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KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRO
2009 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

ĮVADAS


Klausytojų skaičiaus įstaigoje kaita.

2007 metais Kauno pedagogų kvalifikacijos centre kvalifikaciją tobulino 21 408 mokytojai.
2008 metais kvalifikaciją tobulino 21 634 mokytojai.


Įstaigos socialinis kontekstas.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras yra patogioje susisiekimo atžvilgiu geografin÷je pad÷tyje,
tod÷l klausytojai atvyksta ne tik iš Kauno miesto, bet ir visos Lietuvos.


Mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, dalis.
Pedagoginiai darbuotojai (12) turi aukštąjį išsilavinimą. Iš jų: 6 magistrai,

3 įgiję

andragogo kvalifikaciją, 1 magistrant÷.
Vadovai savo veiklą vertina gerai, nes tikslų įgyvendinimas atitinka laukiamus rezultatus.
Vadovai nuosekliai tobulina savo kvalifikaciją, inicijuoja ES struktūrinių fondų bei kitų projektų
rengimą, naujų mokymo(si) aplinkų kūrimą, skatina darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą.
Pedagoginių darbuotojų veikla vertinama gerai, nes atsižvelgdami į konkretų savo ind÷lį,
pasiek÷ programoje numatytų tikslų. Atsakomyb÷ įgalino išryškinti teigiamus pokyčius
programos įgyvendinime ir įžvelgti kylančias problemas bei jas likviduoti.


Žem÷s sutarties situacija.

Ruošiama.


Pastato kategorija. Higienos paso situacija (yra/n÷ra).
Pastatas įtrauktas į Kauno miesto saugotinų pastatų sąrašą. Leidimas – higienos pasas

išduotas 2008-06-12 Nr. 6-423, galioja iki 2013 m. birželio 13 d.
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Energetinis auditas.

Energetinis techninis auditas atliktas 2006-02-15. Stadija EA, bylos Nr. 06-352. Atliko UAB
„Statybos konsultacijų ir projektų biuras“.


Išor÷s l÷šų pritraukimo tendencijos.

2007 m. pritraukta 527,4 tūkst. Lt, 2008 m. per 9 m÷n. 547,5 tūkst. Lt. (100 proc.).


2007 – 2008 m.m. finansinių prioritetų realizacija.

Įstaigos veiklai vykdyti 2007 m. gauta iš Kauno m. savivaldyb÷s asignavimų 952,9 tūkst. Lt.
Įvykdyta 952, 9 tūkst. Lt (100 proc.). 2008 m. gauta 1055,9 tūkst. Lt, realizuota 1055,9 tūkst. Lt.
(100 proc.)


2 % l÷šos.

N÷ra.


VIP dotacijos.

N÷ra.


Valstyb÷s tikslin÷s specialiosios dotacijos.

N÷ra.


Savivaldyb÷s l÷šos.

Specialiosioms programoms vykdyti 2007 m. gauta 406,6 tūkst. Lt ir 100 proc. realizuota.
2008 m. gauta asignavimų 544,7 tūkst. Lt, realizuota už 544,7 tūkst. Lt (100 proc.).
SITUACIJOS ANALIZö
2008 METŲ TIKSLŲ REALIZAVIMO LAIPSNIS PAGAL PROGNOZUOTUS
LAUKIAMUS REZULTATUS
Tikslas

Minimalus lauktas
2008 m. rezultatas

Parengti ir vykdyti
kvalifikacijos
tobulinimo programas
pagal 2008-2010 metų
mokytojų,
mokyklų
vadovų,
jų
pavaduotojų ugdymui,
ugdymą
organizuojančių skyrių
ved÷jų,
pagalbos
mokiniui
specialistų
kvalifikacijos
tobulinimo
prioritetines kryptis.

Išanalizuoti mokytojų,
mokyklų vadovų, jų
pavaduotojų ugdymui,
ugdymą
organizuojančių skyrių
ved÷jų,
pagalbos
mokiniui
specialistų
kvalifikacijos
tobulinimo prioritetus
2008-2010 metams.
Parengti 300 mokytojų,
mokyklų vadovų, jų
pavaduotojų ugdymui,
ugdymą
organizuojančių skyrių
ved÷jų,
pagalbos
mokiniui
specialistų

2008 m. įstaigos
pasiektas realus
rezultatas
Apklausta 60 proc.
renginių
dalyvių,
nustatyti kvalifikacijos
tobulinimo poreikiai,
atsižvelgiant
į
poreikius bei LR ŠMM
nustatytas prioritetines
kvalifikacijos
tobulinimo kryptis.
Parengtas 2008 metais
vykdytų
naujų
programų bei 2009
metams
parengtų
programų
registras
(218 programų). Pagal
prioritetines
kryptis
2008 metų I pusmetį

