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DIREKTORĖS ŽODIS 

 Šiandien Lietuvai gyvybiškai trūksta specialistų, turinčių ne tik teorinių 

žinių, bet ir praktinę nuovoką. Bet kurios profesijos atstovai, kurie darbą 

atlieka gerai ir atsakingai, turi galimybę gerai uždirbti. Lietuvoje darbo 

vietų yra, bet trūksta galinčiųjų ir norinčiųjų gerai dirbti. Prisiimdami 

atsakomybę už jaunuolius, 2015 metais pasiryžusius išmokti amato 

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre, savo veikloje daugiausia dėmesio skyrėme 

profesionalumui, vertybių ugdymui, verslumui, tarptautiškumui ir inovacijoms. 

2015 m. profesijų mokėme įgyvendindami modulinio profesinio mokymo programas. 

Greta tradicinių veikimo principų ieškojome ir naujų veiklos formų. Mokymo kokybės siekėme 

per žinių ir gebėjimų įgijimą, jų įtvirtinimą per veiklą, žinių ir gebėjimų įgyvendinimą.  

Žinodami, jog labai daug auditorijose vykstančio darbo gali būti perkelta į interneto 

erdvę, kurioje tradicinės pamokos tampa plačiau prieinamos, 2015 m. plėtėme Moodle prieigos 

galimybes. Tačiau, nepaisant interneto atvertų kelių, žmonėms ne tik reikia, bet ir labai svarbu 

dalintis idėjomis, bendrauti ir drauge kurti. Todėl skatinome savanorystės iniciatyvas, 

dalinomės savo patirtimi ir gebėjimais su Kauno ir visos šalies piliečiais organizuodami įvairius 

renginius ir akcijas. 

Glaudžiai bendradarbiavome su Šv. Ignaco Lojolos kolegija, kurioje galima tęsti studijas 

pagal visas mūsų mokymo centre vykdomas programas: grožio, sveikatos, socialinės gerovės ir 

verslo srityse. 

2015 m. nuosekliai laikėmės nuostatos, kad gerą specialistą gali išugdyti ne tik puikus 

savo srities žinovas, bet ir kompetentingas pedagogas, dvasingas žmogus, doras savo šalies 

pilietis. Todėl generavome ir Lietuvos švietimo visuomenei bei politikams pasiūlėme didaktinės 

– metodologinės laboratorijos ir kompetencijos centrų idėją. Tai būtų puiki galimybė ir 

ugdymo/si aplinka asmenybei nuo darželio iki aukštosios mokyklos augti atsakingumo, 

atvirumo, kūrybiškumo ir vertybių internalizavimo linkme. Atsiradus šiai laboratorijai, 

kompetencijų centrams būtų galima turėti vieningą sistemą, kuri padėtų spręsti Švietimo ir 

mokslo ministrės aptartus probleminius klausimus. 

Apibendrinant - 2015 metais drąsiai priėmėme iššūkius, atkakliai siekėme užsibrėžtų 

tikslų ir negailėjome jėgų juos įgyvendinti.  

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro  

direktorė dr. Laimutė Anužienė 
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ĮVADAS 

2015 metai Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrui (toliau – Centrui) buvo 

89-tieji Centro, kaip mokymo įstaigos, veiklos metai. Vertindamas praeityje sukauptą 

patirtį, Centras nuosekliai žengė pasirinktu nuolatinės kokybinės kaitos, naujų galimybių 

paieškos bei išskirtinumo keliu. Šiame kelyje kiekvienas Centro bendruomenės narys – 

besimokantysis, mokytojas ar kitų tarnybų darbuotojas – buvo stiprinamas Centro 

pasirinktos katalikiškos pasaulėžiūros, visuminio požiūrio į asmenį, skatinamas atsakingai 

siekti mokymosi ar veiklos rezultatų ir įvertinamas už juos.  

Centro veikla 2015 m. buvo  siekiama įgyvendinti pagrindinį strateginį tikslą: teikti 

ikimokyklinį ugdymą, pagrindinį, vidurinį ir profesinį išsilavinimą ugdant visavertę 

asmenybę, savo srities profesionalą, grindžiantį veiklą bendražmogiškomis bei 

krikščioniškomis vertybėmis ir atsakomybe už atliktą darbą.  

Centro misija: Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro veikla skirta ugdyti 

atsakingą, kūrybingą, savo gyvenimą krikščioniškosiomis vertybėmis grindžiančią asmenybę 

- konkurencingą kvalifikuotą paslaugų srities specialistą - Lietuvos ir Europos gerovei, 

įgalinant jį mokytis visą gyvenimą. 

Centro vizija: progresyvus profesinio ugdymo centras, tenkinantis asmenų ir 

visuomenės mokymosi visą gyvenimą poreikius įvairiuose ugdymo bei profesinio rengimo 

lygmenyse, grindžiantis veiklą profesionalumo ir krikščioniškų vertybių derme. 

Centre vykdomos pagrindinės veiklos: pirminis profesinis mokymas, pagrindinis ir 

vidurinis ugdymas, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas bei tęstinis profesinis 

mokymas.  

41 pirminio profesinio mokymo programoje mokėsi 4117 mokiniai (2015 m. spalio 1 

d.), dirbo 576 darbuotojai, iš jų: 62 vidurinio ugdymo mokytojai, 325 profesijos mokytojai, 

22 neformaliojo ugdymo mokytojai. Centro mokytojai yra savo profesijos specialistai, įgiję 

pedagogines kvalifikacijas (arba studijuojantys) ir turi sukaupę didelę pedagoginę, 

profesinę patirtį, nuolat tobulinantys savo kvalifikaciją.  

Ugdymas Centre grįstas Šv. Ignaco Lojolos pedagogine paradigma ir vykdomas pagal 

savito ugdymo programą, grįstą patirties įgijimu – veiksmu/apmąstymu – 

vertinimu/įsivertinimu, bei šiomis vertybėmis: atvirumu, atsakomybe, kūrybingumu, 

tikėjimu, viltimi ir meile. 
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Mokymo(si) procesas buvo planuojamas ir įgyvendinamas pagal modulinį profesinio 

ugdymo turinį.  

Centro pagrindiniai rezultatai, nustatyti strateginiame plane (parengtame pagal 

Briugės komunikatą1),  2015 m. buvo pasiekti:  

 įsidarbinimas – 85,6 proc. nuo baigusiųjų;  

 egzaminų išlaikymo rezultatai – 85,3 proc. nuo laikiusiųjų; 

 darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas – 19 valandų skaičius 1 darbuotojui; 

 vertybinių nuostatų ugdymas(is) – 1 savanoriškos veiklos valanda 1 

bendruomenės nariui ir 75 vertybines nuostatas ugdantys renginiai. 

 

Svarbiausi Centro pasiekimai 2015 m.: 

 Centras kartu su Šv. Ignaco Lojolos kolegija ir Vytauto Didžiojo universitetu 

organizavo tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją „Sistemoteorinės profesinio 

rengimo kaitos dimensijos. Kūrybingos, atsakingos ir atviros asmenybės ugdymas/is 

ateities Europai“; 

 Centro savitos ugdymo sistemos tyrimų pagrindu parengta ir apginta socialinių 

mokslų (edukologijos) daktaro disertacija „Sociokultūrinių kompetencijų ugdymas 

(-is) profesiniame mokyme“ bei 9 magistrų darbai, nagrinėjantys ugdymo 

organizavimo, IKT taikymo ugdymo procese, ugdymo turinio tobulinimo, inovacijų 

taikymo problemas; 

 kosmetikos profesijos mokytoja  Irma Baltrušaitienė Prancūzijos sostinėje Paryžiuje 

OMC Europos čempionate laimėjo aukso medalį;  

 Kauno miesto Rotušėje  organizuotas tarptautinis floristikos  renginys „Įkvėpimo 

naktis“; 

 laimėtas projektas laidų ciklui apie profesinį mokymą parengti  „Pažvelk į profesiją 

kitaip“. Laidos per  LRT televiziją transliuojamos kartą savaitėje;  

                                                 
1 Briugės komunikatas dėl glaudesnio Europos bendradarbiavimo profesinio rengimo ir mokymo srityje 

2011–2020 m. (2010). 

 

http://www.kaupa.lt/lt/sveikiname-i-anuziene-apgynus-daktaro-disertacija
http://www.kaupa.lt/lt/sveikiname-i-anuziene-apgynus-daktaro-disertacija
http://www.kaupa.lt/lt/laidos-pazvelk-i-profesija-kitaip-anonsas-2015-12-10
http://www.kaupa.lt/lt/laidos-pazvelk-i-profesija-kitaip-anonsas-2015-12-10
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 LR Seime surengta kalėdinės floristikos meno šventė, kurioje pristatyta Centro 

Floristikos skyriaus profesijos mokytojų ir mokinių darbų paroda; 

 kartu su iniciatyvių profesinio mokymo įstaigų asociacija LR Seime surengta praktinė  

konferencija „Pažvelk į profesijos pasaulį kitaip“; 

 Centras apdovanotas Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų atminimo medaliu; 

 Kurorto verslo skyriuje Palangoje įsteigta ir pašventinta Šv. Ignaco Lojolos vardo 

koplytėlė; 

 piligriminiame žygyje į Šiluvos Švč. Mergelės Marijos gimimo atlaidus dalyvavo 600 

Centro mokinių ir mokytojų. 

 organizuoti renginiai visuomenei: Lietuvos mokinių technologijų olimpiada „Po 

kūrėjo delnu“; Lietuvos mokinių anglų kalbos konkursas ir kt.  

 iškovotos prizinės vietos konkursuose: viename tarptautiniame profesinio 

meistriškumo; penkiuose nacionaliniuose profesinio meistriškumo; šešiuose 

vidurinio ugdymo; trijuose meninio ugdymo; šešiuose nacionaliniuose sporto; 

septyniuose Kauno regiono sporto. 

Centro siekiniai: 

 Sektorinį centrą “Modus” išplėsti   į  grožio krypties kompetencijų centrą, kuriame 

būtų tobulinama mokytojų ir mokinių, ruošiamų tapti profesijos mokytojais, 

kvalifikacija, rengiami profesinio meistriškumo konkursai, kuriamos ir išbandomos 

įvairios inovatyvios mokymosi schemos, tokios kaip pameistrystė, bei metodiniai 

sprendimai, įtraukiant profesijos specialistus ir būsimus darbdavius. 

