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ĮVADAS
2014 metai Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrui (toliau – Centrui) buvo 88-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 2014 m. buvo orientuota į pagrindinio tikslo: 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, įgyvendinimą. Ugdymas
Centre grįstas Šv. Ignaco Lojolos pedagogine paradigma.
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 3889 mokiniai (2014 m. spalio 1 d.), dirbo 529
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.
2014 m. ugdymas Centre buvo vykdomas pagal savito ugdymo programą, grįstą patirties įgijimu –
veiksmu/apmąstymu – vertinimu/įsivertinimu, bei šiomis vertybėmis: atvirumu, atsakomybe, kūrybingumu,
tikėjimu, viltimi ir meile.
Mokymo(si) procesas buvo planuojamas ir įgyvendinamas pagal modulinį profesinio ugdymo turinį.
Modulinė programos struktūra sudaryta iš bendrųjų modulių, bendrų visoms profesinio mokymo
programoms, bei iš modulių, būdingų atskiroms profesinio mokymo programoms.
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2014 m. buvo pasiekti šie pagrindiniai rezultatai, planuoti strateginiame veiklos plane, parengtame
pagal Briugės komunikatą (2010 12 07):


Įsidarbinimas – 85,3 proc. nuo baigusiųjų;



egzaminų išlaikymo rezultatai – 84,8 proc. nuo laikiusiųjų;



darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas – 12 valandų skaičius 1 darbuotojui;



vertybinių nuostatų ugdymas(is) – 0,7 savanoriškos veiklos valandos 1 bendruomenės nariui ir
56 (vertybines nuostatas ugdantys renginiai).

Pagrindiniai 2014 m. įvykiai:
2014-05-06 - duris atvėrė Kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų sektorinis praktinio mokymo Centras
„Modus“.
2014-06-13 – Centro mokiniai ir mokytojai papuošė Kauno miestą – Aleksoto kalno šlaite įrengta
meninė įvairių gėlių instaliacija „Drugelis“, kuriai panaudota apie 6000 sodinukų, bendras plotas 6 a.
2014-06-17 – atidaryta šv. Klaros susikaupimo menė „Modus“ centre.
2014-07-15 – atnaujinta Centro interneto svetainė www.kaupa.lt
2014-09-26 – pradėtas profesinio mokymo organizavimas moduliniu būdu.
2014-09-03-05 - Šiluvoje organizuotas tarptautinis simpoziumas „ Floristinių kultūrų tiltai“.
2014-09-12 – piligriminiame žygyje į Šiluvą dalyvavo 448 bendruomenės nariai.
2014-11-28-29 – organizuota V tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Sistemoteorinės
profesinio rengimo kaitos dimensijos. Žmogaus darnos ugdymo siekis profesinio rengimo programose”, skirta
profesinio rengimo tyrimų pradininko Lietuvoje prof. dr. Rimanto Laužacko mokslo ir praktikos darbams
paminėti.
2014 -12-07 – organizuotas tarptautinys renginys „Atvira floristikos meistriškumo pamoka“. Dalyvavo
Lietuvos, Belgijos, Švedijos, Olandijos ir Austrijos žymiausi floristai).
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras už efektyvią profesinio rengimo paslaugų plėtrą
Kauno pramonės ir prekybos amatų rūmų apdovanotas kaip geriausia 2014 m. Kauno regiono profesinio
mokymo institucija.
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1. VALDYMAS
1.1. Centro valdymo struktūra
Centras turi įstatymų nustatytą ūkinį, finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą, veikimo,
iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę. Planuodamas ir vykdydamas savo veiklą 2014 m., 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. XI1281) 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. Veikia dešimt ugdymo skyrių bei aptarnaujančios tarnybos (2 pav.).
Centre veikia savivaldos institucijos – Centro taryba, Centro mokytojų taryba, Centro mokinių taryba.
Visi Centro skyrių ir padalinių vadovai turi aukštąjį išsilavinimą bei vadybinę kategoriją (1 pav.).