Maksimalus lauktas
2008 m. rezultatas
Maksimalus laukiamas
rezultatas 2008 metų
veiklos
programoje
nebuvo nustatytas.
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vykdyta 242 renginiai.
kvalifikacijos
2008 metais LR ŠMM
tobulinimo programų.
sistemos
Parengti
2008
m. AIKOS
vykdomų
programų, registrui pateikta 73
lygmens
atitinkančių institucinį institucinio
programos.
lygmenį, registrą.
Parengti
naujų 2009 metams parengta
165 programos pagal
kvalifikacijos
tobulinimo programų prioritetines kryptis.
2009 m., atitinkančių
institucinį lygmenį (70
proc. renginių).
Pateikti
7
kvalifikacijos
tobulinimo programas
į nacionalinio lygmens
registrą.
Parengti 14 naujų
nacionalinio lygmens
programų 2009 m. ir
pateikti į nacionalinį
registrą.
Komentaras: Institucinio lygmens programos parengtos s÷kmingai. Nacionalinio lygmens, LR
ŠMM paskelbus naują tvarką, programos rengiamos LR ŠMM užsakymu, tod÷l neteiktos.
Maksimalus lauktas
Tikslas
Minimalus lauktas
2008 m. įstaigos
2008 m. rezultatas
2008 m. rezultatas
pasiektas realus
rezultatas
Atlikti tyrimus
Įvertinti
renginių Ištirta ir išanalizuota 60 Maksimalus laukiamas
kokybę
rengiant proc. renginių dalyvių rezultatas 2008 metų
anketines apklausas po atsiliepimų. 80 proc. veiklos
programoje
dalies seminarų. Atlikti dalyvių vertina veiklą nebuvo nustatytas.
įsivertinimą
pagal bei seminarų metų
aktualią
„Institucijų, pasiektus
mokymosi
vykdančių mokytojų ir rezultatus gerai ir labai
švietimo
pagalbą gerai.
teikiančių specialistų Atliktas įsivertinimas
kvalifikacijos
pagal
Akreditavimo
tobulinimą,
veiklos metodiką.
vertinimo
ir Tyrimo rezultatai bus
akreditacijos taisyklių“ pristatyti internetin÷je
redakciją.
svetain÷je.
Apibendrintus tyrimo
rezultatus
pristatyti
pedagoginei
bendruomenei.
Komentaras: Tikslas įgyvendintas.
Maksimalus lauktas
Tikslas
Minimalus lauktas
2008 m. įstaigos
2008 m. rezultatas
2008 m. rezultatas
pasiektas realus
rezultatas
Organizuoti mokytojų Parengti
mokytojų Parengta 60 proc. Maksimalus laukiamas
gerosios
patirties gerosios
patirties gerosios
patirties rezultatas 2008 metų
sklaidą.
sklaidos
seminarų kvalifikacijos
veiklos
programoje
programas (60 proc. tobulinimo programų.
nebuvo nustatytas.
visų programų).
Vyko 40 parodų, 27
Surengti 14 mokytojų konferencijos.
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gerosios
patirties
parodų.
Organizuoti
šalies
mokytojams metodin÷s
veiklos savaitę, parodą
bei
konferenciją
„Geroji
patirtis
ir
novacijos
Kauno
miesto
ugdymo
įstaigose“ KPKC bei
PPRC.
Pildyti duomenų apie
atestuotus
Kauno
miesto
pedagogus
banką.