 Kokybiškai išplėsti Centro veiklą įsteigiant Didaktinę metodologinę profesinio 

mokymo veiklos laboratoriją. Laboratorijos veiklą numatyta kreipti į sistemingą ir 

kryptingą sektorinių praktinio mokymo centrų (SPMC) darbą, atliepiant  SPMC 

plėtros koncepciją.  

 Parengti ir įdiegti mokytojo darbo kokybės vertinimo sistemą, skatinančią nuolatinį 

tobulėjimą. 
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1. VALDYMAS 

1.1.  Centro valdymas   

Centras turi įstatymų nustatytą ūkinį, finansinį, organizacinį bei teisinį 

savarankiškumą, veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę. Planuodamas ir 

vykdydamas savo veiklą 2015 m., Centras vadovavosi Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Civiliniu kodeksu, Viešųjų įstaigų, Švietimo, Profesinio mokymo ir kitais įstatymais, Centro 

įstatais ir kitais teisės aktais. Lietuvos Respublikos Švietimo (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281) 

ir Profesinio mokymo (2011 m. rugsėjo 01 d. Nr. VIII-450) įstatymais, Vyriausybės 

nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais,  Karaliaus Mindaugo profesinio 

mokymo centro įstatais (2013 m. rugpjūčio 29 d., prot. Nr. 34).  

Centras turi kolektyvinio valdymo organą – visuotinį dalininkų susirinkimą ir 

vienasmenį valdymo organą – Centro direktorių.  

Centre veikia savivaldos institucijos – Centro taryba, Centro mokytojų taryba, Centro 

mokinių taryba. 

Kolegialių valdymo organų nariams išmokų per 2015 metus nebuvo. 

Visi Centro skyrių ir padalinių vadovai turi aukštąjį išsilavinimą bei vadybinę kategoriją 

(1 pav.). 

 

 

1 pav. Centro skyrių ir padalinių vadovų išsilavinimas 
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   1.2. Centro dalininkai 

Centro dalininkai yra Lietuvos Respublika, UAB „Ortopedijos klinika“, Lietuvos ir Latvijos 

jėzuitų provincija (išsamiau apie Kauno jėzuitų indėlį žr. 1 Priedas). Valstybės, kaip Centro 

dalininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, yra Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerija. 

1 lentelė. Dalininkų indėlis Centrui 2015 m.  

Dalininkas Indėlis Išraiška 

Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo 
ministerija 

 
Pastatai 

 
Visi* 

UAB „Ortopedijos 
klinika“ 

Patalpos praktiniam mokymui, m2 200 m2 

Medžiagos praktiniam mokymui, Lt 2 000 EUR  

Projektai, skaičius  1 

Mokymai, skaičius 4 seminarai 

Lietuvos ir Latvijos 
jėzuitų provincija  

Mokymai, iš viso val. skaičius 145 val. 

Rekolekcijos, skaičius  5  

Sielovadinės konsultacijos, val.  310 val. 

Metodinė medžiaga, skirta šv. Ignaco 
pedagoginės paradigmos taikymui 
pamokų metu, skaičius 

32 vnt.  

Patalpos praktiniam mokymui, m2 486,15 m2 

* Išskyrus VšĮ KMPMC priklausančios patalpos (98,37m2) bei patalpos, naudojamos 
pagal panaudos sutartį.   

Dalininkams  išmokų per 2015 metus nebuvo. 

1.3. Duomenys apie vadovą 

Centro direktorė - Laimutė Anužienė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, vadybos 

ekspertė, turinti pirmą profesinių mokyklų  vadovų kvalifikaciją2, profesijos mokytoja 

metodininkė3, švietimo konsultantė-ekspertė4 . 

Už aktyvią visuomeninę veiklą, puikų vadovavimą Centrui L. Anužienei 2015 m. 

pareikštos padėkos:  

                                                 
2 1998 m. balandžio 21d. LR švietimo ir mokslo ministerijos nutarimas Nr. 8 
3 LR švietimo ir mokslo ministerijos pažymėjimas Nr. 357, išduotas 1995 m. birželio 5 d. 
4 Pedagogų profesinės raidos centro pažymėjimas Nr. 0696, išduotas 2006 m. birželio 28 d. 
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- Lietuvos Respublikos Seimo: už svarų indėlį į profesinio mokymo sistemos 

modernizavimą ir inovatyvumą ir už nuolatinę pagalbą, inciatyvą bei bendradarbiavimą 

socialinėje bei edukacinėje veikloje prisidedant prie pagyvenusių žmonių gerbūvio kūrimo.  

- Kauno miesto savivaldybės: Už kalėdinės floristikos parodos „Įkvėpimo naktis“ 

organizavimą. 

- Kitos padėkos: už bendradarbiavimą organizuojant naminių gyvūnų parodą „Europa 

Show“, už pagalbą organizuojant vaikų edukacinę stovyklą, už pagalbą organizuojant 

tarptautinį jaunųjų talentų konkursą „Kaunas talent 2015“, už pagalbą organizuojant labdaros 

koncertą „Tyra vaikystės siela“, už efektyvų bendradarbiavimą bei socialinę partnerystę, už 

pagalbą organizuojant aerobinės gimnastikos varžybas.  

2015 m. L. Anužienė tobulino kvalifikaciją (2 lentelė). 

2 lentelė. Centro vadovo kvalifikacijos kėlimas, mokslinė veikla ir projektai 2015 m. 

Seminarai, 

stažuotės 

 

“Profesinio mokymo institucijų veiklos strateginiai aspektai“. Paž. Nr. D-15-2-

38. Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asocijacija. Vilnius. 2015 02 

26. 

„Andragogikos technologijos“. Paž. Nr. 58-52304. Klaipėdos universitetas. 
Klaipėda. 2015 12 04. 

„Lyderystė patiriant savo tapatybę. Tikslų ir atsakomybės kūrimas katalikiškose 
mokyklose“. Paž. Nr. 51. Panevėžio rajono švietimo centras. Vilnius. 2015 01 08-
10. 

“Profesinio mokymo institucijų veiklos strateginiai aspektai“. Paž. Nr. D-15-2-38. 
Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asocijacija. Vilnius. 2015 02 26. 

“Atviras profesinis bendradarbiavimas”. Vytauto Didžiojo universitetas. Paž. Nr. 
1021. Kaunas. 2015 11 05. 

„Professional English“, intensive course. Kingsway English Centre Worcester. 
2015 11 09-16. 

Dalyvauta 

konferencijose, 

skaityti 

pranešimai 

 

L. Anužienė.  “Didaktinė metodologinė laboratorija-galimybė ir ugdymo/si 

aplinka asmenybei nuo darželio iki aukštosios mokyklos augti atsakingumo, 

atvirumo, kūrybiškumo ir vertybių internalizavimo linkme“. Tarptautinė 

mokslinė-praktinė konferencija “Sistemoteorinės profesinio rengimo kaitos 

dimensijos. Kūrybingos, atsakingos ir atviros asmenybės ugdymas/is ateities 

Europai”. Paž. Nr. TK-002. Kaunas VDU / ILK. 2015 11 26-27. 

Mokslinė-

ekspertinė 

veikla 

VDU edukologijos katedros bakalaurų ir magistrų kvalifikacinės komisijos narė. 

Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų instituto andragogikos bakalauro ir 

magistro studijų programų rengimo grupės narė. 
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Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos “Sistemoteorinės profesinio 

rengimo kaitos dimensijos. Kūrybingos, atsakingos ir atviros asmenybės 

ugdymas/is ateities Europai” organizacinio komiteto narė. 

Publikacijos  

 

Šliužaitė, V.,  Anužienė, L., Anužis, A. (2015). The Personalistic View Of 

Responsibility: Case Study. Vocational Training: Research And Realities. 

Volume 26, Issue 1, ISSN (Online) 2029-8447. Prieiga per internetą: 

http://www.degruyter.com/view/j/vtrr.2015.26.issue-1/vtrr-2015-0003/vtrr-

2015-0003.xml 

Projektai  

 

 

“Pameistrystės taikymas socialiai atskirto jaunimo profesinei integracijai”. 
Roma (Italija). CNOS-FAP Federacija. LLP-LdV-TOI-2013-LT-0125. Projekto 
iniciatorė. 

„Mokymo priemonių modulinėms plaukų ir grožio priežiūros bei paslaugų 

namuose posričių profesinio mokymo programoms parengimas ir modulinių 

mokymo programų išbandymas”. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-013. Projekto 

iniciatorė. 

“European Partnership for Service Speacialists”. 2014-1-LT01-KA200-000604. 

Projekto iniciatorė. 

„Suaugusiųjų bendrųjų gebėjimų plėtotė taikant e-mokymą“. EEE-LT-08-ŠMM-
01-K-01-014. Projekto iniciatorė. 

„Mokytojų ir mokinių praktika ES šalyse“. 215-1-LT-01-K102-013039. Projekto 
iniciatorė. 

 

1.4. Centro savivalda 

2015 m. Centre veikė savivaldos institucijos – Centro taryba, Centro mokytojų taryba, 

Centro mokinių taryba. Jos telkė Centro mokinių, mokytojų, profesijos mokytojų, tėvų 

(globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Centro valdymui, 

padėjo spręsti Centrui aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems Centro interesams. 

3 lentelė. Centro savivaldos veikla 

Centro 
savivaldos 
institucijos 

Veiklos 

Centro taryba Vykdytos veiklos: 2015 m. Centro taryba posėdžiavo 6 kartus. 
Posėdžiams vadovavo Centro tarybos pirmininkas Algimantas 
Teresevičius. Buvo patvirtintas Centro strateginis veiklos planas, 
patvirtinti neformaliojo profesinio ugdymo įkainiai, ataskaita dėl atlikto 
prevencinio darbo saugos ir sveikatos klausimais, pritarta Centro lėšų 
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panaudojimui, aptartos mokinių materialinės problemos ir pagalba 
jiems. 

Mokytojų 
taryba 

Mokytojų taryba 2015 m. veikė bendruomeninių pasitarimų forma. 
Vykdytos veiklos: Tarybos posedžiuose buvo aptarti brandos egzaminų 
rezultatai, mokinių priėmimo 2015 m. rezultatai, suderinti tarifiniai 
sąrašai, pritarta inovatyvios IT sistemos diegimui, aptartas vertybinių 
nuostatų įsivertinimo instrumentas, apsvarstyta mokytojų atestacijos 
tvarka, ir kiti klausimai. 

