2015 metų projektai
Vykdomi ES struktūrinių fondų projektai:


Nacionalinio egzaminų centro ES struktūrinių fondų projekto „Pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“ atviro konkurso „Mokymo
paslaugos“ pirkimo įgyvendinimas, I etapas (Centras – paslaugų tiekėjas).
Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.
Projekto veiklos – brandos egzaminų užduočių rengėjų, kandidatų darbų vertintojų kvalifikacijos
tobulinimas.



Nacionalinio egzaminų centro ES struktūrinių fondų projekto „Pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“ supaprastinto mažos vertės pirkimo
„Mokymo paslaugos“ įgyvendinimas, II etapas (Centras – paslaugų tiekėjas).
Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.
Projekto veiklos – brandos egzaminų užduočių rengėjų, kandidatų darbų vertintojų kvalifikacijos
tobulinimas.



Nacionalinio egzaminų centro ES struktūrinių fondų projekto „Pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“ atviro konkurso „Užsienio kalbos
(anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino ir pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo siejimo su Bendraisiais Europos kalbų Metmenimis aprašo kūrimo ir mokymų
paslaugos“ užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) VBE siejimo su BEKM aprašo taikymo
ugdymo procese ir vertinime mokymų vertintojams ir užduočių rengėjams vedimas ir
organizavimas (Centras – paslaugų tiekėjas).
Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.
Projekto veiklos – užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinių brandos egzaminų
siejimo su BEKM aprašo parengimas, mokymų vertintojams ir užduočių rengėjams vedimas ir
organizavimas.
Vykdomi lokaliniai projektai:



Kauno pedagogų kvalifikacijos centro visuomenės aplinkosauginio švietimo projektas „Atsakingų
vartotojų ugdymas Kauno švietimo įstaigose“. Projektas finansuojamas Kauno miesto
savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centro
lėšomis.
Projekto tikslinė grupė – Kauno miesto mokytojai ir mokiniai.
Projekto veiklos - Kauno miesto mokinių ir mokytojų atsakingo vartojimo įgūdžių ugdymas.
Organizuoti seminarai, parengtas plakatas – atmintinė, organizuota paroda, išleistas parodos
katalogas.
Plačiau...



Kauno pedagogų kvalifikacijos centro projektas „Trečiojo amžiaus universiteto asmenų
mokymasis gerinti gyvenimo kokybę“. Projektas finansuojamas LR ŠMM pagal neformaliojo
suaugusiųjų švietimo programą.
Projekto tikslinė grupė – Trečiojo amžiaus universiteto asmenys.
Projekto veiklos – gyvenimo kokybės gerinimo, kompiuterinio ir teisinio raštingumo mokymai.
Plačiau...

Parengtos ir pateiktos vertinimui projektų paraiškos:


Parengta ir pateikta projekto paraiška „Mokytojų kompetencijų tobulinimas mokinių mokymosi
pasiekimų gerinimo link“ pagal Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą Nr.
LT08 „EEE stipendijų programa“.



Parengta ir pateikta projekto paraiška „Rytų Ukrainos regiono mokyklų ugdymo proceso
kokybės gerinimas pritaikant Kauno švietimo ir ugdymo įstaigų patirtį“ pagal pagal Užsienio
reikalų ministerijos kvietimą teikti paraiškas „Parama nuo konflikto nukentėjusiems Rytų Ukrainos
regionams švietimo srityje“ koncepcijai įgyvendinti.



Parengta ir pateikta projekto paraiška „Lietuvos istorinio ir kultūrinio paveldo Vinicios regionui
pristatymas skatinant Lietuvos ir Ukrainos švietimo įstaigų bendradarbiavimą“ pagal
kvietimą teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas koncepcijai „Lietuvos istorinio ir
kultūrinio paveldo pristatymas Ukrainos regionuose“ įgyvendinti.



Parengta ir pateikta projekto paraiška Kauno miesto savivaldybės sveikatos apsaugos srities
konkursui „Kauno miesto senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybės gerinimas“.