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 .
Komentaras: pavyko pasiekti daugiau nei planuota. Išleistas leidinys, parodos katalogas, dalyvauta iš
viso 3 respublikin÷se parodose bei konferencijoje. Tikslūs skaičiai bus nustatyti, atlikus 2008 m.
veiklos įsivertinimą (2009 m. sausio m÷n.- vasario m÷n.).
Maksimalus lauktas
Tikslas
Minimalus lauktas
2008 m. įstaigos
2008 m. rezultatas
2008 m. rezultatas
pasiektas realus
rezultatas
Vykdyti kvalifikacijos ES struktūrinių fondų S÷kmingai realizuotas Maksimalus laukiamas
tobulinimo programas projekto pagal 2.4 projektas „Pedagogų rezultatas 2008 metų
ES struktūrinių fondų, priemonę „Pedagogų kvalifikacijos k÷limas veiklos
programoje
kitų
fondų
bei kvalifikacijos k÷limas darbui
su
įvairias nebuvo nustatytas.
lokalinių, respublikinių darbui
su
įvairias negalias
turinčiais
projektų,
konkursų negalias
turinčiais mokiniais
bendrojo
l÷šomis (50 proc.).
mokiniais
bendrojo lavinimo mokyklose“,
lavinimo mokyklose“ mokymai vyko 10
vykdymas.
Lietuvos
apskričių,
apmokyti
404
pedagogai.
Gavus
papildomą
finansavimą,
suorganizuoti dar 2
papildomi
mokymai
Kauno ir Vilniaus
apskrityse.
ES struktūrinių fondų Vykdyti
mokymai
partneryst÷s projekto „Priklausomos
pagal 2.3 priemonę asmenyb÷s stiprinimas
„Specialistų, dirbančių ir
socialin÷
su
asmenimis, integracija“, apmokyti
sergančiais
408 pedagogai.
priklausomyb÷s
nuo
psichoaktyvių
medžiagų
ligomis,
kvalifikacijos k÷limo
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programa:
“Priklausomos
asmenyb÷s stiprinimas
ir socialin÷ integracija“
vykdymas.
Tarptautinių projektų
rengimas ir vykdymas:
Leonardo da Vinči
fondui „Kvalifikacijos
tobulinimo institucijų
švietimo
darbuotojų
kompetencijų pl÷tra ES
šalyse“.

Teikti projektus LR
Švietimo ir mokslo,
Kultūros ministerijų,
savivaldyb÷s
skelbiamiems
konkursams.

Bendros kvalifikacijos
tobulinimo
ir
kultūrin÷s programos
su Vokietijos fondais.

Teikti
vertinimui
parengtą
Europos
ekonomin÷s erdv÷s ir
Norvegijos finansinių
mechanizmų projektą
„Profesijos mokytojų
kompetencijų
pl÷tra
senosios
medin÷s
architektūros
restauratorių
rengimui“.

Kvalifikaciją
KPKC
darbuotojai
tobulino
Švedijoje,
Latvijoje,
Ispanijoje, Lenkijoje
pagal Leonardo da
Vinči fondo projektą
„Kvalifikacijos
tobulinimo institucijų
švietimo
darbuotojų
kompetencijų pl÷tra ES
šalyse“.
Vyko
nemokami
mokymai pagal sutartis
su PPRC, vykdant LR
ŠMM
valstyb÷s
švietimo
strategijos
programą:
122
mokymai,
dalyvavo
3336 klausytojai.
Dalyvauta Kauno m.
savivaldyb÷s
skelbtuose
konkursuose
bei
projektuose.
Prevencinių programų
l÷šomis apmokyti 1339
mokytojai, vadovai.
Vokiečių
kalbos
mokytojams,
finansuojant
Get÷s
institutui ir Boscho
fondui,
vyko
14
seminarų
bei
kitų
renginių,
kurie
klausytojams
buvo
nemokami.
2008-08-01 pateiktas
vertinimui
Europos
ekonomin÷s erdv÷s ir
Norvegijos finansinių
mechanizmų projektas
„Profesijos mokytojų
kompetencijų
pl÷tra
senosios
medin÷s
architektūros
restauratorių
rengimui“.

Komentaras: Pavyko pasiekti daugiau negu planuota, nes metų eigoje gauta papildomų finansinių
l÷šų iš ES SF bei ŠMM. Iš įvairių fondų mokymams finansuoti iš viso pritraukta 547 436,24 Lt.
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Maksimalus lauktas
2008 m. įstaigos
2008 m. rezultatas
pasiektas realus
rezultatas
Gauti ES struktūrinių Parengti ir vykdyti ES Parengtas investicinis Maksimalus laukiamas
fondų ir kitų fondų struktūrinių
fondų projektas pagal VP3- rezultatas 2008 metų
paramą infrastruktūrai projektą pagal 1.5 2.2
ŠMM-10-V veiklos
programoje
gerinti
teikiant priemonę „Mokytojų priemon÷s
nebuvo nustatytas
projektus.
švietimo
centrų „Pedagoginių
infrastruktūros pl÷tra“. psichologinių tarnybų
Įrengti
modernų infrastruktūros,
užsienio kalbų kabinetą švietimo
įstaigose
ir mokymų klasę.
dirbančių specialiųjų
pedagogų, socialinių
pedagogų, psichologų,
logopedų
darbo
aplinkos
modernizavimas“
(700 000 Lt).
(PPRC – pareišk÷jas,
KPKC – partneris).
Užsienio
kalbų
kabinetui paskirtos ir
suremontuoto patalpos,
nupirkti baldai.
Komentaras: Planuotam rengti infrastruktūros projektui nebuvo skelbta kvietimų, tod÷l parengtas ir
pateiktas projektas kitai VP3-2.2 investicijų programai.
Tikslas

