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KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRO
2010 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

ĮVADAS


Klausytojų skaičiaus įstaigoje kaita.

2008 metais kvalifikaciją tobulino 21 634 mokytojai.
2009 metais kvalifikaciją tobulino 14 360 mokytojų.


Įstaigos socialinis kontekstas .

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras yra patogioje susisiekimo atžvilgiu geografinėje padėtyje,
todėl klausytojai atvyksta ne tik iš Kauno miesto, bet ir visos Lietuvos. 2009 metais dalyvių iš
Kauno m. sulaukta 11 857, kitų savivaldybių - 2 503.


Mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, dalis.
Pedagoginiai darbuotojai (12) turi aukštąjį išsilavinimą. Iš jų : 7 magistrai,

3 įgiję

andragogo kvalifikaciją.
Vadovai savo veiklą vertina gerai, nes tikslų įgyvendinimas atitinka laukiamus rezultatus.
Vadovai nuosekliai tobulina savo kvalifikaciją, inicijuoja ES struktūrinių fondų bei kitų projektų
rengimą, vykdymą, naujų mokymo(si) aplinkų kūrimą, skatina darbuotojų

kvalifikacijos

tobulinimą.
Pedagoginių darbuotojų veikla vertinama gerai, nes atsižvelgdami į konkretų savo indėlį,
pasiekė programoje numatyt us tikslus. Atsakomybė įgalino išryškinti teigiamus pokyčius
programos įgyvendinime ir įžvelgti kylančias problemas bei jas likviduoti.


Žemės sutarties situacija.

Ruošiama.


Pastato kategorija. Higienos paso situacija (yra/nėra).
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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.


Energetinis auditas.

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


Išorės lėšų pritraukimo tendencijos.

2008 m. 547,5 tūkst. Lt. (100 proc.).
2009 m. 320,6 tūkst. Lt (100 proc.).
2008 – 2009 m.m. finansinių prioritetų realizacija.
Įstaigos veiklai vykdyti 200 8 m. gauta iš Kauno m. savivaldybės asigna vimų 1055,9 tūkst. Lt.
Įvykdyta už 1055,9 tūkst. Lt (100 proc.).
2009 m. gauta 948,6 tūkst. Lt, realizuota 948,6 tūkst. Lt. (100 proc.).
Specialiųjų programų lėšų įmokos į biudžetą yra 682,0 tūkst. Lt .
Planas 2009 m. 575,3 tūkst. Lt. (118,5 proc.)


2 % lėšos.

Nėra.


VIP dotacijos.

Nėra.


Valstybės tikslinės specialiosios dotacijos.

Nėra.


Savivaldybės lėšos.

2008 m. gauta asignavimų 544,7 tūkst. Lt., realizuota už 544,7 tūkst. Lt. (100 proc.).
2009 m. gauta asignavimų 501,3 tūkst. Lt., realizuota 501,3 tūkst. Lt. (100 proc.).
2010 m. planuojama 1072,0 tūkst. Lt. , specialiųjų programų lėšų 468,2 tūkst. Lt.

SITUACIJOS ANALIZĖ
2009 METŲ TIKSLŲ REALIZAVIMO LAIPSNIS PAGAL PROGNOZUOTUS
LAUKIAMUS REZULTATUS
Tikslas

Minimalus lauktas
2009 m. rezultatas

Užtikrinti
kvalifikacijos
tobulinimo renginių
kokybę
Tyrimų įvykdymas
Atlikti 3 tyrimai:
1. kvalifikacijos
tobulinimo

2009 m. įstaigos
pasiektas realus
rezultatas

Atliktos renginių
kokybės tyrimas,
padaryta tyrimų

Maksimalus lauktas
2009 m. rezultatas

Atlikta kvalifikacijos
tobulinimo renginių
kokybės analizė.
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renginių kokybės,

2.kvalifikacijos
tobulinimo renginių
poreikių;
3. įsivertinimas pagal
aktualią „Institucijų,
vykdančių mokytojų ir
švietimo pagalbą
teikiančių specialistų
kvalifikacijos
tobulinimą, veiklos
vertinimo ir
akreditacijos taisyklių“
redakciją;

Patobulinta seminaro
vertinimo anketa.

rezultatų analizė,
suformuluotos išvados,
išryškinti kvalifikacijos
tobulinimo renginių
poreikiai 2010 m.

Numatytos
kvalifikacijos
tobulinimo renginių
kryptys 2010 metams.

Atliktas įsivertinimas
pagal aktualią
„Institucijų, vykdančių
mokytojų ir švietimo
pagalbą teikiančių
specialistų
kvalifikacijos
tobulinimą, veiklos
vertinimo ir
akreditacijos taisyklių“
redakciją pagal visas
mokymosi aplinkų
sritis, nustatytos
stipriosios ir silpnosios
institucijos veiklos
pusės.