Pateikti užsakymai: mokymo organizavimas moduliniu būdu; vykdyti 
praktinį kompetencijos patikrinimo egzaminą mokytojams. 

Mokinių taryba Vykdytos veiklos: Organizuoti 5 renginiai, 6 akcijos,  projektai, 3 nuolat 
veikiantys mokinių ir mokytojų pasitarimai: „Mokausi tam, kad...“, „Kuo 
galiu būti naudinga(s) kitiems?“ ir „Atsakau už tai, kad...“.  

Pateikti užsakymai: mokymo organizavimas moduliniu būdu; 
kompetencijų vertinimas ir kvalifikacijų užskaitymo sistemos tobulinimas 

1.5. Planavimo sistema 

Centro planavimo sistemą 2015 m. sudarė: Strateginė veiklos programa iki 2020 metų, 

Strateginis planas 2014-2016 metams (parengtas pagal Briugės komunikatą), metinis veiklos 

planas, ugdymo planas bei kiti planai, padedantys siekti ugdymo kokybės.  

Kiekvienas skyrius ir padalinys rengia metų veiklos planus pagal Briugės komunikatą, 

kurių pagrindu parengiamas Centro veiksmų planas, ir einamųjų metų veiklos lenteles. 

Planavimo procese dalyvauja ne tik administracijos darbuotojai ir skyrių vadovai, bet ir Centro 

mokytojai, mokiniai, socialiniai partneriai, pradedant planų rengimą „iš apačios“ tyrimo 

dalyvavimu pagrindu derinant juos atsižvelgiant į turimus materialinius resursus bei metinį 

renginių kalendorių. 

1.6. Valdymo procesų pokyčiai  

2015 m. tęsiasi kokybiniai Centro valdymo procesų pokyčiai pradėti 2014 metais. 

Optimizuojant valdymo procesus, patikslintos darbuotojų pareigybės, bei vykdomos 

funkcijos, vis daugiau procesų įjungiami į eskizuotą Centro informacinę valdymo sistemą (4 

lentelė). 

4 lentelė. Centro informacinė valdymo sistema ir procesų valdymo IT bazės 

Funkcija Funkcijos sudedamosios/indikatoriai IT sprendimas 

1. Administravimas 1.1. Personalo vadyba Contour, “Alga2000” 

1.2. Finansinių išteklių valdymas Contour 
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1.3. Materialinių išteklių valdymas Contour 

1.4. Darbų saugos organizavimas Contour 

1.5. Vidinių dokumentų talpykla Contour, Info kišenė 

2. Mokymas(is) 2.1. Mokinių registras  

 2.2. Pedagogų registras  

2.3. Brandos egzaminų apskaita KELTAS 

2.4. Kompetencijų vertinimas BSS 

2.5. Priėmimo planavimas.  SMPKR duomenų 
bazė 

2.6. Informacija apie mokymo programas AIKOS 

2.7. Mokinių  pasiekimai www.kaupa.lt 

2.8. Statistiniai duomenys ŠVIS 

2.9. Mokymo/si medžiaga Moodle, interaktyvi 
lenta “Promethean”, 
“Hot Potatoes” 

2.10. Tvarkaraščiai aSc Timetables 

2.11. Papildoma veikla (meninė, sportinė) www.kaupa.lt 

2.12. Pasiekimų analizė bei archyvavimas Portfolio 

3. Centro vertybių 
sistema 

3.1. Atsakomybė už atliktą darbą www.kaupa.lt 

3.2. Bendruomeniškumas www.kaupa.lt 

3.3. Vertybinių nuostatų raiška www.kaupa.lt 

4. Marketingas 4.1.Vykdomų studijų/profesinio mokymo 
programų pristatymas internetinėje 
erdvėje (nuolatinė informacijos stebėsena) 

Kabantys ekranai  

 

4.2. Institucijoje vykstančių renginių 
online prezentacija 

Virtualių susitikimų 
įrankis, kabantys 
ekranai, Moodle 

5. Komunikacija 5.1. Bendros informacinės žinutės 
personalui 

El.paštas 

 

5.2. Informacija kabančiuose ekranuose PII programinė įranga 
 

1.7. Iššūkiai ir priemonės 

Iššūkis: Efektyvinti sektorinio praktinio mokymo centro darbą, atliepiant SPMC plėtros 

koncepciją. (LR švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 31 d. įsakymas “Dėl sektorinių 

praktinio mokymo centrų kūrimo koncepcijos patvirtinimo” Nr. ISAK-1039).  

Priemonė: Didaktinė - metodologinė laboratorija. 
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2. UGDYMO KOKYBĖS GERINIMAS 

2.1. Savito ugdymo programa 

Savito ugdymo programa realizuojama remiantis trejybiškumo principu, kuris padeda 

mokiniui tapti aktyviu mokymosi proceso dalyviu. Tai leidžia pasiekti geresnių ugdymo(si) 

rezultatų (2 pav.).  

 

2 pav. Savito ugdymo programos trejybiškumo principas 

Ugdymo(si) proceso cikliškumas skleidžiamas per vienas kitą įtakojančius etapus – žinių 

ir gebėjimų įgijimą (patirties įgijimą), žinių ir gebėjimų įtvirtinimą per veiklą 

(apmąstymą/veiksmą) bei žinių ir gebėjimų įgyvendinimą (į(si)vertinimą) (5 lentelė).  

5 lentelė. Savito ugdymo programos turinio dalys  

Žinių ir gebėjimų įgijimas Žinių ir gebėjimų 

įtvirtinimas per veiklą 

Žinių ir gebėjimų 

įgyvendinimas 

PATIRTIES ĮGIJIMAS VEIKSMAS/APMĄSTYMAS VERTINIMAS/ĮSIVERTINIMAS 

Skiriama mokymo 

programos reikalavimams 

įvykdyti ir mokymo turinio 

branduoliui perteikti 

tradiciniais mokymo(si) 

metodais. Pirmumas 

Vykdant kūrybinius 

integruotus projektus 

išryškinama asmeninių ir 

profesinių vertybių svarba 

profesinėje veikloje, 

ugdomas gebėjimas 

Vykdant bendruomeninius 

projektus aptariami bei 

įvertinami/įsivertinami 

bendrieji mokinių gebėjimai 

ir žinios, bendravimo, 

bendradarbiavimo dėka 

Žinių ir gebėjimų 
įtvirtinimas per 

veiklą

VEIKSMAS/ 
APMĄSTYMAS

Patirtis

Žinių ir gebėjimų 
įgyvendinimas

VERTINIMAS/ 
ĮSIVERTINIMAS

Veiksmas

Žinių ir gebėjimų 
įgijimas

PATIRTIS

Apmąstymas

KONTEKSTAS 
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teikiamas profesinių ir 

esminių kompetencijų 

ugdymui. 

praktiškai naudoti įgytas 

kompetencijas, apmąstant 

savo veiksmus vertybiniu 

požiūriu bei sujungiant 

naujai įgytą patirtį su jau 

turima (plačiau - 2 priedas). 

mokiniai skatinami išreikšti 

savo požiūrį į įvairias 

gyvenimo problemas ir 

situacijas, atskleisti savo 

socialinius, kūrybinius ir 

profesinius gebėjimus. 

(plačiau - 2 priedas). 

Centre 2015 m. mokymo(si) procesas įgyvendinamas moduliniu principu. Visos Centro 

profesinio mokymo(si) programos yra modulinės. Modulinės programos struktūra sudaryta iš 

visoms profesinio mokymo programoms tapačių bendrųjų modulių bei iš modulių, būdingų 

atskiroms profesinio mokymo programoms.  

2.2. Vertybinių nuostatų ugdymas(is) 

Vertybinių nuostatų ugdymas Centre remiasi jėzuitų pedagogikos principais, svarbiausią 

dėmesį sutelkiant į mokinio asmenybės ugdymą, jo profesinį, intelektualinį, socialinį ir dvasinį 

augimą. Svarbų vaidmenį profesinių ir asmeninių vertybinių nuostatų formavimuisi vaidina 

Centre 2015 m. akcentuojamos pamatinės krikščioniškosios, profesinės ir ignaciškosios 

vertybės (3 pav.).  

 

 

 

 

PAMATINĖS 
KRIKŠČIONIŠKOSIOS 

VERTYBĖS 

 

VILTIS 
MEILĖ 

TIKĖJIMAS 

 

ATVIRUMAS 
ATSAKOMYBĖ 

KŪRYBINGUMAS 

 

 

 

BENDRUOMENIŠKUMAS 
DARBŠTUMAS 
TARNYSTĖ 
TEISINGUMAS 
IŠTIKIMYBĖ 
DĖKINGUMAS 

3 pav. Centro vertybių sistema 

PROFESINĖS 

VERTYBĖS 

 

IGNACIŠKOSIOS 

VERTYBĖS 
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3. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

3.1. Personalo struktūra 

2015 metais darbuotojų skaičius padidėjo -  nuo 519 (2015.01.01) iki 576 (2016.01.01). 

6 lentelė. Darbuotojų skaičius 

Personalo grupė Darbuotojų 

Pedagoginis personalas  393 

Administracijos darbuotojai  114 

Ūkio personalas  69 

Iš viso  576 
 

Didžiausią Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro darbuotojų dalį sudaro 

pedagogai - bendrojo lavinimo ir profesijos mokytojai – 68 proc., administracijos darbuotojai- 

19 proc., ūkio personalas – 11 proc.  

 

4 pav. Profesinė Centro personalo struktūra 

Centre dirba vyr. mokytojai – 229,  mokytojai metodininkai – 102, mokytojai ekspertai 

– 18. Mokytojų atestacija buvo vykdoma įvertinant jų praktinius dalyko gebėjimus ir 

vertybines nuostatas (4 Priedas).  

Centro personalo išsilavinimo lygmuo yra aukštas. Centre dirba 28 mokslų daktarai, 163 

magistrai, 185 darbuotojai įgiję bakalauro laipsnį, 65 baigę aukštesniąsias mokyklas, 51 turi 

vidurinį/profesinį išsilavinimą (5 pav.). 

68%

19%

11%

Pedagoginis personalas Administracijos darbuotojai Ūkio personalas



 

16 

 

  

 

5 pav. Kvalifikacinė Centro personalo struktūra 

3.2. Personalo skatinimas 

Siekiant didinti darbuotojų motyvaciją, gebėjimą atsakingai, kūrybiškai dirbti, daug 

dėmesio buvo skiriama darbuotojų skatinimui (7 lentelė). 