Minimalus lauktas
2008 m. rezultatas

2007 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO PAGAL INSTITUCIJŲ, VYKDANČIŲ
MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, VEIKLOS VERTINIMO IR AKREDITACIJOS
TAISYKLES, IŠVADOS
Privalumai

Trūkumai

Bibliotekos
dokumentų
fondas
yra
16
255
dokumentai, iš jų - 8146
skirtingų pavadinimų, yra 2
etatiniai darbuotojai, darbo
laikas patogus klientams.
Vyksta įvairūs renginiai,
naudojantis
bibliotekoje
kaupiama
naujausia
literatūra. Informacija apie
naujus leidinius skelbiama
interneto svetain÷je, yra
nuolatin÷ naujiausių leidinių
ekspozicija. Registruojami
skaitytojų pageidavimai, yra
užklausų žurnalas.

Reikalingas gilesnis skaitytojų
poreikio
naujai
literatūrai
tyrimas. Jo išvadomis remiantis,
tur÷tų būti perkama nauja
literatūra.

Institucija turi 28 kompiuterius
klientams mokyti. Naudojamasi
nemokamomis
duomenų
baz÷mis.
Organizuojami

Klientai internetin÷je svetain÷je
į renginius registruotis negali .
Nefiksuojamas
inerneto
svetain÷je
apsilankiusiųjų

Tobulinti pasirinkti
mokyklos veiklos aspektai
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renginiai
kaip
naudotis skaičius. Klientų atsiliepimai
informacin÷mis
specialiai
nefiksuojami,
technologijomis.
Interneto netiriami poreikiai.
paslaugos nemokamos.
Institucija
yra
parengusi Koreguotina
metodininkų
pedagogin÷s sistemos, ugdymo metin÷s ataskaitos – savo
institucijos
bei
švietimo veiklos įsivertinimo forma.
sistemos
tematika
425
pavadinimų programas. Per
2007
metus
vyko
756
seminarai, 6 paskaitos, nuolat
atnaujinama
tematika.
Seminarus įvairioms grup÷ms
veda kvalifikuoti lektoriai ne tik
institucijoje, bet ir klientų darbo
vietose. Užtikrinama renginių
kokyb÷. Renkama grįžtamoji
informacija tiek iš klientų, tiek
iš lektorių, ji apibendrinama ir
analizuojama bei naudojama
savo veiklos tobulinimui.

Tikslinga pakeisti metodininkų
rengiamų ataskaitų formą:
fiksuoti
seminarų
dalyvių
tikslines grupes; lektoriai (kiek
praved÷ seminarų)
Išskirti kursus, paskaitas.

Institucija organizuoja keitimąsi
patirtimi (pedagogin÷ sistema,
ugdymo institucija, švietimo
sistema) įvairiomis formomis.
Kaupiamas
ir
tvarkomas
edukacin÷s patirties bankas.
Gerąją patirtį skleidžia įvairių
sričių mokytojai praktikai.
Organizuojami įvairių formų
renginiai:
parodos,
konferencijos,
seminarai,
svetain÷s,
apskriti
stalai.
Ieškoma ir skleidžiančių gerąją
patirtį
ir
priimančių
ją,
naudojant įvairias reklamos
formas. Edukacin÷s patirties
bankas auga. Atranką vykdo
kompetetingi
vertintojai:
metodinių
būrelių
rekomenduoti ekspertai.

Nefiksuojama, kiek klientų Reik÷tų parengti keitimosi
pasinaudojo Edukacinio banko gerąja patirtimi nuostatus.
paslaugomis.
Jei nesinaudoja, kaip gal÷tume
motyvuoti naudotis juo?
N÷ra parengta keitimosi gerąja
patirtimi nuostatų.
Neformaliai domimasi, kaip
edukacin÷ patirtis buvo įdiegta
ugdymo procese.

Konsultacijų
skaičius
fiksuojamas,
yra
žurnalai.
Konsultacijų laikas bei tematika
skelbiami m÷nesio planuose,
kai konsultuoja savo srities
ekspertai,
švietimo
konsultantai. Apie 80 proc.
klientų neformaliai nurodo, kad
konsultacijos dav÷ naudos.
Ekspertiz÷s fiksuojamos ir
protokoluojamos programų

N÷ra
parengta
formalių
konsultacijų
efektyvumo
vertinimo kriterijų.

Neformalizuojami
(protokolais) ekspertiniai
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vertinimai: pvz. parodų
eksponatų atrinkimo,
edukacinio banko eksponatų.

vertinimo bei tada, kai prašo
autorius (metodinio leidinio,
priemon÷s ar pan.).