Patobulinta
Parengtos 3
kvalifikacijos
kvalifikacijos
tobulinimo renginių
tobulinimo renginių
vertinimo anketa;
vertinimo anketos.
Parengta nauja anketa.
Komentaras: Maksimalūs rezultatai pasiekti, atlikti 3 tyrimai, remiantis išvadomis, patobulintos
naujų tyrimų apie 2009 metų veiklos kokybę metodikos: patobulinta seminarų vertinimo
grįžtamojo ryšio anketa, parengta nauja anketa apie renginiuose įgytų žinių taikymą
tiesioginiame darbe. Rengiama tyrimo metodika apie k onkrečiuose seminaruose įgytų bei
patobulintų kompetencijų taikymą tiesioginiame darbe .
Kvalifikacijos
Parengtos 6
Parengtos 2
Parengtos 8
tobulinimo programų kvalifikacijos
kvalifikacijos
kvalifikacijos
pagal 2008 – 2010 tobulinimo programos
tobulinimo programos
tobulinimo programos
metų
kvalifikacijos 2009 m., vykdomos ne 2009 m., vykdomos ne 2009 m., vykdomos ne
tobulinimo
Lietuvos teritorijoje.
Lietuvos teritorijoje.
Lietuvos teritorijoje.
prioritetines
kryptis
banko papildymas
Parengta 100
2009 m. parengtos 262 Parengta 120
kvalifikacijos
kvalifikacijos
kvalifikacijos
tobulinimo programų
tobulinimo programos, tobulinimo programų
2010 metams pagal
iš jų – 117 institucinio
2010 metams pagal
prioritetines kryptis:
lygmens.
prioritetines kryptis, iš
jų – 60 institucinio
lygmens.
iš jų – 80 institucinio
lygio,
Užregistruotos AIKOS Užregistruotos AIKOS
duomenų bazėje 126
duomenų bazėje 123
institucinio lygmens
institucinio lygio
kvalifikacijos
kvalifikacijos
tobulinimo programos
tobulinimo programos
2009 m.
2009 m.,
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14 programų,
10 programų, vykdomų vykdyta netradicinėse
15 programų, vykdomų
netradicinėse
edukacinėse
netradicinėse
edukacinėse
(muziejuose,
edukacinėse aplinkose
(muziejuose,
bibliotekose, kt.)
bibliotekose, kt.)
aplinkose
aplinkose
Komentaras: Maksimalus lauktas rezultatas viršytas, parengtos 262 naujos kvalifikacijos
tobulinimo programos, iš jų – 117 institucinio lygio. Tai užtikrina gilesnį pedagogų
kompetencijų plėtojimą, vykdant kvalifikacijos tobulinimo programas. Taip pat vyk dytos ŠMM
rekomenduotos programos, skirtos Atnaujinto ugdymo turinio diegimui, NEC programos dėl
lietuvių kalbos (gimtosios) brandos egzamino kandidatų darbų vertinimo standartizavimo .
Gerosios patirties
Parengti gerosios
Parengta kvalifikacijos
sklaidos patobulinimas patirties renginių
tobulinimo renginių
organizavimo
organizavimo tvarka.
nuostatai.

Suorganizuotas Kauno
m. ugdymo įstaigų
gerosios patirties
kvalifikacijos
tobulinimo programų
2010 metams
konkursas.

Paskelbtas kvietimas
visoms Kauno m.
ugdymo įstaigoms
teikti kvalifikacijos
tobulinimo programas
2010 m.
Papildytas
kvalifikacijos
tobulinimo programų
bankas 10 naujų
programų.

Suorganizuota
konferencija „Geroji
patirtis ir novacijos
2009“.

Surengta metodinių
darbų paroda „Geroji
patirtis ir novacijos
2009“;
Išleistas parodos
katalogas;
Surengta konferencija
„Geroji patirtis ir
novacijos 2009“;
Išleistas konferencijoje
skaitytų pranešimų
leidinys „Geroji patirtis
ir novacijos 2009“.

Išleistas metodinių
darbų leidinys „Geroji
patirtis ir novacijos
2009“;
Surengta metodinių
darbų paroda „Geroji
patirtis ir novacijos
2009“.

Surengtos 4 parodos
pagal ŠUS numatytus
prioritetus.

Surengtos 3 parodos
pagal ŠUS numatytus
prioritetus: „Saugi
mokykla – saugus
vaikas“;
išleistas parodos
katalogas;
„Pagalba šeimai“;
išleistas parodos
katalogas,
suorganizuota

Parengti parodų „Saugi
mokykla – saugus
vaikas“, „Ugdymas
netradicinėje
aplinkoje“ katalogai;
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konferencija
„Sėkmingas mokyklos
ir šeimos
bendradarbiavimas
kuriant saugią
ugdymo/si aplinką“;
išleistas konferencijoje
skaitytų pranešimų
leidinys „Sėkmingas
mokyklos ir šeimos
bendradarbiavimas,
kuriant saugią
ugdymo(si) aplinką“.
„Ugdymas
netradicinėse
aplinkoje“. Rengiamas
parodos katalogas
Edukacinės patirties
bankas papildytas 220
metodinio darbo
kortelių.

Edukacinės patirties
bankas papildytas 300
metodinio darbo
kortelių.

Edukacinės patirties
bankas papildytas 250
metodinio darbo
kortelių;
Įdiegta edukacinės
patirties banko
lankytojų apskaitos
kompiuterinė
programa.