7 lentelė. Centro darbuotojų skatinimo būdai 

Kryptys Būdai 

Kvalifikacijos tobulinimas 270 darbuotojų  

Studijos 2 moksliniai metodologiniai seminarai doktorantams, 
lankstus darbo grafikas 13 studijuojančiųjų; 

6 darbuotojams apmokamos studijos aukštosiose mokyklose 

Paslaugos Centro 
darbuotojams 

mokinių teikiamos grožio paslaugos, skirtos tobulinti mokinių 
praktinius gebėjimus (18 akcijos);   
59 Centro darbuotojų ir mokinių vaikams suteiktas 
ikimokyklinis ugdymas; 
2 vasaros stovyklos darbuotojų vaikams; 

Sveikatinimo programa koučingas – 250 val., dalyvavo 173 darbuotojų; 

Krikščioniškojo/ignaciškojo 
dvasingumo ugdymas 

22 rekolekcijos Centro darbuotojams; 
sielovadinės konsultacijos – 820 val.;  
ignaciškos dvasinės pratybos – 60 val.; 
2 piligriminės kelionės; 
kasdieniai rytiniai mąstymai, remiantis šv. Ignaco Lojolos 
pedagoginės paradigmos metodu 

Vertybinių nuostatų 
ugdymo(si) renginiai  

75 renginiai (koncertai, spektakliai, susitikimai, sporto 
renginiai, išvykos).  

28

163

185

65

51

Mokslų daktarai Magistrai Bakalauras

Aukštesnysis Vidurinis/Profesinis
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3.3. Personalo kvalifikacijos tobulinimas 

2015 m. Centro darbuotojams buvo sudarytos sąlygos kelti kvalifikaciją tiek Centre, tiek 

Lietuvoje bei užsienyje, dalyvaujant kvalifikacijos tobulinimo kursuose, seminaruose, 

komandiruotėse, projektuose ir kt. (išsamiau apie dalyvavimą projektuose žr. 5 Priedas). 

 

8 lentelė. Personalo kvalifikacijos tobulinimas 2015 m. 

Rodiklis Rezultatas 

Kvalifikacijos tobulinimo kursai ir 
seminarai  

248 pedagogai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo 
kursuose  
Vienam mokytojui teko 19 kvalifikacijos kėlimo 
valandų per metus; 

Komandiruotės, stažuotės, 
profesinio meistriškumo konkursai, 
tarptautiniai seminarai ir mokymai 
pagal Erasmus +  programą 

122 Centro darbuotojai 
17 darbuotojų dalyvavo Erasmus+ programoje 
14 darbuotojų dalyvavo mokymuose  
Italija,Vokietija, Olandija, Brazilija, Turkija, Kipras, 
Graikija, Kinija, Norvegija, Portugalija, Baltarusija, 
Rusija, Prancūzija, Suomija ir kt.  

Koučingo seminarai 170 darbuotojų, 250 val 

Praktiniai seminarai ignaciško 
dvasingumo ir šv. Ignaco 
pedagoginės paradigmos taikymo 
temomis 

6 – praktiniai seminarai, 6 – paskaitos; dalyvavo 246 
Centro darbuotojai 

Rekolekcijos 20 rekolekcijų skyriuose; 2 rekolekcijos – Centro 
administracijai 

Projektai  dalyvauta 12 tarptautinių ir nacionalinių projektų, 
skirtų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui ir 
mokymo priemonių rengimui 
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3.4. Mokinių kontingentas ir pasiekimai 

2015 m. Centre mokėsi 4117 mokinių. 

Mokinių skaičiaus kitimas per 3 metus: 
 

9 lentelė. Mokinių skaičiaus kitimas per 3 metus 

Mokslo metai Mokinių skaičius spalio 1 d. Iš jų turinčių specialiųjų ugdymosi 
poreikių 

2013–2014  3605 57 

2014–2015  3860 58 

2015–2016 4117 30 

2015 m. daugiausia mokinių mokėsi baigusių 12 klasių – iš viso: 3054 mokiniai. Vidurinį 

išsilavinimą siekė įgyti 754 mokiniai (11 – 12 klasės), o pagrindinio išsilavinimo – 52 mokiniai 

(9 – 10 klasės).  

 

                                6 pav. Mokinių skaičius pagal Centro veiklos kryptis 

 

2015 m. brandos egzaminus laikė 254 mokiniai, iš jų valstybinius 8 brandos egzaminus 

rinkosi - 133 mokiniai.  

2015 m. valstybinius brandos egzaminus išlaikė 112 mokinių, bendras išlaikymo 

procentas -   84 proc. 

 

1548, 40%

1338, 35%

244, 6%

730, 19%

Grožio kryptis Verslo kryptis Socialinės gerovės kryptis Sveikatos kryptis
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7 pav. Valstybinių brandos egzaminų rezultatai 2012-2014 m. 

Centro mokiniai aktyviai dalyvavo Lietuvos bei užsienio mokinių profesinio 

meistriškumo konkursuose, čempionatuose, sporto bei meno renginiuose ir laimėjo nemaža 

apdovanojimų. (Išsamiau 6 Priedas).  

4. INFORMACINĖ PLĖTRA 

 

2015 m. Centre buvo skatinamas IT inovacijų diegimas ir plėtra (10 lentelė). Informacinių ir 

komunikacinių technologijų diegimas turėjo įtaką Centro komunikacinės kultūros stiprinimui, 

mokymo(si) kokybės gerinimui.  

10 lentelė. Informacinės plėtros rezultatai 2015 m. 

Kriterijus Rezultatas 

Virtualaus mokymo(si) 
galimybių plėtra 

·       Atnaujinta mokymo(si) erdvė Moodle 
·       Įdiegtas ir pritaikytas vaizdo paskaitos įskiepis Big Blue 

Button Moodle mokymo(si) erdvei Moodle 
·       Įdiegtas ir paruoštas apklausų įrankis Hot Potatoes 
·       Suorganizuotas tęstinis virtualios mokymo(si) aplinkos 

mokymų ciklas 

Vidinės ir išorinės 
komunikacijos ir mokymo(si) 
galimybių gerinimas 

·       Atnaujinta Centro internetinė svetainė www.kaupa.lt  
·       Diegiami elektroninio pašto Office 365 saugumo ir 

vartotojo patogumo naudoti atnaujinimai 
·       Plečiama „Mano erdvė“ prisijungimų sistema 
·       Įdiegta pagalbos formų sistema IT ir Ūkio skyriams 
·       Įdiegta patalpų ir IT įrangos rezervacijos sistema 
·       Įdiegta vieningo prisijungimo sistema, apimanti 

Moodle, Rezervacijos sistemą, Belaidžio interneto 
ryšio prisijungimą 

72%

80%

84%

2013 m. 2014 m. 2015 m.

http://www.kaupa.lt/
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·       Įrengtas ir svečiams bei mokiniams pritaikytas 
atsiliepimų kompiuteris su paskaitų tvarkaraščių ir 
miesto viešojo transporto grafikų peržiūros galimybe 

Inovatyvių mokymo(si) aplinkų 
plėtra 

·       Įrengta mini 3D laboratorija, paruošta 3D 
skaitymo/spausdinimo/vaizdo atkūrimo įranga, 
pajungti kompiuteriai bei sudiegta programinė įranga 

·       Įrengta multimediJa filmavimo ir fotografavimo 
studija, ruošiama kompiuterinė įranga 

·       Įrengtos 2 nuotolinių studijų (mokymosi) klasės 
·       Įrengtos 5 nuotolinių vaizdo konferencijų klasės su 

tarpusavio ir išorinio susiskambinimo galimybe 

Komunikacijos techninių 
galimybių gerinimas 

·       Visuose padaliniuose įrengta optinio interneto ryšio 
prieiga 

·       Apjungti Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo 
centro Kauno padaliniai į vieną tinklą 

·       Pakeista ~60% 100Mbps komutacinės tinklo įrangos į 
1Gbps 

·       Optimizuoto tinklo padaliniuose įrengta šių dienų 
reikalavimus atitinkanti IP telefonija 

Materialinės IT bazės 
stiprinimas 

17 išorinių ekranų, 3 kompiuterių klasės, 234 
kompiuteriai, 23 vaizdo projektorių ir kompiuterių 
komplektų, 7 išmaniosios lentos, prieiga prie belaidžio 
tinklo naudojant vieningą autentifikaciją visuose 
padaliniuose 

Bibliotekos išteklių 
atnaujinimas 

- Gauta 87 pavadinimų  480 fiz. vnt. leidinių, už 7413,82 
Eur.  

- Prenumeruojama 22 pavadinimų  46 periodiniai leidiniai, 
iš jų 3 laikraščiai. 

 

5. INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA 

2015 m. Centre buvo skiriamas itin didelis dėmesys infrastruktūros gerinimui ir plėtrai 

(11 lentelė).  

11 lentelė. Centro infrastruktūros plėtros rezultatai 2015 m. 

Rodiklis Rezultatas 

1. Pagerinta praktinio mokymo(si) bazė  

 Grožio krypčiai  220.000 Eur  

Sveikatos krypčiai 10.000 Eur 

Verslo  krypčiai 85.000 Eur 

Socialinės gerovės krypčiai 30.000 Eur 

Ikimokyklinio ugdymo skyriui  150.000 Eur 

Pagerintos sektorinio praktinio  mokymo 
centro „Modus“ sąlygos 

52.000 Eur 
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2. Pagerinta teorinio mokymo(si) bazė 

 Atnaujintos mokymo klasės  12 klasių 

Nauja įranga mokymo klasėms 75.000 Eur 

Patalpos  380 m2 

 

6. CENTRO VEIKLOS REZULTATAI 

Centro veiklos rezultatai pateikiami pagal Centro veiksmų planą 2015 m., kuris 

parengtas pagal Centro Strateginį veiklos planą 2014 – 2016 m. remiantis Briugės komunikato 

kryptimis. Rezultatai pateikiami pagal veiksmų plano programas: 

1. Profesinio mokymo kokybė bei veiksmingumas, patrauklumas ir aktualumas; 

2. Mokymasis visą gyvenimą ir judumas; 

3. Kūrybingumas, novatoriškumas ir verslumas; 

4. Vienodos galimybės, socialinė sanglauda ir aktyvus pilietiškumas (12 lentelė). 

 

12 lentelė. 2015 m. prioritetiniai kokybės kriterijai ir rezultatai 

Kokybės kriterijaus pavadinimas Rezultatas 

Planas  Faktas 

1. Įsidarbinimas, proc. nuo baigusiųjų 83,9 proc. 