2008 METŲ GILUMINIO AUDITO KOMENTARAS
Komentaras: neatliekamas.
_______________

IŠORöS AUDITO IŠVADOS JEI YRA, KONTROLIERIAUS, VIDAUS AUDITO
SKYRIAUS IR KITŲ INSTITUCIJŲ IŠVADOS
Nebuvo.
2009 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS
IŠTEKLIAIS, INVESTICINIAI PROJEKTAI
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro (Centro) 2009 m. veiklos programa atliepia
Valstybin÷s švietimo strategijos 2003 – 2012 m. nuostatas, Kauno miesto savivaldyb÷s švietimo
pl÷tot÷s strateginius tikslus bei prioritetus, iškeltus 2009 m., 2004 – 2012 m. strategijos nuostatas
bei 2004 – 2012 m. Centro strategijos nuostatas ir apibr÷žia Centro veiklos kryptis, tikslus,
numato veiklos rezultatus.
Centras veiklai 2009 metams tobulinti pasirinko tikslus, atitinkančius bendrąsias
kvalifikacijos

tobulinimo

centrų

veiklos

sritis:

kvalifikacijos

tobulinimo

vykdymas,

organizuojant renginius, atliepiančius prioritetines kvalifikacijos tobulinimo kryptis 2008-2010
metams siekiant sudaryti sąlygas mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą
organizuojančių skyrių ved÷jams, mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir kitų socialinių
grupių suaugusiesiems įgyti naujų žinių, geb÷jimų ir įgūdžių bei tobulinti bendrakultūrinę,
profesines, bendrąsias bei specialiąsias mokytojo profesijos kompetencijas, plečiant miesto

mokytojų gerosios patirties sklaidą, vykdant tyrimus (poreikių bei renginių grįžtamojo ryšio).
Bus atliktas 2008 metų veiklos įsivertinimas pagal Akreditacijos nuostatus, atliepiant LR ŠMM
nustatytoms kvalifikacijos tobulinimo prioritetin÷ms sritims

bei projektinei veiklai toliau

tobulinti bei pl÷sti.
2009 m. įstaigos veiklai vykdyti planuojama 1469,9 tūkst. Lt. Specialiųjų programų
l÷šų planuojama 722 tūkst. Lt.

INVESTICINIAI PROJEKTAI
•

Parengti ir pateikti vertinimui ES struktūrinių fondų projektai:

•

ES struktūrinių fondų paramą 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
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infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų,
psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“ projekto (700 000 Lt). (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“ (485
500 Lt). (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.
•

Rengiamas

ES

struktūrinių

fondų

1

prioriteto

VP1-1.1-SADM-06-K priemon÷s

"Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje" projektas (503 742 Lt).
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 ir kt.).
•

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“ (332 040 eurų).
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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).
VEIKLOS TURINYS
1. Tikslas
Užtikrinti kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybę
S÷km÷s kriterijus
Tyrimų įvykdymas

Kvalifikacijos
tobulinimo
programų pagal 2008 – 2010
metų kvalifikacijos tobulinimo
prioritetines
kryptis
banko
papildymas

Laukiami minimalūs rezultatai

Laukiami
maksimalūs rezultatai
 Atlikta
tyrimų
rezultatų analiz÷;
 Numatytos
kvalifikacijos
tobulinimo renginių
kryptys
2010
metams;
 Parengtos
3
kvalifikacijos
tobulinimo renginių
vertinimo anketos.

 Atlikti 3 tyrimai: kvalifikacijos
tobulinimo renginių kokyb÷s,
kvalifikacijos
tobulinimo
renginių poreikio tyrimai bei
įsivertinimas pagal aktualią
„Institucijų,
vykdančių
mokytojų ir švietimo pagalbą
teikiančių
specialistų
kvalifikacijos
tobulinimą,
veiklos
vertinimo
ir
akreditacijos
taisyklių“
redakciją;
 Patobulinta seminaro vertinimo
anketa.
 Parengtos 6
2009 m.  Parengtos 8 2009 m.
kvalifikacijos
tobulinimo
kvalifikacijos
programos,
vykdomos
ne
tobulinimo
Lietuvos teritorijoje;
programos,
 Parengta 100 kvalifikacijos
vykdomos
ne
tobulinimo programų 2010
Lietuvos teritorijoje;
metams pagal prioritetines  Užregistruotos
kryptis, iš jų – 80 institucinio
AIKOS sistemoje 123
2009 m. institucinio
lygio, 10 programų, vykdomų
lygio kvalifikacijos
netradicin÷se
edukacin÷se
tobulinimo
(muziejuose, bibliotekose, kt.)
programos;
aplinkose.
 Parengta
120
kvalifikacijos
tobulinimo programų
2010 metams pagal
prioritetines kryptis,
iš jų – 60 institucinio
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Gerosios
patirties
patobulinimas