Komentaras: Parengta ir patvirtinta Centro direktorės įsakymu kvalifikacijos tobulinimo renginių
organizavimo tvarka. Organizuojan t gerosios patirties sklaidą, pavyko pas iekti daugiau nei planuota:
iš viso suorganizuotos 43 parodos , išleisti 3 leidiniai, parodos katalogas. Neįvykdyta 1 planuota
paroda apie mokyklų tinklo pertvarką. Iš minėtų 300 metodinio darbo kortelių 190 dar neba igta
parengti, todėl į internetinę svetainę bus patalpintos 2010 m. vasario – kovo mėnesiais ir tada bus
prieinamos elektroniniu būdu.
Išplėtoti partnerystės
Pasirašytos
Pasirašyta 112
Pasirašyta 12
tikslai
bendradarbiavimo
bendradarbiavimo
bendradarbiavimo
sutartys su Kauno m.
sutarčių su Kauno m. ir sutarčių su
bibliotekomis,
apskrities ugdymo
bibliotekomis,
muziejais ir kitomis
įstaigomis, 5
muziejais ir kitomis
įstaigomis.
bendradarbiavimo
įstaigomis.
sutartys su muziejais,
bibliotekomis ir
kitomis įstaigomis.
Pasirašytos 6
Pasirašytos 2
Pasirašytos 6
bendradarbiavimo
bendradarbiavimo
bendradarbiavimo
sutartys su užsienio
sutartys su užsienio
sutartys su užsienio
švietimo ir ugdymo
švietimo ir ugdymo
švietimo ir ugdymo
įstaigomis.
įstaigomis.
įstaigomis.
Komentaras: Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Kauno miesto ugdymo įstaigomis. Yra
daug galimybių veiklą plėsti 2010 m. , bendradarbiaujant su kultūros įstaigomis.
Pritraukta 1000 000
Projektai:
Pritraukta 3000 000
Siekti didesnių ES
Lt. ES SF, LRV lėšų.
Norvegų paprojektis
Lt. ES SF, LRV lėšų.
struktūrinių fondų,
„Praktinis verslumo
kitų fondų, lokalinių,
ugdymas – norvegų
respublikinių
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projektų, konkursų
paramos teikiamų
galimybių

patirtis“ (KPKC –
pareiškėjas, partneriai:
Vestfold
fylkeskommune,
Kauno prekybos,
pramonės ir amatų
rūmai, Viešoji įstaiga
„Lietuvos Junior
Achievement“).
Norvegų paprojektis
„Pedagogų
bendradarbiavimo
galimybių plėtra
taikant norvegų patirtį
socialinės tinklaveikos
informacinėse
technologijose“ (KTU
– pareiškėjas, partneris
– KPKC).
ES struktūrinių fondų
projektas „Šeimos ir
darbo įsipareigojimų
derinimas:
informavimas,
motyvavimas,
konsultavimas,
mokymai“ (KPKC –
pareiškėjas, partneriai:
Kauno ir Telšių miestų
socialinių paslaugų
centrai, Kauno kartų
namai, labdaros ir
paramos fondas „Tavo
galimybė“, Aleksoto
katalikių moterų
draugija, A. Astrausko
firma „Pirmas
žingsnis“).
ES struktūrinių fondų
projektas „Mokytojų
kvalifikacijos
tobulinimo
infrastruktūros plėtra“
(UPC – pareiškėjas,
KPKC – partneris).
Konkursas –
nacionalinis ES
struktūrinių fondų
projektas „Bendrojo
lavinimo mokyklų
įsivertinimo
koncepcijos ir
instrumentų kūrimas,
išbandymas atrinktose
mokyklose,
pasitelkiant apmokytus
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konsultantus“ (NMVA
– pareiškėjas, KPKC –
partneris).
Konkursas „Europos
burės“, skirtas išrinkti
geriausiems Lietuvos
ES lėšomis
finansuotiems
projektams. Nugalėtoju
išrinktas KPKC
projektas „Pedagogų
kvalifikacijos kėlimas
darbui su įvairias
negalias turinčiais
mokiniais bendrojo
lavinimo mokyklose“.
Komentaras: Projektinė veikla vykdoma sėkmingai, laimėtas finansavimas 5 pateiktiems projektams,
nelaimėtas 1. Už įvykdytą 2006-2008 metais projektą „Pedagogų kvalifikacijos kėlimas darbui su
įvairias negalias turinčiais mokiniais bendrojo lavinimo mokyklose“ Centrui įteiktas „Europos burių “
apdovanojimas už suteiktas galimybes tobulėti. Šis projektas apdovanotas ir už idėjos novatoriškumą
LR finansų ministro padėkos raštu. Tikslinga toliau plėtoti projektinę veiką.

2009 METŲ GILUMINIO AUDITO KOMENTARAS
Komentaras: neatliekamas.
_______________

IŠORĖS AUDITO IŠVADOS JEI YRA, KONTROLIERIAUS, VIDAUS AUDITO
SKYRIAUS IR KITŲ INSTITUCIJŲ IŠVADOS
2009 metais Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų skyrius atliko auditą, aktas
pasirašytas 2009-10-30. Pasirašė Biudžeto lėšų panaudojimo analizės poskyrio vedėja Danė
Poderienė, vyriausioji specialistė Viktorija Rukienė, vyriausioji s pecialistė Gytė Gurskienė.
Audito išvados:
ištaisyti nustatytas klaidas :


skirtus biudžeto asignavimus naudoti pagal nustatytą pask irtį;



užtikrinti finansinių ataskaitų teisingumą;



užtikrinti buhalterinės apskaitos taisyklių reikalavimų vykdymą.