 

85,6 proc. 

2. Egzaminų išlaikymo rezultatai, proc. 
nuo laikiusiųjų 

82,5  

 

85,3 proc. 

3. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, 
val. sk. 1 darbuotojui 

10,3 val.  1 
darbuotojui 

19 val. 1 darbuotojui 

4. Vertybinių nuostatų ugdymas(is)   

4.1.Vertybines nuostatas ugdančių 
renginių skaičius 

71 renginiai 75 renginiai 

4.2.Savanorystės  val. vienam 
bendruomenės nariui 

vid. 1 val.   vid. 1 val.  

5. Judumas, tarptautiškumas 
(dalyvavimas projektuose) 

49  

 

57  
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13 lentelė. 2015 m. veiklų rezultatai   

Veiklos/ Rodiklis Rezultatai 

1 PROGRAMA. Profesinio mokymo kokybė bei veiksmingumas, patrauklumas ir 
aktualumas; 

1.1. Uždavinys. Siekti aukštos teikiamų paslaugų kokybės ir standartų taikymo ugdymo 
procese 

Veikla atitiko kokybės 
standartui ISO 9001:2008  

Atliktas pakartotinis Centro sertifikavimas pagal ISO 
9001:2008 reikalavimus; gautas sertifikatas; 
Atliktas vidaus auditas skyriuose, įvertinant kokybės 
rodiklių atitikimą kriterijams, neatitikčių nenustatyta  

1.2. Uždavinys.  Įgyvendinti nuolatinio kokybės gerinimo strategiją per Ignaciškosios 
paradigmos taikymą 

Pamokų stebėsena  Stebėta 111 pamokos;  
Skyrių bendruomenės supažindintos su pamokų 
stebėsenos rezultatais ir aptartos tobulintinos sritys; 

 Kokybės laboratorijos veikla 
skyriuose eskizavimas 

Kokybės laboratorijos veiklos projektas aptartas skyrių 
mokytojų tarybų posėdžiuose; 

1.3. Uždavinys. Užtikrinti profesinio mokymo patrauklumą ir aktualumą per viešuosius 
ryšius 

Veiksmingos vidinės 
komunikacijos užtikrinimas  

Informacija pateikiama į 17 išorinių ekranų; 
Nufilmuoti 71 renginiai;  
Sukurtas el.paštas papildomai naujiems darbuotojams; 
Užtikrintas interneto svetainės ir Facebook paskyros 
veiksmingumas: 5-6 naujienos per savaitę;  
Sudarytas Centro renginių ir švenčių kalendorius 
viešinamas interneto svetainėje; 
 Parengtos informacijos teikimo taisyklės; 
Bendruomenė nuolat informuojama apie veiklas, 
padedančias ugdyti vertybines nuostatas bei savanoriškas 
veiklas. 

Veiksmingos išorinės 
komunikacijos užtikrinimas 

Internetinė svetainė ir Facebook aplinka sistemingai 
atspindi centre vykdomą vertybinį ugdymą bei 
savanoriškas veiklas; 
Veiksmingai vykdomas profesinis orientavimas: 
organizuotos atvirų durų dienos, vykdytas profesinis 
informavimas internetu renginių metu bei 100 vidurinėse 
bei pagrindinėse mokyklose; 
Parengti 4 straipsniai pristatant Centro absolventų 
sėkmės istorijas; 
Surengti 6 Centro bendruomenės susitikimai su žinomais 
žmonėmis: politikais, visuomenininkais, kultūros ar 
meno, švietimo ir kitų sričių atstovais; 
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1 PROGRAMOS REZULTATAS VERTYBINIU ASPEKTU: atlikta Centro mokinių ir mokytojų 
vertybinio požiūrio analizė pagal parengtą klausimyną; atliekamas mokinių žinių ir gebėjimų 
įtvirtinimo per veiklą ir įgyvendinimo vertinimas ir įsivertinimas pagal parengtą 
vertinimo/įsivertinimo metodiką. 

2 PROGRAMA. Mokymasis visą gyvenimą ir judumas 

2.1. Uždavinys. Sudaryti lanksčias galimybes įgyti išsilavinimą ir kvalifikaciją 

Naujų pirminio profesinio  
mokymo programų ir 
specializacijų parengimas  

Pradėtos rengti 2 naujos programos:  
Slaugytojo padėjėjo; 
Pardavėjo-konsultanto.   
Vertinama naujai parengta Svetingumo paslaugų įmonės 
administratoriaus mokymo programa. 

Materialinės mokymo bazės 
naujoms programoms 
parengimas 

Rengiama materialinė mokymo bazė naujai rengiamoms 
programoms.  
 

Licencijos papildymas naujai 
parengtomis pirminio 
profesinio mokymo 
programomis  

Garso ir vaizdo technikos operatorius, sodininko-
daržininko, smulkiojo verslo paslaugų darbuotojo,apeigų 
ir švenčių paslaugų darbuotojo, avalynininko, siuvinių 
gamintojo, dailiųjų dirbinių pynėjo, sporto klubo paslaugų 
darbuotojo, masažuotojo, slaugytojo padejėjo; 

Padidinta mokymosi 
lankstumo galimybė 

Patikslinta mokymosi organizavimo savarankišku būdu 
tvarka;  Patikslinta tvarka  individualiai mokytis profesinio 
mokymo teorinius dalykus; 

Pasirengimas tarptautiniam 
profesinio mokymo programų 
vertinimui 

IES sertifikavimui parengtos 2 profesinio mokymo 
programos: Socialinio darbuotojo padėjėjo (2 
specializacijos), sporto klubo paslaugų teikėjo;  

Sąlygų darbuotojams kelti 
kvalifikaciją ir studijuoti 
aukštosiose mokyklose 
sudarymas 

Darbuotojai kėlė kvalifikaciją (19 val. 1 darbuotojui); 
Studijavo: 
5 – magistrantūroje; 4 – doktorantūroje; 

Mokinių judumas ir pasiekimai  Mokiniai gavo 27 apdovanojimus dalyvaudami 
konkursuose, čempionatuose, sporto ir meno 
renginiuose;  
44 mokiniai dalyvavo 3 tarptautiniuose projektuose, 
kuriuose užėmė prizines vietas;  

Dalyvavimas seminaruose, 
konferencijose vertybinių 
nuostatų ugdymo tema 

Rekolekcijose dalyvavo 730 bendruomenės narių; 
Seminaruose ir konferencijose dalyvavo 47 proc. 
bendruomenės narių; 

Įgytos patirties sklaida  Bendruomenės narių įgyta patirtis skleista metodiniuose 
susirinkimuose, straipsniuose internetinėje svetainėje 
www.kaupa.lt, intraneto duomenų bazėje „Info kišenė“; 

Tęstinis profesinis ir 
neformalus mokymas 

Tęstinio profesinio mokymo programas baigė 168 
mokiniai,  neformaliojo mokymo programas baigė 18 
mokinių; 

2.2. Uždavinys. Skatinti  Centro bendruomenės narių  nacionalinį ir tarptautinį judumą; 

http://www.kaupa.lt/
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Dalyvavimas stažuotėse, 
projektuose  

Į komandiruotes užsienyje buvo išvykę 122 darbuotojų; 
Dalyvavimas projektuose: 504 mokiniai ir 99 mokytojai; 

2 PROGRAMOS REZULTATAS VERTYBINIU ASPEKTU: į naujai parengtų profesinio modulinių 
mokymo programų turinius integruotas vertybinis ugdymas (6 kūrybiniai integruoti 
projektai ir 3 bendruomeniniai projektai), suteikiant galimybę ugdyti(s) atsakomybę už 
atliktą darbą; atnaujinti įtvirtinimo per veiklą ir įgyvendinimo aprašai. 

3 PROGRAMA. Kūrybingumas, novatoriškumas ir verslumas 

 3.1. Uždavinys. Skatinti novatoriškumą, kūrybingumą ir verslumą 

Inovatyvių socialinių partnerių 
paieška 

Nustačius naujų praktikos bazių poreikį, pasirašytos 
bendradarbiavimo sutartys su 20 socialinių partnerių 

Novatoriškumo, kūrybingumo 
ir verslumo ugdymą(si) 
skatinančios aplinkos 
sukūrimas 

Auditorijose Miško g. 15 ir Karaliaus Mindaugo pr. 11 
papildyta įranga; 
Įrengtose 2 nuotolinio mokymo(si) klasės Miško g. 15 
papildyra įranga; 
Mokymo(si) aplinka aprūpinta inovatyviomis mokymo(si) 
priemonėmis (žr. 10 lentelę);  

Praktinio mokymo bazės 
pagerinimas, išplėtojimas 

Kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų sektorinis praktinio 
mokymo centras „Modus“, aprūpintas modernia įranga; 

3.2. Uždavinys. Diegti informacines ir komunikacines technologijas (IKT) ir jas integruoti į 
ugdymo procesą 

Efektyvios Centro IKT plėtros 
užtikrinimas 

Sudaryta darbo grupė atsakinga už IKT plėtrą ir priežiūrą; 
Patvirtinta nuotolinio mokymo(si) organizavimo tvarka; 
Parengtas IKT priemonių bei paslaugų plėtros planas; 

Pasirengimas  nuotolinio 
mokymo įdiegimui 
 

Patalpinta visų mokymosi programų teorinė ir vaizdinė 
medžiaga į virtualią mokymosi aplinką “Moodle” 

3 PROGRAMOS REZULTATAS VERTYBINIU ASPEKTU: parengta strateginio planavimo 
platforma, užtikrinanti atsakingą, planingą darbą.   