sklaidos  Parengti
gerosios
patirties
renginių
organizavimo
nuostatai;
 Suorganizuotas
Kauno
m.
ugdymo
įstaigų
gerosios
patirties
kvalifikacijos
tobulinimo programų 2010
metams konkursas;
 Suorganizuota
konferencija
„Geroji patirtis ir novacijos
2009“;
 Surengtos 4 parodos pagal ŠUS
numatytus prioritetus;
 Edukacin÷s patirties bankas
papildytas 220 metodinio darbo
kortel÷mis.













Išpl÷toti partneryst÷s tinklai

 Pasirašytos bendradarbiavimo 
sutartys su Kauno miesto
bibliotekomis,
muziejais ir
kitomis įstaigomis.
 Pasirašytos 6 bendradarbiavimo
sutartys su užsienio švietimo ir
ugdymo įstaigomis.


lygio, 15 programų,
vykdomų
netradicin÷se
edukacin÷se
aplinkose.
Papildytas
kvalifikacijos
tobulinimo programų
bankas 10 programų;
Išleistas
metodinių
darbų
leidinys
„Geroji patirtis ir
novacijos 2009“;
Surengta metodinių
darbų paroda „Geroji
patirtis ir novacijos
2009“;
Parengti
parodų
„Saugi mokykla –
saugus
vaikas“,
„Ugdymas
netradicin÷je
aplinkoje“ katalogai;
Edukacin÷s patirties
bankas
papildytas
250 metodinio darbo
kortel÷mis;
Įdiegta
edukacin÷s
patirties
banko
lankytojų apskaitos
kompiuterin÷
programa.
Pasirašyta
12
bendradarbiavimo
sutarčių
su
bibliotekomis,
muziejais ir kitomis
įstaigomis.
Pasirašyto
6
bendradarbiavimo
sutartys su užsienio
švietimo ir ugdymo
įstaigomis.

Priemon÷s
1. Tiriamoji veikla
Eil.
Nr.
1.1

Priemon÷s
pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

2008
metų A.Makūnien÷,
kvalifikacijos
metodininkai
tobulinimo
renginių
kokyb÷s tyrimo
rezultatų analiz÷

Socialiniai
partneriai
Ugdymo
įstaigos

Ribinis
atlikimo
laikas
01 m÷n.

Ištekliai

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo
laiko
sąnaudos

Pastabos
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1.2

1.3

1.4

1.5

Kvalifikacijos
tobulinimo
renginių
vertinimo
anketos
patobulinimas
Įsivertinimas
pagal
„Institucijų,
vykdančių
mokytojų
ir
švietimo pagalbą
teikiančių
specialistų
kvalifikacijos
tobulinimą,
veiklos
vertinimo
ir
akreditacijos
taisyklių“
redakciją
Atlikti
kvalifikacijos
tobulinimo
renginių poreikio
2010 m. tyrimą.
Atlikti
2009
metų
kvalifikacijos
tobulinimo
renginių kokyb÷s
tyrimą.

A.Makūnien÷,
metodininkai

VDU

R.Bortkevičien÷,
A.Makūnien÷,
metodininkai

A.Makūnien÷,
metodininkai

Ugdymo
įstaigos

A.Makūnien÷,
metodininkai

01 m÷n.

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo
laiko
sąnaudos

07 m÷n.

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo
laiko
sąnaudos

09 m÷n.

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo
laiko
sąnaudos
Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo
laiko
sąnaudos

09 m÷n.

2. 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

Eil.
Nr.
2.1

2.2

2.3

Priemon÷s
pavadinimas
2009
m.
kvalifikacijos
tobulinimo
programų,
vykdomų
ne
Lietuvos
teritorijoje,
parengimas
2009
metams
parengtų
institucinio lygio
programų
užregistravimas
ŠMM
AIKOS
sistemoje
Kvalifikacijos
tobulinimo

Atsakingi
vykdytojai

Socialiniai
partneriai

Ribinis
atlikimo
laikas

Ištekliai

A.Makūnien÷,
metodininkai

Užsienio
ugdymo
įstaigos

01 m÷n.

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo
laiko
sąnaudos

A.Makūnien÷,
V.Kažem÷kien÷

ŠMM

02 m÷n.

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo
laiko
sąnaudos

A.Makūnien÷,
metodininkai

Metodiniai
būreliai,

11 m÷n.