2010 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS
IŠTEKLIAIS, INVESTICINIAI PROJEKTAI
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro (Cent ro) 2010 m. veiklos programa atliepia
Valstybinės švietimo strategijos 2003 – 2012 m. nuostatas, Kauno miesto savivaldybės švietimo
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plėtotės strateginius tikslus bei prioritetus, iškeltus 20 10 m., 2004 – 2012 m. strategijos
nuostatas, prioritetines valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui,
ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, profesijos mokytojų, pagalbos mokiniui
specialistų kvalifikacijos tob ulinimo kryptis 2008-210 metams

bei 2004 – 2012 m. Centro

strategijos nuostatas ir apibrėžia Centro veiklos kryptis, tikslus, numato veiklos rezultatus.
Centras veiklai 2010 metams tobulinti pasirinko tikslus, atitinkančius bendrąsias
kvalifikacijos tobulinimo centrų veiklos sritis: kvalifikacijos tobulinimo vykdym ą, organizuojant
renginius, atliepiančius prioritetines kvalifikacijos tobulinimo kryptis 2008 -2010 metams,
siekiant sudaryti sąlygas mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojančių
skyrių vedėjams, mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir kitų soc ialinių grupių
suaugusiesiems įgyti naujų žinių, gebėjimų ir įgūdžių bei tobulinti bendrakultūrinę, profesines,
bendrąsias bei specialiąsias mokytojo profesijos kompetencijas, plečiant miesto mokytojų gerosios

patirties sklaidą, atsiliepiant į tyrimų (poreikių bei renginių grįžtamojo ryšio) analizę bei
rezultatus. Bus atliktas 2009 metų veiklos įsivertinimas pagal Akreditacijos nuostatus, atliepiant
LR ŠMM nustatytoms kvalifikacijos to bulinimo prioritetinėms sritims .
2008 ir 2009 metais sėkmingai pavyko par engti bei pradėti įgyvendinti 5 projektus,
pritraukiant išorės lėšas, todėl aktualu projektinę veiklą toliau plėtoti.
2010 m. įstaigos veiklai vykdyti planuojama 1072,0 tūkst. Lt. Specialiųjų programų
lėšų planuojama 468,2 tūkst. Lt. Projektinių lėšų planuojama įsisavinti už 1 375 tūkst. Lt.

INVESTICINIAI PROJEKTAI
Parengti, gautas finansavimas ir vykdomi ES struktūrinių fondų projektai:


ES struktūrinių fondų parama iš 2007 -2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos 1 prioriteto „Kokybiškas užim tumas 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“ .
(Centras – pareiškėjas, partneriai – Kauno ir Telšių miestų socialinių paslaugų centrai, Kauno
kartų namai, Aleksoto katalikių moterų draugija, A. Astrausko firma „Pirmas žingsnis“).
Projekto tikslinė grupė – vieniši asmenys, auginantys vaikus iki 10 metų (vieną ir daugiau),
slaugantys neįgalų ar senyvo a mžiaus 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 amžiaus asmenų priežiūra; dėl šeimo s
įsipareigojimų nedirbančių asmenų motyvavimas, konsultavimas bei mokymai, tobulinantys
bendruosius įgūdžius (užsienio kalbos, kompiuterinis raštingumas, socialiniai įgūdžiai);
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darbdavių, darbuotojų, savivaldybių atstovų švietimas, mokymai ir konsultacijo s; darbuotojų
mokymai, informavimas ir konsultavimas apie šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo
priemones.


Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros projekto Nr. VP1 -2.1-ŠMM-01-V-01-001
„Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegi mas“ atviro
konkurso „Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo koncepcijos ir instrumentų kūrimo,
išbandymo atrinktose mokyklose, pasitelkiant apmokytus konsultantus“ pirkimas (NMVA –
pareiškėjas, Centras – partneris). Projekto tikslinė grupė – Lietuvos bendrojo lavinimo
mokyklų mokytojai. Projekto veiklos – parengta vidaus audite naudojam ų tyrimo
instrumentų koncepcija, parengti atrankos kriterijai (specifikacijos) eksperimentinėms
mokykloms ir projekto konsultantams, atrinkti ir nupirkti tarptautinio lygmen s 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, vykdyti 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“
(UPC – pareiškėjas, Centras – 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 Centro mansardos patalpos, įrengtos
naujos mokymosi aplinkos bei kompiuterinė klasė).

Vykdomi Lietuvos Respublikos ir Norvegijos finansinių mechanizmų paprojek čiai:


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“

(Centras

–

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 įgūdžių formavimo mokymai,
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paskaitos, edukacinė išvyka į Norvegiją, dalyvavimas prekybinėje mugėje Kaune,
leidinio parengimas ir išleidimas, baigiamoji respublikinė konferencija.


Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų sc hemos „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 socialin ės tinklaveikos
informacinėse technologijose“ (Centras – partneris, KTU – pareiškėjas).

Vykdoma Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus programa:


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

VEIKLOS TURINYS
1. Tikslas
Plėtoti mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų,
mokytojų, profesijos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kompetencijas
Sėkmės kriterijus
Tyrimų įvykdymas

Naujų kvalifikacijos tobulinimo
programų, plėtojančių mokyklos
vadovo, mokytojo profesijos
kompetencijas, parengimas

Laukiami minimalūs rezultatai
Atlikti 3 tyrimai:
 2009 m. seminarų
grįžtamojo ryšio anketų
apibendrinimas;
 2009 metų veiklos
įsivertinimas pagal
aktualią „Institucijų,
vykdančių mokytojų ir
švietimo pagalbą
teikiančių specialistų
kvalifikacijos tobulinimą,
veiklos vertinimo ir
akreditacijos taisyklių“
redakciją.
 įgytų kompetencijų taikymo
praktikoje tyrimas.



