PARTNERYSTĖS TINKLAI
2010 m.
Centro statusas
projekte

Projektai

Projekto pavadinimas

Partneriai, kurie dalyvauja
Centro projektų veiklose

Vykdytojas

Regioniniai

Gabūs vaikai šviesi visuomenė

Elektrėnų savivaldybės švietimo
įstaigos (18)
Elektrėnų savivaldybės švietimo
įstaigos

Jei nenugalėti-tai garbingai
dalyvauti
Partneris

Respublikiniai

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo
infrastruktūros plėtra (vykdytojas
PPRC)
Pedagoginių psichologinių tarnybų
infrastruktūros, švietimo įstaigose
dirbančių specialiųjų pedagogų,
socialinių pedagogų, psichologų,
logopedų darbo aplinkos
modernizavimas (Vykdytojas UPC)
Besimokančių mokyklų tinklai
(BMT2) (Vykdytojas Utenos
švietimo centras)

Partnerystės tinklo
pobūdis

Formalus

Formalus

Formalus

2011 m.
Centro statusas
projekte

Projektai

Projekto pavadinimas

Partneriai, kurie dalyvauja Centro projektų
veiklose

Vykdytojas

Regioniniai

Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigos (18)
Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigos

Vykdytojas

Europos sąjungos
struktūrinių
fondų projektas

Gabūs vaikai šviesi visuomenė
Jei nenugalėti-tai garbingai
dalyvauti
Mokytojų, tėvų ir vaikų
partnerystės ir bedradarbiavimo
tinklo kūrimas nacionaliniu
lygmeniu

Partneris
Europos sąjungos
struktūrinių
fondų projektai/
Respublikiniai

Mokytojų kvalifikacijos
tobulinimo infrastruktūros plėtra
(vykdytojas UPC)
Pedagoginių psichologinių
tarnybų infrastruktūros, švietimo
įstaigose dirbančių specialiųjų
pedagogų, socialinių pedagogų,
psichologų, logopedų darbo
aplinkos modernizavimas
(Vykdytojas UPC)
Pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo ir perkvalifikavimo
sistemos plėtra (Vykdytojas UPC)
Gamtos mokslų mokytojų ir

Utenos švietimo centras, VšĮ Lazdijų švietimo centras,
Pasvalio jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro
Pedagogų švietimo skyrius; Širvintų raj. švietimo
centras; Telšių šv,centras; Anykščių šv. centras; Rokiškio
raj. švietimo centras; Joniškio šv. centras;, Trakų raj.
biudžetinė įstaiga šv. centras; Radviliškio švietimo ir
sporto pasl. centras; Elektrėnų sav. įstaigos: Elektrėnų
pradinė mokykla; Elektrėnų vaikų globos namai;
Beižionių vaikų globos namai; Elektrėnų kultūros
centras; Jaunimo organizacija „Idėja“; darželis
„Drugelis“; „Ąžuolyno“ pagrindinė mokykla; Kietaviškių
pagrindinė mokykla; Semeliškių vidurinė mokykla
(19)

Partnerystės tinklo
pobūdis

Oficialus

Formalus

Formalus

Formalus

Formalus

mokinių dalykinių kompetencijų
ugdymas tiriant žaliąsias
mokymosi aplinkas (VykdytojasLietuvos edukologijos
universitetas)
Besimokančių mokyklų tinklai
(BMT2) (Vykdytojas Utenos
švietimo centras)
Debatų metodikos integravimas į
formaliojo švietimo sistemą
(vykdytojas- VŠĮ Neformaliojo
švietimo debatų centras)

Formalus

Formalus

2012 m.
Centro statusas
projekte

Projektai

Projekto pavadinimas

Partneriai, kurie dalyvauja Centro projektų
veiklose

Vykdytojas

Regioniniai

Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigos (18)
Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigos

Vykdytojas

Europos sąjungos
struktūrinių
fondų projektas

Gabūs vaikai šviesi visuomenė
Jei nenugalėti-tai garbingai
dalyvauti
Mokytojų, tėvų ir vaikų
partnerystės ir bedradarbiavimo
tinklo kūrimas nacionaliniu
lygmeniu

Utenos švietimo centras, VšĮ Lazdijų švietimo centras,
Pasvalio jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro
Pedagogų švietimo skyrius; Širvintų raj. švietimo
centras; Telšių šv,centras; Anykščių šv. centras; Rokiškio
raj. švietimo centras; Joniškio šv. centras;, Trakų raj.
biudžetinė įstaiga šv. centras; Radviliškio švietimo ir
sporto pasl. centras; Elektrėnų sav. įstaigos: Elektrėnų
pradinė mokykla; Elektrėnų vaikų globos namai;
Beižionių vaikų globos namai; Elektrėnų kultūros
centras; Jaunimo organizacija „Idėja“; darželis

Partnerystės tinklo
pobūdis

Oficialus

„Drugelis“; „Ąžuolyno“ pagrindinė mokykla; Kietaviškių
pagrindinė mokykla; Semeliškių vidurinė mokykla
(19)
Partneris
Europos sąjungos
struktūrinių
fondų projektai/
Respublikiniai

Mokytojų kvalifikacijos
tobulinimo infrastruktūros plėtra
(vykdytojas UPC)
Pedagoginių psichologinių
tarnybų infrastruktūros, švietimo
įstaigose dirbančių specialiųjų
pedagogų, socialinių pedagogų,
psichologų, logopedų darbo
aplinkos modernizavimas
(Vykdytojas UPC)
Pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo ir perkvalifikavimo
sistemos plėtra (Vykdytojas UPC)
Gamtos mokslų mokytojų ir
mokinių dalykinių kompetencijų
ugdymas tiriant žaliąsias
mokymosi aplinkas (VykdytojasLietuvos edukologijos
universitetas)
Ugdymo karjerai ir stebėsenos
modelių sukūrimas ir plėtra
bendrajame lavinime ir
profesiniame mokyme
Debatų metodikos integravimas į
formaliojo švietimo sistemą
(vykdytojas- VŠĮ Neformaliojo
švietimo debatų centras)

Formalus

Formalus

Formalus

Formalus

Formalus