Intelektualieji:
metodininkai.

Pastabos
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programų 2010
metams
parengimas

ŠUS, ŠMM,
ugdymo
įstaigos,
aukštosios
mokyklos,
leidyklos

Materialieji:
darbo
laiko
sąnaudos

3. Gerosios patirties sklaidos tobulinimas

Eil.
Nr.
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Atsakingi
vykdytojai

Gerosios
patirties
renginių
organizavimo
nuostatų
parengimas
Kauno
m.
ugdymo įstaigų
gerosios
patirties
kvalifikacijos
tobulinimo
programų 2010
metams
konkurso
organizavimas
Kauno
m.
mokytojų
metodin÷
–
praktin÷
konferencija
„Geroji patirtis
ir
novacijos
2009“

A.Makūnien÷,
metodininkai

ŠUS,
metodiniai
būreliai,
ugdymo
įstaigos

01 m÷n.

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo
laiko
sąnaudos

A.Makūnien÷,
metodininkai

ŠUS,
metodiniai
būreliai,
ugdymo
įstaigos

09 m÷n.

R.Bortkevičien÷,
A.Makūnien÷,
metodininkai

ŠUS,
ugdymo
įstaigos,
metodiniai
būreliai

05 m÷n.

R.Bortkevičien÷,
A.Makūnien÷,
metodininkai

ŠUS,
ugdymo
įstaigos,
metodiniai
būreliai

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo
laiko
sąnaudos,
Organizacin÷s
išlaidos: 1000
Lt
(spec.
programų
l÷šos)
Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo
laiko
sąnaudos,
išlaidos
renginio
organizavimui
ir
leidybai:
5000 Lt (spec.
programos,
ŠUS)
Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo
laiko
sąnaudos,
išlaidos
renginių
organizavimui:
3000 Lt (spec.
programos,
ŠUS)

Kauno miesto
mokytojų
gerosios
patirties
sklaidos
parodos:
 „Saugi
mokykla –
saugus
vaikas“
 „Ugdymas
netradicin÷je
aplinkoje“
Edukacin÷s
patirties banko
kaupimas

Socialiniai
partneriai

Ribinis
atlikimo
laikas

Ištekliai

Priemon÷s
pavadinimas

04 m÷n.

11 m÷n.

A.Makūnien÷,
V.Kažem÷kien÷,
metodininkai

Ugdymo
įstaigos,
metodiniai
būreliai

12 m÷n.

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo
laiko
sąnaudos

Pastabos
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4. Partneryst÷s tinklų pl÷tojimas

Eil.
Nr.
4.1

Priemon÷s
pavadinimas
Naujų
socialinių
partnerių
paieška

Atsakingi
vykdytojai
R.Bortkevičien÷

Socialiniai
partneriai

Ribinis
atlikimo
laikas

ŠMM, ŠUS, 12 m÷n.
NVO,
kultūros
įstaigos
(bibliotekos,
muziejai,
kt.)

Ištekliai

Pastabos

Intelektualieji:
metodininkai
Materialieji:
darbo
laiko
sąnaudos

2. Tikslas
Siekti didesnių ES struktūrinių fondų, kitų fondų, lokalinių, respublikinių projektų, konkursų
paramos teikiamų galimybių
S÷km÷s kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs
rezultatai
Pritraukta
l÷šų
Centro Pritraukta 1000 000 Lt. ES SF, Pritraukta 3000 000 Lt.
infrastruktūrai
gerinti
bei LRV l÷šos
ES SF, LRV l÷šos
mokymams vykdyti.
Priemon÷s

Eil.
Nr.
1.

Priemon÷s
pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Vykdomas ES R.Bortkevičien÷,
S.Tilinga
struktūrinių
fondų projektas
iš 2007-2013 m.
sanglaudos
skatinimo
veiksmų
programos
2
prioriteto
„Viešųjų
paslaugų kokyb÷
ir prieinamumas:
sveikatos,
švietimo
ir
socialin÷
infrastruktūra“
VP3-2.2 ŠMM10-V priemon÷s
„Pedagoginių
psichologinių
tarnybų
infrastruktūros,
švietimo
įstaigose
dirbančių

Socialiniai
partneriai

Ribinis
atlikimo
laikas

Pedagogų
profesin÷s
raidos
centras

12 m÷n.

Ištekliai

Intelektualieji:
metodininkai
ES SF, LRV
l÷šos 700 000
Lt.

Pastabos

Projektas
laim÷tas,
laukiama
sutarčių
pasirašymo.
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2.

3.