Parengtos 56 naujos
kvalifikacijos tobulinimo
programos 2011 metams
pagal prioritetines kryptis
(numatomos gairės 20112015 m.):

Laukiami
maksimalūs rezultatai
 Atlikta 3 tyrimų
rezultatų analizė;
 Pagal nustatytus
poreikius numatytos
kvalifikacijos
tobulinimo renginių
kryptys 2011
metams;
 Patobulinta seminaro
kokybės vertinimo
metodika.
Atliktas įgytų
kompetencijų
kvalifikacijos
tobulinimo renginių
metu taikymo
tiesioginiame
pedagogų darbe
tyrimas.
Parengtos 64 naujos
kvalifikacijos
tobulinimo programos
2011 metams pagal
2011-2015 metų
kvalifikacijos







Bendrųjų, bendrakultūrinių,
specialiųjų ir profesinių
kompetencijų plėtotė,
organizuojant gerosios patirties
sklaidą.
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10 institucinio lygio
programų;
4 programos ugdymo
įstaigų vadovų
kompetencijų plėtotei;
40 programų mokytojų,
pagalbos mokiniui
specialistų profesinių
kompetencijų plėtotei;
2 kompiuterinio
raštingumo įgūdžių
tobulinimo programos.

 Pagal prioritetines
kvalifikacijos tobulinimo
kryptis 2008-2010 m. surengta:
o konferencija „Bendrosios
programos ir vertinimas “;
o 2 parodos;
o 7 paskaitos;
o 70 konsultacijų;
o 10 metodikos valandų,
apskritųjų stalų, viešųjų
diskusijų;
 Edukacinės patirties bankas
papildytas 50 metodinio darbo
kortelių.

tobulinimo prioritetines
kryptis:
 11 institucinio lygio
programų;
 5 programos mokyklų
vadovų kompetencijų
plėtotei;
 45 programos
mokytojų, pagalbos
mokiniui specialistų
profesinių
kompetencijų plėtotei;
 3 kompiuterinio
raštingumo įgūdžių
tobulinimo programos;
 užregistruota AIKOS
duomenų bazėje 2010
m. 10 institucinio lygio
kvalifikacijos
tobulinimo programų.
 Suorganizuota
konferencija
„Bendrosios programos
ir vertinimas“;
 Išleistas metodinių
darbų leidinys
„Bendrosios programos
ir vertinimas“;
 Parengtas parodos
„Ugdymo formų ir
metodų įvairovė“
katalogas;
 Suorganizuota 10
paskaitų,
 Suorganizuotos 75
konsultacijos;
 Suorganizuota 12
metodikos valandų,
apskritųjų stalų, viešųjų
diskusijų;
 Edukacinės patirties
bankas papildytas 60
metodinio darbo
kortelių.
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Priemonės
1.1. Tyrimų vykdymas
Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

1.1.1

2009 metų
kvalifikacijos
tobulinimo
renginių
grįžtamojo ryšio
rezultatų
apibendrinimas
ir analizė
Kvalifikacijos
tobulinimo
renginių
vertinimo
metodikos
patobulinimas
2010 metų I
pusmečio
kvalifikacijos
tobulinimo
renginių
grįžtamojo ryšio
rezultatų
apibendrinimas
ir analizė
Kvalifikacijos
tobulinimo
poreikių 2011
metams tyrimas
2009 metų
veiklos
Įsivertinimas
pagal
„Institucijų,
vykdančių
mokytojų ir
švietimo pagalbą
teikiančių
specialistų
kvalifikacijos
tobulinimą,
veiklos
vertinimo ir
akreditacijos
taisyklių“
redakciją

A.Makūnienė,
metodininkai

Ugdymo
įstaigos

01 mėn.

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo laiko
sąnaudos

A.Makūnienė,
metodininkai

KTU, VDU

01 mėn.

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo laiko
sąnaudos

Įgytų
kvalifikacijos
tobulinimo
renginiuose
kompetencijų
taikymo praktikoje
tyrimas

A.Makūnienė,
metodininkai

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

Atsakingi
vykdytojai

Socialiniai
partneriai

Ribinis
atlikimo
laikas

Ištekliai

A.Makūnienė,
metodininkai

A.Makūnienė,
metodininkai

09 mėn.

R.Bortkevičienė,
A.Makūnienė,
metodininkai

07 mėn.

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo laiko
sąnaudos

09 mėn.

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo laiko
sąnaudos

VDU

Pastabos
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1.2. Naujų kvalifikacijos tobulinimo programų, plėtojančių mokyklos vadovo, mokytojo
profesijos kompetencijas, parengimas
Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

1.2.1 4 kvalifikacijos

A.Makūnienė,
metodininkai

Metodiniai
būreliai, ŠUS,
ŠMM,
ugdymo
įstaigos,
aukštosios
mokyklos,
leidyklos

11 mėn.

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo laiko
sąnaudos

A.Makūnienė,
metodininkai

Metodiniai
būreliai, ŠUS,
ŠMM,
ugdymo
įstaigos,
aukštosios
mokyklos,
leidyklos

11 mėn.

