitytė,
O.Vilkienė

Finansų ir
ūkio skyrius

12 mėn.
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Reikės šių
išteklių

Laukiami
rezultatai

Intelektualieji
ištekliai.
Materialieji:
darbo laiko
sąnaudos,
biudţeto lėšos,
specialiųjų
programų
lėšos, fondų
lėšos

Papildomų lėšų
pritraukimas.
Partnerystės
tinklų vystymas
ir plėtojimas.
Naujų
kompetencijų
įgijimas.
Parengti 2
projektai
tarptautiniams
fondams
Vokiečių kalbos
mokytojų
kvalifikacijos
tobulinimo
poreikių
tenkinimas.
Gautas
papildomas
finansavimas
renginių
organizavimui.
Pravesta 20
nemokamų
seminarų
Parengtas
techninis projektas
naujų patalpų
palėpėje įrengimui

Vokietijos
privačių bei
valstybinių
fondų lėšos

Intelektualieji
ištekliai,
Materialieji:
darbo laiko
sąnaudos,
savivaldybės
lėšos - 45 tūkst.

infrastruktūros plėtra“
parengimas ir teikimas.
Techninio projekto
parengimas

Lt

3.4.

Paraiškos ES
struktūriniams fondams
pagal 2.4 priemonę
„Mokymosi visą gyvenimą
sąlygų plėtra“
parengimas

R. Bortkevičienė,
A.Makūnienė,
I. Liukaitytė,
O.Vilkienė

Aklųjų ir
silpnaregių
mokykla,
KTU
Informacijos
plėtros
institutas

09 mėn.

Intelektualieji
ištekliai.
Materialieji:
darbo laiko
sąnaudos,
biudţeto lėšos,
specialiųjų
programų
lėšos

3.5.

ES struktūrinių fondų
projekto pagal 2.3
priemonę „Specialistų,
dirbančių su asmenimis,
sergančiais
priklausomybės nuo
psichoaktyvių medţiagų
ligomis“ vykdymas

R.Bortkevičienė
A.Makūnienė,
I.Liukaitytė

Švietimo ir
ugdymo
skyrius

10 mėn.

Intelektualieji
ištekliai.
Materialieji:
darbo laiko
sąnaudos,
biudţeto lėšos,
specialiųjų
programų
lėšos

3.6.

ES struktūrinių fondų
projekto pagal 2.4
priemonę „Pedagogų
kvalifikacijos kėlimas
darbui su neįgaliais vaikais
bendrojo lavinimo
mokyklose“ vykdymas

R.Bortkevičienė,
A.Makūnienė,
I.Liukaitytė,
metodininkai

Švietimo ir
ugdymo
skyrius

12 mėn.

Intelektualieji
ištekliai.

Partnerystės projekto ES
struktūriniams fondams
pagal 2.4 priemonę
„Mokymosi visą gyvenimą
sąlygų plėtra“ projekto
„Mokslinės kompetencijos

R.Bortkevičienė
A.Bakutis,
I.Teresienė,
A.Minderienė

Švietimo ir
mokslo
monisterija
LŢŪU

Visus
metus

3.7.
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Materialieji:
darbo laiko
sąnaudos,
biudţeto
lėšos,
specialiųjų
programų
lėšos

Intelektualieji
ištekliai.
Materialieji:
darbo laiko
sąnaudos,
savivaldybės

Lėšų pritraukimas
iš ES fondų 2007
metais 450 tūkst. Lt
Pradėta rengti
metodinė
priemonė aklųjų ir
silpnaregių
gamtos mokslų
mokymui,
mokytojų
pasirengimui
Lėšų
pritraukimas
iš ES fondų
2006-2007 metais
- 200 000 Lt.
Parengta
kvalifikacijos
tobulinimo
programa
“Priklausomos
asmenybės
stiprinimas ir
socialinė
integracija“,
vykdomi
mokymai
Lėšų pritraukimas
iš ES fondų 100 000 Lt
Parengta
kvalifikacijos
tobulinimo
programa
„Pedagogų
kvalifikacijos
kėlimas darbui su
neįgaliais vaikais
bendrojo lavinimo
mokyklose“,
vykdomi
mokymai
Partnerystės
ryšių plėtojimas.
Naujų
kompetencijų
įgijimas.
Parengta ir

ir tęstinio mokymo plėtra
saugioms ir ekologiškoms
maisto ţaliavoms gaminti“
vykdymas

3.8.

Teikti projektus Švietimo
ir mokslo, Kultūros
ministerijų, savivaldybės
skelbiamiems konkursams

I.Liukaitytė,
metodininkai

Švietimo
įstaigos,
Kultūros
centrai,
muziejai

lėšos –
50 000 Lt

įvykdyta
kvlifikacijos
tobulinimo
programa.
Informacijos
sklaida
MOKOTEM
klausimais.
Lėšų - 50 000 Lt
pritraukimas

Intelektualieji:
metodininkai,
kultūros centrų,
muziejų
specialistai,
mokytojai.
Materialieji:
darbo laiko
sąnaudos

Parengti projektai
kvalifikacijos
tobulinimo
programoms,
parodoms
finansuoti –
5 000 Lt

Darbą
reikia
uţbaigti

Reikės šių
išteklių

Laukiami
rezultatai

Pusmečiais

Intelektualieji:
metodininkai,
mokytojai
praktikai
Intelektualieji.
Materialieji:
darbo laiko
sąnaudos

Vykdoma
geriausių
mokytojų patirties
sklaida
Kvalifikacijos
tobulinimo
renginiai
patenkins
mokytojų
poreikius
Operatyviai
vykdoma
metodikos
naujovių sklaida

Visus
metus

4. Vykdyti mokytojų praktikų gerosios patirties sklaidą naujomis formomis.
Eil.
Nr.

Priemonės
Pavadinimas

Vykdymas

Vykdytojas
4.1.