8%

19%
6%

67%

mokslų daktarai

doktorantai

magistrai

bakalaurai

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 2014 m.
Dalininkas
Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo
ministerija
UAB „Ortopedijos
klinika“

Lietuvos ir Latvijos
jėzuitų provincija

Indėlis

Išraiška

Pastatai

Visi*

Patalpos praktiniam mokymui, m2
Medžiagos praktiniam mokymui, Lt
Projektai, skaičius
Mokymai, skaičius
Mokymai, iš viso val. skaičius
Rekolekcijos, skaičius
Sielovadinės konsultacijos, val.
Metodinė medžiaga, skirta šv. Ignaco
pedagoginės paradigmos taikymui
pamokų metu, skaičius
Patalpos praktiniam mokymui, m2

200 m2
4 300 Lt
1
2 seminarai
134 val.
6
280 val.
22 vnt.

486,15 m2

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

1.3. Planavimo sistema
Centro planavimo sistemą 2014 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 (3 pav.).
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STRATEGINĖ VEIKLOS PROGRAMA
(nuo 1997 metų) iki 2020 m.
STRATEGINIS PLANAS
2014 – 2016 m.
VEIKLOS
PLANAS
2015 m.

VEIKLOS
PLANAS
2016 m.

VEIKLOS
PLANAS
2017 m.

VEIKLOS
PLANAS
2018 m.

VEIKLOS
PLANAS
2019 m.

...

Kirpimo skyriaus veiklos planas 2014
m.
Darželio veiklos planas 2014 m.

VEIKLOS
PLANAS
2014 m.

STRATEGINIS PLANAS
2017 – 2019 m.

3 pav. Centro veiklos planavimo sistema

Kiekvienas skyrius ir padalinys rengia metų veiklos planus pagal Briugės komunikatą,
kurių pagrindu parengiamas Centro veiksmų planas. 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.
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2. UGDYMO KOKYBĖS GERINIMAS
2.1. Savito ugdymo programa
Savito ugdymo programa realizuojama remiantis trejybiškumo principu (4 pav.).
Žinių ir gebėjimų įgijimas

Žinių ir gebėjimų
įtvirtinimas per veiklą

Žinių ir gebėjimų
įgyvendinimas

VEIKSMAS/ APMĄSTYMAS

VERTINIMAS/
ĮSIVERTINIMAS

PATIRTIS
Apmąstymas

4 pav. Savito
Patirtisugdy

Veiksmas

4 pav. Savito ugdymo programos trejybiškumo principas

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 2014 m. akcentuojamos pamatinės krikščioniškosios, profesinės ir ignaciškosios
vertybės (5 pav.).
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3.

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS

3.1. Personalo struktūra
2014 metais darbuotojų skaičius padidėjo - nuo 476 (2013 m.) iki 529 (2014 m.)
6 lentelė. Darbuotojų skaičius
Personalo grupė
Pedagoginis personalas
Administracijos darbuotojai
Ūkio personalas

Darbuotojų
369
91
69
Iš viso 529

Didžiausią Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro darbuotojų dalį sudaro
pedagogai - bendrojo lavinimo ir profesijos mokytojai - 70 proc., administracijos darbuotojai17 proc., ūkio personalas – 13 proc.

13%

17%

70%

Pedagoginis personalas

Administracija

Ūkio dalis

6 pav. Profesinė Centro personalo struktūra
Centre dirba vyr. mokytojai – 71, mokytojai metodininkai – 52, mokytojai ekspertai –
15. Mokytojų atestacija buvo vykdoma įvertinant jų praktinius dalyko gebėjimus ir vertybines
nuostatas (4 Priedas).
Centro personalo išsilavinimo lygmuo yra aukštas. Centre dirba 24 mokslų daktarai, 149
magistrai, 164 darbuotojai įgiję bakalauro laipsnį, 86 baigę aukštesniąsias mokyklas, 82 turi
vidurinį/profesinį išsilavinimą (7 pav.).
9

149; 30%

164; 32%

86; 17%

82; 16%
24; 5%

Magistras

Mokslų daktaras

Vidurinis/profesinis

Aukštesnysis

Bakalauras

7 pav. Kvalifikacinė Centro personalo struktūra

3.2. Personalo kvalifikacijos tobulinimas
2014 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 2014 m.
Rodiklis
Kvalifikacijos tobulinimo kursai ir
seminarai

Komandiruotės, stažuotės,
profesinio meistriškumo konkursai,
tarptautiniai seminarai ir mokymai
pagal Erasmus + programą
Koučingo seminarai
Praktiniai seminarai ignaciško
dvasingumo ir šv. Ignaco
pedagoginės paradigmos taikymo
temomis
Rekolekcijos