4 PROGRAMA. Vienodos galimybės, socialinė sanglauda ir aktyvus pilietiškumas 

4.1.Uždavinys. Plėtoti paramą mokiniams 

Parama socialinius 
pedagoginius poreikius 
turintiems mokiniams 

Suteikta parama: I pusmetis – 52 (bendrabutyje 
gyvenantiems – 7); II pusmetis – 50 (bendrabutyje 
gyvenantiems – 7); 

Parama specialiųjų ugdymosi 
poreikių turintiems mokiniams 

Suteikta parama: I pusmetis – 52, II pusmetis – 50; 

Mokinių gyvenančių 
bendrabutyje socialinės 
pedagoginės savipagalbos 
grupių įsteigimas ir palaikymas 

12 susitikimai; 28 mokiniai; 

Centro mokinių seniūnijos 
veiklos 

5 renginiai, 334 mokiniai; 3 projektai, 48 mokiniai; 2 
seminaras, 26 mokinių; 
Išvyka į  2 profesinių mokyklų mokinių asociacijos 
renginius,  19 mokinių; 

Mokinių įsijungimas į 
ugdymo(si) kokybės gerinimą 

3 bendruomeninės mokinių konferencijos, 735 mokinių; 
2 bendruomeniniai pasitarimai, 28 mokiniai; 
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Kultūrinis lavinimas Dalyvauta 49 koncertuose, parodose, spektakliuose ir kt. 
Kultūriniuose ir savišvietos renginiuose,  820 mokinių; 

Materialinė parama  Nemokamas pavežėjimas – 447mokiniams 
Nemokamas maitinimas – 10 mokiniams; 
Skirtas bendrabutis 176 mokiniams (iš jų 20 našlaičiams); 
Skirta stipendijoms 192.491,11 eur  

Sielovadinė, psichologinė 
pagalba 

Individualūs pokalbiai su mokiniais – 4700 val.; 

4.2. Uždavinys. Ugdyti dorą, savarankišką, grindžiantį savo veiklą krikščioniškomis 
vertybėmis asmenį 

Vertybinio ugdymo(si) veiklos 6 kūrybiniai integruoti projektai, 920 dalyvių; 
3 bendruomeniniai projektai, 1300 dalyvių; 
46 integruotos pamokos, skirtos ugdyti pagarbą 
asmeniui, gyvybei, tradicinėms šeimos vertybėms, 1180 
mokinių; 60 pamokų savanorystės tema, 1220 mokinių;  
Savanoriška veikla – 1 bendruomenės nariui 1 val. 
savanor. veiklos; 

Patriotiškumo, pilietiškumo, 
tolerancijos, 
bendruomeniškumo ugdymas 

87 renginiai  

Krikščioniškojo dvasingumo 
ugdymas 

Susikaupimo valandėlėse dalyvavo vid. 75 bendruomenės 
narių kasdien; 
22 rekolekcijos: 730 dalyvių;  
Piligriminis žygis į Šiluvą, 600 bendruomenės narių; 
6 praktiniai seminarai ignaciško dvasingumo ir šv. Ignaco 
pedagoginės paradigmos taikymo temomis, 297 dalyviai; 
Paruošta įkrikščioninimo sakramentams:  
 
*Detalesnę informaciją apie Centro organizuotus ir 
dalyvautus renginius rasite 8 Priede.  

4 PROGRAMOS REZULTATAS VERTYBINIU ASPEKTU: Parengta pažymėjimo forma, kuri 
patvirtintabus išduodama kartu su diplomu, fiksuojant savanoriškos veiklos valandas ir 
veiklos pobūdį. 

 

7. EFEKTYVUS FINANSŲ VALDYMAS 

2015 finansiniais metais Centras iš pagrindinės veiklos gavo 8.096.045,31 eurus 

pajamų (kartu su gautu finansavimu), kurioms uždirbti patyrė 8.079.595,32 eurus sąnaudų. 

Iš kitos veiklos uždirbo 126.382,85 eurus pajamų, kurioms uždirbti patyrė 114.033,90 eurus 

sąnaudų. Iš finansinės veiklos gavo rezultatą –  2.934,04 eurus. Esminių klaidų taisymo įtaka 

4.674,91 eurai. 

2015 metais uždirbo grynąjį perviršį – 30.539,81 eurus. 
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7.1. Centro gautos lėšos ir jų šaltiniai 

  

14 lentelė. 2015 m. Centro gautos lėšos pagal šaltinius 

Šaltinis Suma, Eur 

Iš valstybės biudžeto 6.208.379,27 

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 330.524,67 

Iš kitų šaltinių 2.633,94 

Už suteiktas paslaugas 557.170,15 

Kitos lėšos  132.300,67 

Savivaldybės 151430 

Iš viso 7.382.438,70 
 

15 lentelė. 2015 m. Centro gautų lėšų panaudojimas pagal rūšis 

Panaudojimas pagal rūšis Suma, Eur 

Darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms 4.365.762,94 

Komunalinėms paslaugoms ir ryšiams  219.418,80 

Komandiruotėms  109.918,23 

Transportui 130.801,65 

Kvalifikacijos kėlimui 26708 

Paprastajam remontui ir eksploatacijai 517.282,36 

Atsargų įsigijimui 1.015.506,32 

Socialinėms išmokoms (stipendijoms) 185124 

Kitų paslaugų įsigijimui 517.741,15 

Sumokėti palūkanoms 1.498,17 

Kitoms išmokoms 1.435,87 

Iš viso 7.091.197,49 

Pervestos lėšos viešojo sektoriaus subjektams 11.373,18 

Pervestos lėšos kitiems subjektams 189.554,40 

Iš viso  7.292.125,07 

 

7.2. Centro įsigytas ir perleistas turtas 

16 lentelė. 2015 m. Centro įsigytas ir perleistas turtas  
Lėšų šaltiniai Ilgalaikio turto grupė  

 
Iš viso įsigyta, 
suma, Eur 

Mašinos ir 
įrengimai 

Baldai ir 
biuro įranga 

IKT įranga  Kitas 
materialus 
turtas 

Nebaigta 
statyba 

Vykdomų 
projektų 

    175.899,03 175.899,03 

Valstybės 
biudžeto 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Įstaigos 11.146,51  12.716,26 5.694,20 73170  102.726,97 
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Iš viso pagal 
IT grupę, 
suma, Eur 

11.146,5 12.716,26 5.694,2 73170 175.899,03 278626 

7.3. Centro patirtos sąnaudos 

17 lentelė.  2015 m. Centro patirtos sąnaudos 

Sąnaudos Suma, Eur 

Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos 4.486.709,78 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos 374.511,55 

Komunalinių paslaugų ir ryšių 227.018,98 

Komandiruočių 116654 

Transporto 127.127,52 

Kvalifikacijos kėlimo 23.207,79 

Paprastojo remonto ir eksploatavimo 618.744,01 

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 1.052.935,02 

Socialinių išmokų 192.491,11 

Kitų paslaugų 581.020,90 

Kitų 2.343,34 

Finansavimo 260.414,91 

Nuvertėjimo 1.6416,41 

Iš viso 8.079.595,32 

7.4. Centro valdymo išlaidos 

18 lentelė. 2015 m. Centro valdymo išlaidos 

Sąnaudos Suma, Eur 

Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos 1121677 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos 37451 

Komunalinių paslaugų ir ryšių 45404 

Komandiruočių 116654 

Transporto 38138 

Kvalifikacijos kėlimo 4641 

Paprastojo remonto ir eksploatavimo 12375 

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 63176 

Kitų paslaugų 81342 

Kitų 468 

Iš viso 1.521.356 

7.5. Centro išlaidos išmokoms su dalininku susijusiems asmenims 

Tokių išlaidų Centras 2015 metais nepatyrė. 
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7.6. Centro išlaidos kolegialių organų narių išmokoms 

Centras 2015 metais išlaidų, susijusių su išmokomis kolegialiems valdymo organams, 

nepatyrė. 

7.7. Išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms išlaidoms 

 

19 lentelė. Išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms vadovo išmokoms 2015 m. 

Išmokos paskirtis Suma, Eur 

Darbo užmokestis  19416 

Priedai 8940 

Komandiruotės 1001 

Iš viso 29357 
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1 PRIEDAS 

KAUNO JĖZUITŲ INDĖLIS Į CENTRO VERTYBINĮ UGDYMĄ (MOKYMAI IR 

REKOLEKCIJOS) 

Veiklos Vieta Dalyvių 
skaičius 

Data 

G. Vitkus, SJ. Paskaita „Šv. Ignaco 
Lojolos dvasinių pratybų reikšmė 
atnaujinant savo santykį su Dievu “ 

KMPMC 45 2015 01 19 

A. Gudaitis, SJ. Tėvelių gavėnios 
rekolekcijos (5 val.) 

Aukštadvaris 25 2015 03 27 

A. Gudaitis, SJ. Gavėnios rekolekcijos 
IMUS darbuotojams (5 val.) 

Aukštadvaris 15 2015 03 28 

G. Vitkus, SJ. Rekolekcijos “Atrasti 
Dievą visuose dalykuose”  

Manreza, Ispanija 42 2015 03 23 – 
2015 04 01 

G. Vitkus, SJ. Paskaita „Šv. Ignaco 
pedagoginės paradigmos praktinis 
taikymas ugdymo procese“  

KMPMC 165 2015 05 04 

Sakramentų teikimo šventė 
(sakramentus teikė Kauno 
arkivyskupijos metropolitas S. 
Tamkevičius SJ, G. Vitkus SJ, V. 
Lukoševičius SJ) 

Kauno Šv. 
Pranciškaus 
Ksavero (Jėzuitų) 
bažnyčia 

156 2015 06 01 

Piligriminė kelionė į Šiluvą Šiluva 448 2015 09 10 

G. Vitkus, SJ. Paskaita „Dvasinės 
pratybos kasdieniniame gyvenime“  

KMPMC 60 2015 09 21 

G. Vitkus, SJ. Paskaita „„Būkite 
gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas 
gailestingas“ (Lk 6,36) “  

KMPMC 75 2015 11 16 

Advento rekolekcijos tėveliams (3 val.) IMUS 40 2015.12.10 

Advento rekolekcijos darbuotojams (3 
val.) 

IMUS 12 2015.12.10 
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ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS, ĮTVIRTINIMAS PER VEIKLĄ IR ĮGYVENDINIMAS                              2 PRIEDAS  
I kursas 

II kursas  
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Projektas 
„Mano 
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Mokytojas“  
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Atvirumas  

Profesinių ir asmeninių vertybinių nuostatų ugdymas  
 
Projektas 
„Mylėkime 
Mokytoją“ 
 
Meilė 
Atsakomybė 

Profesinių ir asmeninių vertybinių nuostatų ugdymas  
Projektas 
„Gerbkime 
Mokytoją“ 
 
Tikėjimas 
Kūrybingu
mas 
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Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė 

Žinių ir 
gebėjimų 
įgyvendinimas 
 

Žinių ir gebėjimų įgijimas ir įtvirtinimas per veiklą  Žinių ir 
gebėjimų 
įgyvendinimas 

Žinių ir gebėjimų įgijimas ir  įtvirtinimas per veiklą  Žinių ir 
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įgyvendini
mas 
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3 PRIEDAS 

MODULINIŲ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ STRUKTŪRA  

 

I PUSMETIS II PUSMETIS 

 

 

 

 

 

 

III PUSMETIS IV PUSMETIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 

 Įvadas į 

profesiją 

 

 

IV.  