Rengti mokytojų praktikų
autorinius seminarus

A.Makūnienė,
metodininkai

Socialiniai
partneriai
Metodiniai
būreliai

4.2.

Kuruoti metodinių būrelių
veiklą pagal naujus
metodinių būrelių
nuostatus

A.Makūnienė,
metodininkai
pagal
pasiskirstymą

Švietimo ir
ugdymo
skyriaus
specialistai

Visus
metus

4.3.

Rengti dalykų metodikos
valandas

Metodininkai
pagal kuruojamų
dalykų
pasiskirstymą

Visus
metus

Intelektualieji.
Materialieji:
darbo laiko
sąnaudos

4.4.

Kurti metodinių darbų
duomenų bazę

V.Kaţemėkienė

Švietimo ir
ugdymo
skyriaus
specialistai,
metodinių
būrelių
pirmininkai
Metodiniai
būreliai

09 mėn.

4.5.

Įkurti duomenų apie
atestuotus Kauno miesto
pedagogus, banką

V.Kaţemėkienė,
D.Pėţa

Intelektualieji:
mokytojai
praktikai.
Materialieji:
IKT, darbo
laiko sąnaudos
Intelektualieji:
metodininkė

Švietimo ir
ugdymo
skyrius
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Visus
metus

V.Kaţemėkienė

ŠUS
specialistai

Informacija apie
miesto mokytojų
metodinius darbus
bus pasiekiama
internetu
Sukaupti ir
apdoroti duomenis
apie Kauno miesto
pedagogų
atestaciją

5. Įsisavinti 500 000 lt ES struktūrinių fondų lėšų centro infrastruktūros modernizavimui.
Eil.
Nr.

Priemonės
Pavadinimas

Darbą reikia
uţbaigti

Vykdymas

Vykdytojas
5.1.

Techninių projektų
parengimas I a. patalpų
remontui

R. Bortkevičienė,
S.Tilinga

Socialiniai
partneriai
Finansinės
apskaitos ir
ūkio skyrius

5.2.

Uţsakyti ir atlikti aktų
(rengiamos
konferencijoms) salės
techninę ekspertizę
Bibliotekos knygų fondo
patalpų remontas, patalpos
naujai kompiuterių klasei
parengimas, remontas

R.Bortkevičienė,
S.Tilinga

Finansinės
apskaitos ir
ūkio skyrius

03 mėn.

R. Bortkevičienė
S.Tilinga

Švietimo ir
ugdymo
skyrius

10 mėn.

5.4.

Įrengti kompiuterių klasę

R. Bortkevičienė
S. Tilinga

5.5.

Įrengti konferencijų salę

R. Bortkevičienė
S. Tilinga

5.3.

Švietimo ir
ugdymo
skyrius
Švietimo ir
mokslo
ministerija
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06 mėn.

Reikės šių
išteklių

Laukiami
rezultatai

Materialieji:
savivaldybės lėšos 5000 Lt
Materialieji:
savivaldybės lėšos 20 000Lt
Materialieji
ištekliai:
specialiųjų
programų
lėšos 30 000 Lt

Parengtas būtinas
techninis projektas
patalpų remontui

12 mėn.

Materialieji
ištekliai:
struktūrinių
fondų lėšos 50 000 Lt

Efektyvus
patalpų
panaudojimas,
naujų paslaugų
Kauno miesto
bendruomenei
teikimas. Sukurta
saugi ir estetiška
darbo aplinka

12 mėn.

Materialieji
ištekliai:
struktūrinių
fondų lėšos 500 tūkst. Lt

Efektyvus
patalpų
panaudojimas,
naujų paslaugų
Kauno miesto
bendruomenei
teikimas. Sukurta
saugi ir estetiška
darbo aplinka

Pasirengta
įsisavinti ES lėšas
konferencijų salės
įrengimui
Sukurta saugi ir
estetiška darbo
aplinka, įrengta
nauja kompiuterių
klasė

8. INVESTICINIAI PROJEKTAI, ĮGYVENDINAMI PANAUDOJANT
EUROPOS SĄJUNGOS, KITŲ FONDŲ LĖŠAS
1. ES struktūrinių fondų 1.5 priemonės nacionalinis projektas „Mokytojų švietimo centrų
infrastruktūros plėtra“.
2. ES struktūrinių fondų 2.4 priemonės projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo pertvarka“.
3. ES struktūrinių fondų 2.4 priemonės projektas „Mokslinės kompetencijos ir tęstinio mokymo

plėtra saugioms ir ekologiškoms maisto ţaliavoms gaminti“ (kartu su LŢŪU).

9. VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ĮVERTINIMO IR
ATSKAITOMYBĖS FORMOS
Veiklos programos įgyvendinimą vertina Kauno pedagogų kvalifikacijos centro taryba kiekvieną
pusmetį.

PRITARTA
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro
tarybos
2005 m. gruodţio d. protokolu Nr.
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