Rezultatas
248 mokytojai kvalifikaciją kėlė 874 dienas, dalyvavo
98 mokymų programose;
Vienam mokytojui teko 12 kvalifikacijos kėlimo
valandų per metus;
127 Centro darbuotojai
Italija - 16, Vokietija- 12, Latvija – 14, Portugalija10, Malta – 9, Prancūzija – 8, taip pat Olandija,
Suomija, Baltarusija, Belgija, Estija, Šveicarija,
Lenkija, Islandija, Indija, Turkija, Čekija ir kt.
170 darbuotojų
3 – praktiniai seminarai, 4 – paskaitos; dalyvavo 235
Centro darbuotojai

20 rekolekcijų skyriuose; 2 rekolekcijos – Centro
administracijai
10

Projektai

dalyvauta 10 tarptautinių ir nacionalinių projektų,
skirtų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui ir
mokymo priemonių rengimui

3.4. Mokinių kontingentas ir pasiekimai
2013 m. Centre mokėsi 3605 mokiniai, o 2014 m. – 3889 mokinių (2014 m. spalio 1 d.
duomenimis).

730; 19%
1548; 40%

244; 6%

1338; 35%

Grožio kryptis

Verslo kryptis

Socialinės gerovės kryptis

Sveikatos kryptis

8 pav. Mokinių skaičius pagal Centro veiklos kryptis
2014 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).
2014 m. brandos egzaminus laikė 254 mokiniai, iš jų valstybinius 8 brandos
egzaminus rinkosi - 124 mokiniai.
2014 m. valstybinius brandos egzaminus išlaikė 93 mokiniai, bendras išlaikymo
procentas - 80 proc.

64%

80%

72%

2012 m.

2013 m.

2014 m.

9 pav. Valstybinių brandos egzaminų rezultatai 2012-2014 m.
11

Centro mokiniai aktyviai dalyvavo Lietuvos bei užsienio mokinių profesinio
meistriškumo konkursuose, čempionatuose, sporto bei meno renginiuose ir laimėjo nemaža
apdovanojimų. (Išsamiau 6 Priedas).
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4. INFORMACINĖ PLĖTRA
2014 m. Centre buvo skatinamas IT inovacijų diegimas ir plėtojimas (9 lentelė ir 7 Priedas).
9 lentelė. Informacinės plėtros rezultatai 2014 m.
Rodiklis
Sukurtas el paštas:

Rezultatas
444 darbuotojams

vardas.pavarde@kaupa.lt
Virtualaus mokymo(si) galimybė

Virtuali mokymo(si) erdvė Moodle

Pagerinta vidinė ir išorinė komunikacija ir
mokymo(si) galimybės

Ataujinta Centro internetinė svetainė
www.kaupa.lt
Įdiegta nauja el. Pašto 365 sistema bei
pradėti mokymai
Diegiama „Mano erdvė“
Pradėti mini 3D laboratorijos įrengimo
darbai;
Pradėti multimedia filmavimo ir
fotografavimo studijos įrengimo darbai
Įrengtos 2 nuotolinių studijų klasės
Įdiegtas 1GB šviesolaidis

Inovatyvios mokymo(si) aplinkos

Komukacijos techninių galimybių gerinimas
Materialinės IT bazės stiprinimas

Bibliotekos resursų atnaujinimas

16 išorinių ekranų, 3 kompiuterių klasės,
188 kompiuteriai, 16 multimedijos įrangų, 5
išmaniosios lentos bei garantuota prieiga
prie belaidžio tinklo
Fondas pasipildė 139 pavadinimų, 1219
naujais leidiniais už 37120,55 Lt;
Prenumeruojami 25 pavadinimų 46
periodiniai leidiniai, iš jų 3 pavadinimų
laikraščiai
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6. CENTRO VEIKLOS REZULTATAI
Centro veiklos rezultatai pateikiami pagal Centro veiksmų planą 2014 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 (11 lentelė).
11 lentelė. 2014 m. prioritetiniai kokybės kriterijai ir rezultatai
Kokybės kriterijaus pavadinimas
1. Įsidarbinimas, proc. nuo baigusiųjų
2. Egzaminų išlaikymo rezultatai, proc.
nuo laikiusiųjų
3. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas,
val. sk. 1 darbuotojui
4. Vertybinių nuostatų ugdymas(is)
4.1.Vertybines nuostatas ugdančių
renginių skaičius
4.2.Savanorystės val. vienam
bendruomenės nariui
5. Judumas, tarptautiškumas
(dalyvavimas projektuose)

Rezultatas
Planas
80,5 proc.