Profesinis 

modulis 

 

 

V.  

Profesinis 

modulis 

III.  

Profesinis 

modulis 

 

II.  

Duomenų 

surinkimas 

ir pateikimas 

  

 

VII.  

Paslaugos  

pardavimas/ 

teikimas 

VIII.  

Įsidarbinimo 

projektavimas 

IX. 

Baigiamasis 

modulis 

VI.  

Įvadas į darbo 

rinką 
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4 PRIEDAS 

MOKYTOJŲ DARBO VERTINIMO KRITERIJAI 
Svarbos 
kriterijus 

Vertinimo aspektai Įrodymai 

I Tvarkinga dokumentacija 
(teminiai planai, dienynai, 
mokymo (si) medžiaga)* 

Įvertina skyriaus metodininkas. Pateikiama skyriaus 
vedėjo patvirtinta pažyma. 

Pamokos kokybė* 
 

Įvertina Centro metodininkas bei nepriklausomi 
vertintojai  
Pateikiamos nustatytos pažymos. 

Mokinio pažangumo ir 
lankomumo rezultatai* 
 

Pateikiama mokinių grupių, kurioms dėstoma, 
pažangumo ir lankomumo rezultatų sugretinimas su 
tos specialybės besimokančių mokinių pažangumo ir 
lankomumo rezultatais 

Mokinių žinių pokytis 
(pagerėjimas )* 

Pateikiama mokinių grupių, kurioms dėstoma, 3 
pusmečių dėstomo dalyko pažangumo analizė  

II 
 

Konkretūs darbai, rengiantis 
pasiekimų įtvirtinimui  

Darbų aprašas 

Individualūs darbai individualios 
ugdymo(si) trajektorijos  
kontekste 

Pateikiama  individuali ugdymo(si) trajektorija ir 
atliktų  individualių  darbų aprašas 

Parengti projektai, renginiai ir 
seminarai, pravestos atviros 
pamokos Centre** 

Projektų aprašai, renginių scenarijai, nuotraukos, 
atvirų pamokų planai ir stebėtojų užpildytos 
vertinimo lentelės (atestacijos nuostatų 5 priedas), 
kiti patvirtinantys dokumentai 

III 
 

Konkretūs pasiūlymai ir darbai 
vykdant pasiekimų įtvirtinimą 

Darbų aprašas, kuriame  išryškinami rezultatai 
ugdymo programos kontekste 

Mokinių parengimas 
dalyvavimui regiono ir šalies bei 
užsienio konkursuose ir 
olimpiadose 

Mokinių sąrašai, kiti patvirtinantys dokumentai 

Parengti projektai, renginiai ir 
seminarai, vedamos atviros 
pamokos ne Centre, mieste, 
regione, šalyje 

Projektų aprašai, renginių scenarijai, nuotraukos, 
atvirų pamokų planai, kiti patvirtinantys dokumentai 

Atsakomybė (sutarimai) už 
brandos  ir kvalifikacinių 
egzaminų laikymą 

Mokinių, pasirinkusių laikyti egzaminą, sąrašas ir 
egzamino rezultatai 

*- įrodymai renkami pretenduojant į vidutinį ar maksimalų tarifinio atlygio koeficientą. 
** projektas - veikla, turinti tikslą, numatytą rezultatą, išteklius, pradžią ir pabaigą; 
    renginys - organizuotas viešas tikslinis žmonių susibūrimas; 
    seminaras – naujų technologijų, novatoriškų mokymo metodų mokomosios pratybos,   skirtos 
mokiniams ar mokytojams; 
   atvira pamoka – pamoka, kurią stebi kiti mokytojai ar studentai. 
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5 PRIEDAS 

2015 M. VYKDYTI PROJEKTAI  
Nr.  Projekto phavadinimas Dalyvių 

skaičius 
Projekto 
biudžetas  

1. Pagalba būsimoms mamytėms – ES šalių patirtis, 2014-1-
LT01-KA102-000055 

16 21.115,00 

2. Floristikos specialybės mokinių profesinių kompetencijų 
tobulinimas per tarptautinę praktiką, 2014-1-LT01-KA102-
000209 

21 49.991,00 

3. Sinbad-a journey to promote key competences in early 
childhood education through storytelling, 2014-1-DE02-
KA202-001571 

6 266.990,00 

4. European Partnership for Service Specialists,  
2014-1-LT01-KA200-000604 

48 218.031, 00 

5. Modeling Cultural Sewing Techniques/ 
Tradicinių drabužių siuvimo technologijos,  
LLP-LdV-PRT-2013-LT-0406 

12 14.000,00 

6. Application of Apprenticeship in the Vocational 
Integration of the Socially Disadvantaged 
Youth/Pameistrystės taikymas vykdant socialinės rizikos 
jaunimo profesinę integraciją, LLP-LdV-TOI-2013-LT-0125 

25 346.512,00 
 

7. Mokymo priemonių modulinėms plaukų ir grožio 
priežiūros bei paslaugų namuose posričių profesinio 
mokymo programoms parengimas ir modulinių mokymo 
programų išbandymas,  
VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-013 

370 2.445.605,00 
 

8. Suaugusiųjų bendrųjų gebėjimų plėtotė taikant e-
mokymą, EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai, 
Norway Grant  EEE-LT08-ŠMM-01-K-01-014 

45 73.557,00 

9. Mokytojų ir mokinių praktika ES šalyse, Švietimo mainų  
paramos fondas 2015-1-LT01-KA102-013039 

20 29.845,00 

10. Jaunimo skonis – Europos maisto kultūra  (TOY),  Švietimo 
mainų  paramos fondas SBW-KA1-KA105-A-2.03-EN-PROD 

8 6.800,00 

11. Role of YOUTH in society, NPJR-2014/10269 17 44.060,00 

12. Innovative Approaches in Developing Key Competences 
for Adults, NPHZ-2014/10148 

15 50.000,00 

Iš viso: 603  
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6 PRIEDAS 

MOKINIŲ PASIEKIMAI  2015 M. 

Eil. 

Nr. 

Konkurso pavadinimas Mokinių 

skaičius 

Pasiekimai 

Nacionaliniai profesinio meistriškumo 

1.  Žirgininkystės verslo darbuotojo specialybės profesinio 

meistriškumo konkursas 
4 I vieta 

2.  Atviras Lietuvos kirpėjų bei grožio meistrų čempionatas 

10 

Trys I 

vietos 

atskirose 

rungtyse,  

II, III ir IV 

vietos 

3.  Higieninės kosmetikos kosmetiko meistriškumo 

konkursas „Pajūrio dvelksmas“ 
2 I vieta 

4.  Higieninės kosmetikos kosmetiko meistriškumo 

konkursas 
10 II vieta 

5.  Floristų profesinio meistriškumo konkursas 2 I ir III vieta 

Tarptautiniai profesinio meistriškumo   

6.  Tarptautinės greitosios medicinos pagalbos žaidynės 

(Nelijarve, Estija)  
15 I vieta 

7.  Tarptautinis floristų konkursas 23 I vieta 

8.  Tarptautinis Europos „Kepsnių ant žarijų (barbekiu)“ 

čempionatas (Lenkija)  
6 III vieta 

Vidurinio ugdymo   

9.  Respublikinis vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo 

žvilgsnis"   
4 4 diplomai 

10.  Kauno regiono profesinio mokymo įstaigų 

gamtamokslinio ugdymo konkursas „Raštingiausias 

gamtamokslis 2015“ 

 

6 

Dvi II 

vietos, 

III vieta 

11.  Edukacinis konkursas „Olimpis 2015“ 
69 

1 medalis, 

22 diplomai 

12.  Kauno regiono profesinio mokymo įstaigų užsienio 

kalbų – anglų, vokiečių, rusų – konkursas 
6 

I ir III 

vietos 

13.  Kauno regiono profesinio mokymo įstaigų mokinių 

lietuvių (gimtosios) kalbos ir literatūros konkursas 

„Raštingiausias būsimasis darbuotojas“, skirtas A. 

Baranausko 180-osioms gimimo metinėms  

2 I vieta 

14.  Kauno regiono profesinių mokyklų matematikos 

viktorina-olimpiada 
10 III vieta 

Kiti   

15.  Aprangos konkursas „Tautinio kostiumo elementai 

šiuolaikinėje aprangoje" , Šakiai 
1 I vieta 

 

 

http://bbq.charlotta.pl/en/
http://bbq.charlotta.pl/en/
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7 PRIEDAS 

 

IKT PLĖTRA CENTRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tvarkaraščiai 

Biblioteka 

Infrastruktūra 

(programinė bei kietoji) 

virtualaus modelio 

Administravimo 
modulis 

Mokinių 

modulis 

Mokiniai 

Tėvai 

Darbdaviai 

Socialiniai dalininkai 

Administracija Alumni 

Alumni modulis 

Duomenų valdymas Virtualios komandos Ryšių valdymas Kokybės valdymas Virtuali komunikacija 

Tėvų modulis Darbdavių, 
socialinių 

dalininkų modulis 

Virtuali  
sistema 

Statistika 

Personalas 

Ir t.t. Ir t.t. 