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo laiko
sąnaudos

A.Makūnienė,
metodininkai

Užsienio
ugdymo
įstaigos

12 mėn.

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo laiko
sąnaudos

A.Makūnienė,
V.Kažemėkienė

ŠMM, Kauno
m.
savivaldybė,
Lietuvos
darbo rinkos
mokymų
tarnyba,
Lietuvos
valstybės
tarnybos
departamentas

02 mėn.

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo laiko
sąnaudos

tobulinimo
programų
švietimo ir
ugdymo įstaigų
vadovų
kompetencijų
plėtotei 2011
metams
parengimas
1.2.2 64 kvalifikacijos
tobulinimo
programų
mokytojų,
pagalbos
mokiniui
specialistų,
profesijos
mokytojų
kompetencijų
plėtotei 2011
metams
parengimas
1.2.3 2 kvalifikacijos
tobulinimo
programų,
vykdomų ne
Lietuvos
teritorijoje
parengimas
1.2.4 2010 metams
parengtų
institucinio lygio
programų
vykdymas ir
užregistravimas
ŠMM AIKOS
duomenų bazėje,
Lietuvos darbo
rinkos mokymo
tarnybos registre,
valstybės
tarnautojų
kvalifikacijos
tobulinimo
programų
registre

Socialiniai
partneriai

Ribinis
atlikimo
laikas

12 mėn.

Ištekliai

Pastabos
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1.3. Kauno miesto mokytojų gerosios patirties sklaidos organizavimas plėtojant b endrąsias,
bendrakultūrines, specialiąsias ir profesines pedagogų bei vadovų kompetencijas
Eil.
Nr.

Socialiniai
partneriai

Ribinis
atlikimo
laikas

R.Bortkevičienė,
A.Makūnienė,
metodininkai

ŠUS,
ugdymo
įstaigos,
mokyklų
metodinė
taryba

05 mėn.

1.3.2. Parodos
„Mokymo(si)
priemonės,
padedančios
įgyvendinti
atnaujintą ugdymo
turinį“
organizavimas

R.Bortkevičienė,
A.Makūnienė,
metodininkai

ŠUS,
ugdymo
įstaigos,
mokyklų
metodinė
taryba,
leidyklos
„Šviesa“,
„TEV“,
„Kronta“,
„Alma
littera“ ir kt.

05 mėn.

1.3.3

Kauno miesto
mokytojų
gerosios patirties
sklaidos parodos
„Ugdymo formų
ir metodų
įvairovė“
organizavimas

R.Bortkevičienė,
A.Makūnienė,
metodininkai

ŠUS,
ugdymo
įstaigos,
mokyklų
metodinė
taryba

10 mėn.

1.3.4

Atnaujinto
ugdymo turinio
diegimo patirties
sklaidos
vykdymas:
organizuoti 10
paskaitų, 75
konsultacijas, 12
metodikos
valandų ir viešųjų
diskusijų

A.Makūnienė,
metodininkai

ŠUS,
12 mėn.
metodiniai
būreliai,
ugdymo
įstaigos,
švietimo
konsultantai,
lektoriai

1.3.1

Priemonės
pavadinimas
Kauno m.
mokytojų
metodinės –
praktinės
konferencijos
„Bendrosios
programos ir
vertinimas“
organizavimas

Atsakingi
vykdytojai

Ištekliai

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo laiko
sąnaudos,
išlaidos
renginio
organizavimui
ir leidybai
5000 Lt.
Kauno m.
savivaldybės
lėšos
Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo laiko
sąnaudos,
išlaidos
renginio
organizavimui
ir leidybai
Kauno miesto
savivaldybės
lėšos 1000 Lt.,
Centro
specialiųjų
programų
lėšos 400 Lt.
Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo laiko
sąnaudos,
išlaidos
renginių
organizavimui
ir katalogo
parengimui
400 Lt.
Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo laiko
sąnaudos,
Centro
specialiųjų
programų
lėšos 1000 lt

Pastabos
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1.3.5

Edukacinės
patirties banko
papildymas 50
darbų pagal sritis
„Švietimo sistema“,
„Pedagoginė
sistema“,
„Mokyklos
organizacija“

A.Makūnienė,
V.Kažemėkienė,
metodininkai

Ugdymo
įstaigos,
metodiniai
būreliai

12 mėn.

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo laiko
sąnaudos

2 tikslas
Aktyvinti kitų socialinių grupių, kaip besimokančio miesto bendruomenės narių,
neformalųjį švietimą
Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezul tatai

Neformaliojo švietimo kitoms
miesto socialinėms grupėms
organizavimas

 Parengti renginių kitoms
socialinėms grupėms pusmečio,
metų, mėnesių planai;
 Suorganizuotos 7 paskaitos
miesto visuomenei;
 Parengtas tęstinių mokymų
ciklas tėvams;
 Suorganizuoti seminarai
socialinėms grupėms:
o 1 valstybės tarnautojams,
o 1 buhalteriams,
o 1 kultūros ir sporto
darbuotojams,
o 1 socialiniams
darbuotojams,
o 1 senjorams;
 Surengtos 4 parodos miesto
visuomenei;
 Surengti 3 autorinės kūrybos
vakarai.

Išplėtoti partnerystės tinklai

 Pasirašytos 4 naujos
bendradarbiavimo sutartys su
kultūros įstaigomis;
 Papildytas lektorių bankas 4
lektoriais.