Faktas
85,3 proc.

77,6 proc.

84,8 proc.

9,3 val. 1 darbuotojui

12 val. 1 darbuotojui

35 renginiai

56 renginiai

vid. 1 val.

vid. 0,7 val.

5 proc. pedagoginio
personalo

7 proc. pedagoginio
personalo
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6 PRIEDAS
MOKINIŲ PASIEKIMAI 2014 M.
Veiklos/rodiklis
Atvirojo Lietuvos kirpėjų ir grožio specialistų
čempionatas

Profesinių mokyklų mokinių, kurie mokosi pagal
floristo mokymo programą profesinio
meistriškumo konkursas
Pasaulio masažo čempionatas
Tarptautinės Vokietijos greitosios medicinos
pagalbos žaidynės
VIII-osios Lietuvos greitosios medicinos pagalbos
žaidynės
Respublikinis konkursas „PELENĖ 2014“

VIII Atviras kirpėjų ir grožio specialistų
čempionatas Vakarų Lietuvoje
Higieninės kosmetikos kosmetiko mokymo
programos mokinių profesinio meistriškumo
makiažo konkursas „Dovanoju grožį“
Kauno regiono profesinio mokymo įstaigų
mokinių Sporto žaidynių mažojo futbolo
varžybos
X-asis respublikinis ugdymo įstaigų pramoginių
šokių sceninių kompozicijų festivalis
„Draugystės tiltai – 2014“
Kauno regiono profesinio mokymo įstaigų
mokinių Sporto žaidynių krepšinio varžybos
Kauno regiono profesinio mokymo įstaigų
mokinių Sporto žaidynių krepšinio varžybos
Kauno regiono profesinio mokymo įstaigų
mokinių Sporto žaidynių mažojo futbolo
varžybos
Kauno regiono profesinio mokymo įstaigų
mokinių Sporto žaidynių krepšinio varžybos
Šiuolaikinis šokių kolektyvų festivalis
Kauno regiono profesinio mokymo įstaigų
mokinių Sporto žaidynių tinklinio varžybos

Rezultatas
Kirpėjų rungtis „Nuotakos šukuosena“
Marija Komolovaitė, 1-oji vieta
Viktorija Stonkutė, 3-oji vieta
Aušra Krivickaitė, 4-oji vieta
Kirpėjų rungtis „Vakarinė šukuosena“
Rusnė Rutkauskaitė, 5-oji vieta
Monika Mičiulytė, Laura Mikelaitytė,
3-oji vieta
Zigmas Zdanevičius – 2-oji vieta
Padėka už dalyvavimą
Gražiausia komanda
Dieninio ir vakarinio makiažų
konkursas
Daiva Jonuškaitė, 5-oji vieta
Vakarinio makiažo rungtis
Daiva Jonuškaitė, 3-oji vieta
Daiva Jonuškaitė, 1-oji vieta

Vaikinų komanda, 3-ioji vieta

Padėka už nuoširdų ir kūrybingą
pasirodymą
Merginų komanda, 1-oji vieta
Vaikinų komanda, 2-oji vieta
Vaikinų komanda, 3-ioji vieta

Merginų komanda, 1-oji vieta
Padėka (sidabrinis diplomas)
Merginų komanda, 1-oji vieta
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Kauno regiono profesinio mokymo įstaigų
mokinių Sporto žaidynių stalo teniso varžybos
Respublikinis dainų konkursas „Laisvės
pavasaris“

Kauno regiono profesinio mokymo įstaigų
mokinių užsienio kalbų konkursas
Vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo žvilgsnis“
konkursas

Kauno regiono profesinio ugdymo įstaigų
matematikos viktorina
Kauno regiono profesinio ugdymo įstaigų
gamtamokslio ugdymo konkursas „Protų mūšis“
Kauno regiono profesinio ugdymo įstaigų
užsienio kalbų konkursas