Kontaktai 

Darbo 

pasiūlymai 

Dienynas 

Moduliai 

Darbo 

pasiūlymai 

Komunikacija 

Ir t.t. Ir t.t. Ir t.t. 
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8 PRIEDAS 

RENGINIAI, KONKURSAI, AKCIJOS 

PROFESINIAI  

1.  Organizuotas sceninio makiažo konkursas 

2.  Organizuota Tradicinė gyvūnų šventė 

3.  Organizuotas sceninio makiažo konkursas "Šventinis domino makiažas" 

4.  Organizuota atvira grožio pamoka “Oda šaltuoju metų laiku” 

5.  Dalyvavimas šventėje „Palangos stalas 2015“ 

6.  Dalyvavimas šventėje „Palangos ruoniai 2015“ 

7.  Sukurta meninė instaliacija „Drugelis“ Aleksoto kalne 

8.  Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo bazilikos puošimas Švč. Mergelės gimimo atlaidams 

9.  Dalyvavimas grožio krypties mokymo program šventė „Meilės, 
grožioirlaikmečiųsukūryje“ 

10.  Dalyvavimas Nacionaliniame Žirgininkystės verslo darbuotojo mokymo programos 
meistriškumo konkurse 

11.  Dalyvavimas VIII-ajame Atvirame kirpėjų ir grožio specialist čempionate Vakarų 
Lietuvoje 

12.  Dalyvavimas Lietuvos kirpėjų I rgrožio specialist čempionate Lietuvos parodų centre 
Litexpo 

13.  Dalyvavimas higieninės kosmetikos kosmetiko profesinio meistriškumo konkurse 
„Pajūrio dvelksmas“. 

14.  Dalyvavimasvisažistų konkurse  „Pelenė“  

15.  Dalyvavimas tarptautinėje tekstilės, aprangos ir ekologiškų inovacijų parodoje 
„BALTIC FASHION AND TEXTILE VILNIUS 2015“ 

16.  Organizuotas Lietuvos profesinių mokyklų mokinių, kurie mokosi pagal florist 
mokymoprogramą, profesinio meistriškumo konkursas 

17.  Floristikos renginio organizavimas ,,Ikvėpimo naktis” 

18.  Kasmetinis bendruomeninis renginys „Kelionėlaiku: žmonės ir gyvūnai amžių 
sandūroje“ 

19.  Fotografijų paroda „Aš ir mano gyvūnai“ 

20.  Dalyvavimas švietimo mainų paramos projekte “Sinbad - a journey to promote key 
competences in early childhood education through storytelling” 

21.  Šv.Pranciškaus gyvūnų globėjo dienos minėjimas Kauno santakoje 

22.  Sveikatingumo projektas Kauno vaikų darželyje “Šarkelė” “Kad kojelės augtų sveikos 

23.  Dalyvavimas tarptautinės greitosios medicines pagalbos žaidynės Estijoje ir Lenkijoje 

24.  Dalyvavimas parodoje “Body world vital” 

25.  Dalyvavimas respublikinėje konferencijoje „Kelias meistro link“ 

26.  Dalyvavimas SPA masažuotojų čempionate 

27.  Dalyvavimas studentų konferencijoje „Pagalba socialinę riziką patiriančiam 
asmeniui: teoriniai ir praktiniai aspektai” 

28.  Praktinio seminaro organizavimas „Pasipuoškime namus” 

29.  Atviros menų pamokos organizavimas 

BENDROJO UGDYMO 
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30.  Tarptautinės gimtosios kalbos dienos minėjimas 

31.  Europos dienos minėjimas 

32.  „π (pi) diena“ matematikų renginys 

33.  Renginio, skirto Žemės dienai paminėti, organizavimas 

34.  Organizuota Lietuvos mokinių technologijų olimpiada 

35.  Paminėta Europos diena 

36.  Dalyvavimas respublikiniame 9-10 klasių mokinių anglų kalbos konkurse 

37.  Organizuota atvira integruota pamoka „Žiemos skaitymai“  

MOKSLINIAI 

38.  Organizuota VI tarptautinėmokslinė-praktinė konferencija „Sistemoteorinės 
profesinio rengimo kaitos dimensijos. Žmogaus darnos ugdymo siekis profesinio 
rengimo programose” 

39.  Dalyvavimas respublikinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje bei paruoštas 
pranešimas “Pedagogo patirtis ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos 
vertinime “ 

PATRIOTINIO IR VERTYBINIO/DVASINIO UGDYMO 

40.  Organizuota Švč. Sakramento adoracija 

41.  Organizuota popietė „Gražiausi žodžiai tėvui ir motinai“ 

42.  Organizuota Šv. Sakramentų suteikimo diena 

43.  Dalyvavimas Švč. Mergelės Marijos atlaiduose 

44.  Tradicinis Centro bendruomenės piligriminis žygis į Šiluvą 

45.  Dalyvavimas parodų cikle „Harmonija” 

46.  Laisvės gynėjų dienos minėjimas 

47.  Gedulo ir vilties dienos minėjimas 

48.  Dalyvavimas solidarumo renginyje „Pyragų“ diena 

49.  Dalyvavimas Kauno senamiesčio šventėje 

50.  Dalyvavimas renginyje „Šeimos – visuomenės pagrindas” 

51.  Dalyvavimas organizacijos „Gelbėkit vaikus“ kartu su Lietuvos Respublikos švietimo 
ir mokslo ministerija surengtame pirmajame mūsų šalies istorijoje 
moksleivių Solidarumo bėgime 

52.  Rekolekcijos Auštadvario skyriuje 

53.  Renginių ciklas “Gražus mūsų kraštas” 

54.  Gerumo akcija “Padėk keturkojui draugui” 

55.  Edukacinė veikla Kauno pilyje “Mano gimtinė” (Kovo 11-osios minėjimas) 

56.  Pilietiškumo akcija prie laužų „Būkime kartu!“ Vytauto Didžiojo karo muziejaus 
sodelyje 

57.  Bendruomenės popietės “Iš širdies į širdį”organizavimas 

58.  Vasario 16-osios eitynes “Lietuva yra mūsų” 

59.  Ekskursija į istorinę LR prezidentūrą 

60.  Susitikimas su teologijos dr. Valdu Mackela „Kas padeda, o kas trukdo dvasiniam 
tobulėjimui?” 

61.  Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečio paminėjimas 

SVEIKOS GYVENSENOS 

62.  Organizuotasveikosgyvensenospamoka Centro bendruomenei 

http://gelbvaik.lt/2014/09/nuo-pirmoko-iki-dvyliktoko-uz-solidaruma/
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63.  Sveikatingumodienosminėjimas 

64.  Organizuotasrenginysbendruomenei „Sveikasiela - sveikamekūne“ 

PROFESINIO INFORMAVIMO 

65.  Dalyvavimas parodoje STUDIJOS 2015 

66.  Dalyvavimas renginyje „Pasirink profesijas gyvai“ 

67.  Rugsėjo 1-osios minėjimas 

68.  Atvirų durų dienos 2015 

69.  Dalyvavimas „Profesijų mugėje“  

70.  Reportažai apie profesijas LRT laidai „Pažvelk į profesiją kitaip“ 

71.  Dalyvavimas praktinėje konferencijoje „Pažvelk į profesijos pasaulį kitaip“ 

PRAMOGINIAI 

72.  Dalyvavimas tarptautiniame  flashmob renginyje „Milžiniški žodžiai” 

73.  Užgavėnių šventės organizavimas 

74.  Paskutinio skambučio šventės organizavimas 

75.  Mokytojų dienos renginio organizavimas 

76.  Išleistuvių šventės organizavimas 

77.  Organizuotas renginys “Sutikime Naujuosius su viltimi” 

78.  Viktorina “Protųmūšiai” 

79.  Šventė Botanikos sode “Augalų žavadienis” 

80.  Respublikinė dainų šventė 2015 

81.  Dalyvavimas IKI grilio čempionate su COBB kepsninėmis 

SPORTO 

82.  Organizavimas Lietuvos aerobinės gimnastikos ir step aerobikos varžybų „Karaliaus 
Mindaugo profesinio mokymo centro taurei laimėti" 

83.  Dalyvavimas Kauno regiono profesinių mokyklų krepšinio varžybose  

84.  Dalyvavimas Lietuvos „Aero Step“ čempionate 

85.  Dalyvavimas Kauno regiono profesinių mokyklų futbolo varžybose 

86.  Dalyvavimas Kauno regiono profesinių mokyklų stalo teniso varžybose 

87.  Dalyvavimas Kauno regiono profesinių mokyklų tinklinio varžybose 

88.  Dalyvavimas Kauno regiono profesinių mokyklų šaškių varžybose 

89.  Dalyvavimas Kauno regiono profesinių mokyklų šachmatų varžybose 

90.  Aukštadvario seniūnijos šeimų sporto žaidynės 

91.  Sporto konkursas „Vandens regata 2015“ 

92.  “Bendrystėsdiena” Nemunosaloje 

93.  Dalyvavimasrenginyje „Žalgiris - tavomokykloje“ 

PATRIOTINĖS IR SOCIALINĖS AKCIJOS 

94.  Dalyvavimas kasmetinėje akcijoje „Darom 2015“ 

95.  Kraujo donorystės akcija „Tu gali padovanoti gyvenimą“  

96.  Socialinė gerumo akcija Vaišvydavos senelių namuose 

97.  Socialinė akcija – mirusių bendruomenės narių kapų lankymas ir sutvarkymas 

98.  Grožio akcija Priklausomybių ligų reabilitacijos centre „PilniNamai" 

99.  Dalyvavimas kasmetinėje akcijoje „Gilė 2015“ 

100.  Socialinė gerumo akcija Švenčiausiosios Jėzaus Širdies tarnaičių kongregacijos 
vienuolyne 
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101.  Organizuota kalėdinė akcija „Dovanodami turtėjame“ 

102.  Gerumo akcija Kauno klinikų II-ojo vaikų ligų skyriaus onkologijos ir hematologijos 
sektoriuje 

103.  Gerumo akcija – floristinių žvaigždžių gamyba Kauno maltiečiams 

104.  Gerumo akcija Panemunės senelių namuose 

105.  Grožio akcija Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre 

106.  Socialinė-gerumo akcija „Dieviškosios Jėzaus širdies pranciškonių vienuolyne" 

107.  Socialinė gerumo akcija Prienų globos namuose 

108.  Gerumo akcija „Žydinti pieva“ (Aleksoto šv. Kazimiero parapijos vaikų ir jaunimo 
globos bei ugdymo programos vaikams) 

109.  Talkinimas Vaišvydavos girininkijai Miška sodyje 

110.  Tradicinės grožio akcijos Centro bendruomenės nariams šv. Kalėdų ir šv. Velykų 
progomis 

111.  Savanorystės akcija Šv. Domininko namuose  

112.  Gerumo akcija – floristinių žvaigždžių gamyba Kauno maltiečiams 

113.  Mokinių talka “Šimkaus sodyboje” 

114.  Dalyvauta socialinėje akcijoje  “Neužmirštuolė” 

115.  Bendruomenės vaikučių švetės organizavimas 

 

 