Laukiami
maksimalūs rezultatai
 Renginiai planuojami
kas mėnesį, parengtas
priemonių 2010 -2011
metams planas;
 Suorganizuotos 8
paskaitos;
 Tęstiniai mokymai
„Tėvų akademija“;
 Suorganizuoti
seminarai socialinėms
grupėms:
o 2 valstybės
tarnautojams,
o 2 buhalteriams,
o 2 kultūros ir
sporto
darbuotojams,
o 2 socialiniams
darbuotojams,
o 2 senjorams;
 Surengtos 5
parodos;
 Surengti 4 autorinės
kūrybos vakarai
 Pasirašytos 6 naujos
bendradarbiavimo
sutartys su kultūros
įstaigomis: muziejais,
bibliotekomis;
 Papildytas lektorių
bankas 5 lektoriais.
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Priemonės
2.1. Neformaliojo švietimo kitoms miesto socialinėms g rupėms sistemos kūrimas

Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Socialiniai
partneriai

Neformaliojo
švietimo ne
pedagogams
renginių
organizavimo
planų
pusmečiui,
metams
parengimas
2.1.2. Paskaitų
įvairiomis
temomis:
kultūros– 2,
socialine – 2,
pilietinio –
tautinio
ugdymo – 2,
IKT taikymo
kasdieniniame
gyvenime – 1,
organizavimas

R.Bortkevičienė,
metodininkai

Švietimo ir
kultūros
departamento
Kultūros
skyrius

2.1.3

Muziejai,
bibliotekos,
V.Segalovičienė viešosios
įstaigos,
asociacijos,
mokslo ir
studijų
V.Kažemėkienė institucijos,
Valstybės
tarnybos
departamentas
A.Bakutis

2.1.1

Seminarų:
socialiniams
darbuotojams
„Gyvenimo
įgūdžių
ugdymas“,
Kompiuterinio
raštingumo
kursai
senjorams,
tęstiniai
mokymai
kultūros
darbuotojams
„Edukacinių
programų
rengimas“,
mokymai
valstybės
tarnautojams,
mokymai
buhalteriams
„Viešosios
apskaitos
standartai“,
„Viešieji

A.Makūnienė,
metodininkai

Muziejai,
bibliotekos,
asociacijos,
mokslo ir
studijų
institucijos

Ribinis
Ištekliai
Pastabos
atlikimo
laikas
02 mėn. Intelektualieji:
06 mėn. metodininkai.
Materialieji:
darbo laiko
sąnaudos

12 mėn.

04 mėn.

11 mėn.

03 mėn.

A.Makūnienė

12 mėn.

V.Kažemėkienė

12 mėn.

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo laiko
sąnaudos,
materialieji
Centro
ištekliai,
Centro
specialiųjų
programų
lėšos 400 Lt.
Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo laiko
sąnaudos,
materialieji
Centro
ištekliai,
Centro
specialiųjų
programų
lėšos 1000 Lt.
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pirkimai“
organizavimas
2.1.4. Parodos:
Vitos
Voverienės
vadovėlių
iliustracijų
paroda;
A. Martinaičio
dailės
mokyklos
mokinių
kūrybinių
darbų paroda;
Malvydo
Sakalausko
autorinė
tapybos darbų
paroda;
SUMIE
tapybos
paroda
2.1.5. Tęstiniai
mokymai
tėvams „Tėvų
akademija“

A.Bakutis

01 mėn.

A.Bakutis
A.Martinaičio
dailės
mokykla

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo laiko
sąnaudos;
meno ir kt.
kūriniai panaudai

03 mėn.

A.Bakutis
M.Sakalauskas 04 mėn.

A.Bakutis
Japonijos
ambasada
A.Makūnienė,
ŠUS,
V.Segalovičienė Nacionalinė
šeimų ir tėvų
asociacija,
Katalikų tėvų
asociacija,
Gausių šeimų
asociacija

2.2.Partnerystės tinklų plėtojimas
Eil.
Priemonės
Atsakingi
Nr.
pavadinimas
vykdytojai

2.2.1

Švietimo ir
ugdymo
įstaigos,
V.Voverienė

Bendradarbiavi- R.Bortkevičienė
mo sutarčių
pasirašymas su
socialiniais
partneriais

Socialiniai
partneriai
Kauno miesto
muziejus,
M.ir
K.Petrauskų
muziejus,
Nacionalinis
M.K.
Čiurlionio
dailės
muziejus,
Nacionalinė
šeimų ir tėvų
asociacija

10 mėn.
12 mėn.

Ribinis
atlikimo
laikas
12 mėn.

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
darbo laiko
sąnaudos,
Kauno m.
savivaldybės
lėšos 5000 Lt.