Merginų komanda, 1-oji vieta
Solistė: Karolina Barauskaitė, 1-oji
vieta
Duetai: Ieva Ulevičiūtė, Indrė
Ulevičiūtė – 1-oji vieta, Janvier
Habineza, Laurien Niyitanga – 2-oji
vieta;
Tercetas: Jeanne Kabagire, Vestine
Mutegwaraba, Marie Claire;
Nyinawabazigaba – 1-oji vieta
Akvilė Jankauskaitė, 2-oji vieta
Vertimas iš rusų kalbos
Akvilė Jankauskaitė, 1-oji vieta
Vertimas iš anglų kalbos
Kavaliauskaitė Evelina, 1-oji vieta
Marija Botyriūtė, 2-oji vieta
KMPMC mokinių komanda, 1-oji vieta
KMPMC mokinių komanda, 1-oji vieta
KMPMC mokinių komanda, 2-oji vieta
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8 PRIEDAS
RENGINIAI, KONKURSAI, AKCIJOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

PROFESINIAI
Organizuotas Sceninio makiažo konkursas
Organizuota praktinė konferencija „Pavasario rūpesčiai, 2014“
Dalyvauta „Jaunimo Eco Landart 2014“
Organizuota mokinių darbų paroda skirta Motinos dienai
Organizuota konferencija „Projektuojantis turizmas“
Organizuota fotografijų paroda „Aš ir mano gyvūnai“
Organizuota Tradicinė gyvūnų šventė
Dalyvavimas šventėje „Palangos stalas 2014“
Dalyvavimas šventėje „Palangos stinta 2014“
Organizavimas ir dalyvavimas Higieninės kosmetikos kosmetiko mokymo
programos mokinių profesinio meistriškumo makiažo konkurse „Dovanoju grožį“
Sukurta Floristinė kompozicija „Drugelis“ Aleksoto kalne, skirta Dainų šventei 90
metų
Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo bazilikos puošimas Švč. Mergelės gimimo atlaidams
Dalyvavimas XIV-osiose Estijos Greitosios medicinos pagalbos žaidynėse
Dalyvavimas „Euroskills 2014“
Dalyvavimas Lietuvos Greitosios medicinos pagalbos darbuotojų žaidynėse
Gėlynų projektų Trakų miesto erdvėse įrengimas
Dalyvavimas parodoje „Moters pasaulis 2014“
Grožio paslaugų teikimas tarptautiniame renginyje „Kaunas talent 2014“
Dalyvavimas Nacionaliniame Žirgininkystės verslo darbuotojo mokymo programos
meistriškumo konkurse
Organizavimas renginio „Gaminame sau“
Dalyvavimas VIII-ajame Atvirame kirpėjų ir grožio specialistų čempionate Vakarų
Lietuvoje
Dalyvavimas tarptautinėje tekstilės, aprangos ir ekologiškų inovacijų parodoje
„BALTIC FASHION AND TEXTILE VILNIUS 2014“
Organizuotas tarptautinis floristikos renginys „Atvira floristikos meistriškumo
pamoka“
Organizuotas renginys „Madų vakaras“
Organizuotas Lietuvos profesinių mokyklų mokinių, kurie mokosi pagal floristo
mokymo programą, profesinio meistriškumo konkursas
Dalyvavimas grožio mugėje „BEAUTY LAB“
BENDROJO UGDYMO
Tarptautinės gimtosios kalbos dienos minėjimas
Tarptautinės rašytojų dienos minėjimo organizavimas
„π (pi) diena“ matematikų renginio organizavimas
Renginio, skirto Žemės dienai paminėti, organizavimas
Mokinių dailės darbų parodos „Gamtos ir žmogaus atgimimas“ organizavimas
Organizuota Lietuvos mokinių technologijų olimpiada
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33.
34.
35.
36.
37.