4.

specialiųjų
pedagogų,
socialinių
pedagogų,
psichologų,
logopedų darbo
aplinkos
modernizavimas
partnerio
teis÷mis.
Vykdomas ES R.Bortkevičien÷
struktūrinių
metodininkai
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“.
Parengti
ir R.Bortkevičien÷
pateikti
ES I.Pupalaigien÷
struktūrinių
fondų
1
prioriteto VP11.1-SADM-06K priemon÷s
"Žmogiškųjų
išteklių
tobulinimas
viešajame
sektoriuje"
projektą
„Kauno miesto
švietimo
ir
ugdymo įstaigų
administracinio
personalo
kvalifikacijos
tobulinimas
ir
administracinių
geb÷jimų
pl÷tot÷“.
Parengti
ir I.Pupalaigien÷
pateikti ES SF
vertinimo

Kauno
jaunimo
narkologijos
pagalbos
centras

12 m÷n.

Intelektualieji:
metodininkai
ES SF, LRV
l÷šos 150 000
Lt.

Kauno
miesto
švietimo
ugdymo
įstaigos

01 m÷n.
ir

Intelektualieji:
metodininkai
ES - 503 742
Lt,
Spec.
programų
l÷šos 75 000
Lt.

Lietuvos
švietimo
ugdymo

12 m÷n.
ir

Intelektualieji: Laukiama
metodininkai; kvietimų
tikslinama ES teikti

Projektas
parengtas ir
pateiktas
vertinimui
ESF
agentūrai.
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5.

agentūrai
projektus
mokymams
finansuoti.
Dalyvauti
I.Pupalaigien÷,
partnerio
metodininkai
teis÷mis ES SF
projekte
mokymams
finansuoti.

6.

Vykdyti EEE ir I.Pupalaigien÷,
metodininkai
Norvegijos
finansinių
mechanizmų
projektas
„Profesijos
mokytojų
kompetencijų
pl÷tra senosios
medin÷s
architektūros
restauratorių
rengimui“ .

7.

Dalyvauti
LR I.Pupalaigien÷,
ŠMM, Kauno m. metodininkai
savivaldyb÷s ir
kt. skelbiamuose
konkursuose
siekiant
pritraukti l÷šas
mokymams.

įstaigos

SF, LRV l÷šos prašymus.
500 000 Lt.

Lietuvos
12 m÷n.
švietimo ir
ugdymo
įstaigos,
Pedagogų
profesin÷s
raidos
centras
Kauno
12 m÷n.
statybininkų
rengimo
centras

Intelektualieji:
metodininkai;
Materialieji:
Tikslinama ES
SF, LRV l÷šos
100 000 Lt.

Laukiama
kvietimų
teikti
prašymus.

Intelektualieji:
metodininkai;
Norvegijos
vyriausyb÷s
finansinių
mechanizmų
l÷šos 332 040
eurų.

Projektas
galutiniame
vertinimo
etape,
laukiama
rezultatų.

Intelektualieji:
metodininkai;
Materialieji:
Tikslinama

Sekti
informaciją ir
teikti
projektus bei
paraiškas
konkursams,
atitinkantiems Centro
veiklos
nuostatus.

Kauno
miesto
švietimo
ugdymo
įstaigos

01-12
m÷n.
ir

ATSISKAITYMO IR VISUOMENöS INFORMAVIMO TVARKA
Kas atsiskaito ir
informuoja
Metodininkai

Metodininkai

Kam atsiskaitoma
ir informuojama
Centro
administracijai,
kūrybiniams
darbuotojams
Centro
administracijai

Direkt.pavaduotoja

Direktorei

Direktor÷

Mokyklų metodinei
tarybai,
Centro tarybai

Atsiskaitymo ir
infromavimo formos
Pranešimai

Metų veiklos
programos parengimas;
pusmečio,
metų ataskaitų
parengimas
Pusmečio, metų Centro
veiklos ataskaitos
parengimas
Metų ataskaita

Ribinis laikas
Kiekvieną m÷nesio
pirmą pirmadienį

Iki gruodžio 27 d.
Iki liepos 01 d.
Iki gruodžio 20 d.
Iki liepos 05 d, iki
gruodžio 27 d.
Iki gruodžio 30 d.
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Direktor÷

Direktor÷
(programos reng÷jų
pareigų pavadinimas )

ŠUS, miesto
pedagoginei
bendruomenei

Ataskaita, pranešimas
miesto pedagoginei
bendruomenei

_________________
(parašas)

PRITARTA
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro
Tarybos 2009 m. sausio 6 d.
Protokolu Nr. 1

Iki 01- 05

Rasa Bortkevičien÷
(vardas ir pavard÷)