Ištekliai

Intelektualieji:
metodininkai
Materialieji:
darbo laiko
sąnaudos

Pastabos
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3 tikslas
Siekti didesnių ES struktūrinių fondų, kitų fondų, lokalinių , respublikinių projektų, konkursų
paramos teikiamų galimybių
Sėkmės kriterijus
Pritraukta lėšų Centro
infrastruktūrai gerinti bei
mokymams vykdyti

Laukiami minimalūs rezultatai
Pritraukta 1000 000 Lt. ES SF,
LRV lėšų

Laukiami maksimalūs
rezultatai
Pritraukta 3000 000 Lt. ES
SF, LRV lėšų

Priemonės
Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

ES struktūrinių
fondų projekto
„Mokytojų
kvalifikacijos
tobulinimo
infrastruktūros
plėtra“ (Centras –
partneris) vykdymas
ES struktūrinių
fondų projekto
„Šeimos ir darbo
įsipareigojimų
derinimas:
informavimas,
motyvavimas,
konsultavimas,
mokymai“ (Centras
– vykdytojas)
vykdymas

3.3

Norvegų
paprojekčio
„Praktinis
verslumo ugdymas
– norvegų patirtis“
(Centras –
vykdytojas)
vykdymas

R.Bortkevičienė,
I.Pupalaigienė,
metodininkai

3.4

Norvegų

R.Bortkevičienė,

3.1

3.2

Socialiniai
partneriai

Ribinis
atlikimo
laikas

Ištekliai

Pastabos

R.Bortkevičienė,
S.Tilinga

UPC

12 mėn.

Intelektualieji:
metodininkai
ES SF, LRV,
savivaldybės
lėšos

Pasirašyta
sutartis

R.Bortkevičienė,
I.Pupalaigienė,
metodininkai

Kauno ir
Telšių
miestų
socialinių
paslaugų
centrai,
Kauno kartų
namai,
labdaros ir
paramos
fondas
„Tavo
galimybė“,
Aleksoto
katalikių
moterų
draugija,
A.Astrausko
firma
„Pirmas
žingsnis“
Vestfold
fylkeskommune,
Kauno
prekybos,
pramonės ir
amatų
rūmai, VšĮ
„Lietuvos
Junior
Achievement“
KTU

12 mėn.

Intelektualieji:
metodininkai
ES SF, LRV
lėšos

Pasirašyta
sutartis

12 mėn.

Intelektualieji:
metodininkai.
Fondo lėšos,
savivaldybės
indėlis

Pasirašyta
sutartis

12 mėn.

Intelektualieji:

Sutartis
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3.5

3.6

paprojekčio
„Pedagogų
bendradarbiavimo
galimybių plėtra
taikant norvegų
patirtį socialinės
tinklaveikos
informacinėse
technologijose“
(Centras –
partneris)
vykdymas
Konkurso
nacionalinio ES
struktūrinių fondų
projekto „Bendrojo
lavinimo mokyklų
įsivertinimo
koncepcijos ir
instrumentų
kūrimo, išbandymo
atrinktose
mokyklose,
pasitelkiant
apmokytus
konsultantus“
(Centras –
paslaugų teikėjas)
vykdymas
Projektų įvairiems
fondams ir kt.
mokymams
finansuoti
parengimas ir
pateikimas

I.Pupalaigienė,
metodininkai

Dalyvavimas LR
ŠMM, Kauno m.
savivaldybės ir kt.
skelbiamuose
konkursuose
siekiant pritraukti
lėšas mokymams

R.Bortkevičienė,
I.Pupalaigienė,
metodininkai

metodininkai.
Fondo lėšos,
savivaldybės
indėlis

rengiama

R.Bortkevičienė,
I.Pupalaigienė,
metodininkai

NMVA,
mokslininkų darbo
grupė

12 mėn.

Intelektualieji:
metodininkai;
tikslinama ES
SF, LRV lėšos

Pasirašyta
sutartis

R.Bortkevičienė,
I.Pupalaigienė,
metodininkai

Valstybės ir
savivaldybių
biudžetinės
įstaigos,
švietimo
įstaigos,
profesinio
mokymo
įstaigos,
mokslo ir
studijų
institucijos,
viešosios
įstaigos,
asociacijos,
tarptautinės

12 mėn.

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
tikslinama

Laukiama
kvietimų
teikti
paraiškas,
atitinkančių
galimų
pareiškėjų
kriterijus

12 mėn.

Intelektualieji:
metodininkai.
Materialieji:
tikslinama

Sekti
informaciją
ir teikti
projektus
bei
paraiškas

organizacijos

3.7

Valstybės ir
savivaldybių
biudžetinės
įstaigos,
švietimo
įstaigos,
profesinio
mokymo
įstaigos,
mokslo ir
studijų

konkursams,

atitinkantiems
Centro
veiklos

20
institucijos,
viešosios
įstaigos,
asociacijos,
tarptautinės
organizacijos

nuostatus

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA
Kas atsiskaito ir
informuoja
Metodininkai

Metodininkai

Kam atsiskaitoma
ir informuojama
Centro
administracijai,
kūrybiniams
darbuotojams
Centro
administracijai

Direktorės
pavaduotoja

Direktorei

Direktorė

Mokyklų metodinei
tarybai,
Centro tarybai
ŠUS, miesto
pedagoginei
bendruomenei

Direktorė

Direktorė
(programos rengėjų
pareigų pavadinimas )

Atsiskaitymo ir
infromavimo formos
Pranešimai

PRITARTA
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro
Tarybos 2010 m. sausio 4 d.
Protokolu Nr. S-1

Kiekvieną mėnesio
pirmą pirmadienį

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

Iki gruodžio 27 d.

Ataskaita, pranešimas
miesto pedagoginei
bendruomenei

Iki 01- 05

_________________
(parašas)

Ribinis laikas

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

Rasa Bortkevičienė
(vardas ir pavardė)