38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Paminėta Europos diena
Dalyvavimas Kalbų projekte-konkurse „Tavo žvilgsnis“
Dalyvavimas respublikinėje mokinių ir mokytojų konferencijoje „Mokslo ir praktikos
sintezė“
Organizuota atvira integruota pamoka „Žiemos skaitymai“
Organizuota tradicinė Verslo prancūzų kalbos būrelio adventinė popietė „Kalėdinė
atgaiva sielai“
MOKSLINIAI
Organizuota V tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Sistemoteorinės
profesinio rengimo kaitos dimensijos. Žmogaus darnos ugdymo siekis profesinio
rengimo programose”
PATRIOTINIO IR VERTYBINIO/DVASINIO UGDYMO
Organizuota Švč. Sakramento adoracija
Organizuota popietė „Gražiausi žodžiai tėvui ir motinai“
Organizuota Šv. Sakramentų suteikimo diena
Dalyvavimas Švč. Mergelės Marijos atlaiduose
Tradicinis Centro bendruomenės piligriminis žygis į Šiluvą
Organizuoti 4 renginiai su Šaulių sąjunga
Laivės gynėjų dienos minėjimas
Gedulo ir vilties dienos minėjimas
Dalyvavimas solidarumo renginyje „Pyragų“ diena
Dalyvavimas Kauno senamiesčio šventėje
Dalyvavimas organizacijos „Gelbėkit vaikus“ kartu su Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerija surengtame pirmajame mūsų šalies istorijoje
moksleivių Solidarumo bėgime
SVEIKOS GYVENSENOS
Organizuota sveikos gyvensenos pamoka Centro bendruomenei
Sveikatingumo dienos minėjimas
Organizuotas renginys bendruomenei „Sveika siela - sveikame kūne“
PROFESINIO INFORMAVIMO
Dalyvavimas parodoje STUDIJOS 2014
Dalyvavimas renginyje „Pasirink profesijas gyvai“
Organizuotas renginys „Aš ir mano tėvų profesija“
Rugsėjo 1-osios minėjimas
Atvirų durų dienos 2014
Dalyvavimas „Profesijų mugėje“ Domeikavos gimnazijoje
PRAMOGINIAI
Valentino dienos atvirukų parodos – konkurso organizavimas
Užgavėnių šventės organizavimas
Paskutinio skambučio šventės organizavimas
Mokytojų dienos renginio organizavimas
Išleistuvių šventės organizavimas
Organizuotas renginys “Sutikime Naujuosius su viltimi”
SPORTO
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65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Dalyvavimas Kauno regiono profesinio mokymo įstaigų sporto žaidynių virvės
traukimo varžybose ir svarsčių kilnojimo varžybose
Kauno regiono profesinio mokymo įstaigų sporto žaidynių lengvosios atletikos
varžybų organizavimas Centre
Dalyvavimas Kauno regiono profesinių mokyklų krepšinio varžybose
Dalyvavimas Lietuvos „Aero Step“ čempionate
Dalyvavimas Kauno regiono profesinių mokyklų futbolo varžybose
Dalyvavimas Kauno regiono profesinių mokyklų stalo teniso varžybose
Dalyvavimas Kauno regiono profesinių mokyklų tinklinio varžybose
Dalyvavimas Kauno regiono profesinių mokyklų šaškių varžybose
Dalyvavimas Kauno regiono profesinių mokyklų šachmatų varžybose
Dalyvavimas Kauno regiono profesinių mokyklų štangos stūmimo varžybose
Dalyvavimas renginyje „Žalgiris - tavo mokykloje“
PATRIOTINĖS IR SOCIALINĖS AKCIJOS
Dalyvavimas kasmetinėje akcijoje „Darom 2014“
Kraujo donorystės akcija „Tu gali padovanoti gyvenimą“
Socialinė gerumo akcija Vaišvydavos senelių namuose
Socialinė akcija - mirusių bendruomenės narių kapų lankymas ir sutvarkymas
Grožio akcija Priklausomybių ligų reabilitacijos centre „Pilni Namai"
Dalyvavimas kasmetinėje akcijoje „Gilė 2014“
Socialinė gerumo akcija Švenčiausiosios Jėzaus Širdies tarnaičių kongregacijos
vienuolyne
Gerumo akcija Kauno klinikų II-ojo vaikų ligų skyriaus onkologijos ir hematologijos
sektoriuje
Gerumo akcija – floristinių žvaigždžių gamyba Kauno maltiečiams
Gerumo akcija Panemunės senelių namuose
Grožio akcija Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre
Socialinė-gerumo akcija „Dieviškosios Jėzaus širdies pranciškonių vienuolyne"
Socialinė gerumo akcija Prienų globos namuose
Gerumo akcija „Žydinti pieva“ (Aleksoto švento Kazimiero parapijos vaikų ir
jaunimo globos bei ugdymo programos vaikams)
Talkinimas Vaišvydavos girininkijai Miškasodyje
Tradicinės grožio akcijos Centro bendruomenės nariams šv. Kalėdų ir šv. Velykų
progomis
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