ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO
Pateiktų, įgyvendinamų ir 2010 metais įgyvendintų projektų, sąrašas
Savivaldybės

Eil. Pareiškėjas/pareiškėj
Nr. o teisinis statusas
1

1.

2.

3.

2

Centro
statusas
projekte

Projekto pavadinimas

3

4

Projekto
Įgyvendinimo dalis projekto
įgyvendinimo
vertė,
laikotarpis
laikotarpiu,
tūkst. Lt
5

6

tūkst. Lt
7

Esama padėtis,
vykdomos veiklos

Atsakingas
darbuotojas

Rezultatas

8

9

10

ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšomis pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo it socialinė infrastruktūra“
Pedagogų
Partneris
Mokytojų
170,0 2007-2013 4,0
1)
2009-06-30 Vida
profesinės raidos
kvalifikacijos
Pasirašyta
Jungtinės Mikalajūnienė
centras
tobulinimo
veiklos sutartis;
infrastruktūros plėtra
2) 2010 m. gauta biuro
įranga, baldai
Ugdymo plėtotės Partneris
Pedagoginių
173,0 2007-2013 4,0
1)
2010-06-02 Vida
centras
psichologinių tarnybų
pasirašyta partnerystės Mikalajūnienė
infrastruktūros,
sutartis;
švietimo
įstaigose
dirbančių specialiųjų
pedagogų, socialinių
pedagogų,
psichologų, logopedų
darbo
aplinkos
modernizavimas
ES struktūrinės paramos 2007-2013 m. Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą
gyvenimą“
Utenos švietimo
Partneris
Besimokančių
2010-2013
1)Pasirašyta
Ala
centras
mokyklų
tinklai
partnerystės sutartis;
Pupininkienė
(BMT2)
2)Bendradarbiaujant su
Elektrėnų pradine
mokykla kuriamos
projekto veiklos

Patalpų remontas ir gauta
kompiuterinė bei biuro
įranga
Patalpų remontas ir gauta
kompiuterinė bei biuro
įranga

Padėti mokykloms
stiprinti bendruomenių
gebėjimą spręsti ugdymo
proceso kaitos problemas

Eil.
Nr.
1

2010 METŲ SAVIVALDYBĖS PROGRAMINIS FINANSAVIMAS
Centro
Progr.
Įgyvendi
Programos
Programos
statusas
vertė,
nimo
vykdytojas
pavadinimas
projekte
tūkst. Lt
laikotarpis
2

3

1.

Švietimo
paslaugų
centras

Vykdytojas

2.

Švietimo
paslaugų
centras

Vykdytojas

4

5

6

Vykdytos priemonės

Atsakingas
darbuotojas

Rezultatas

7

8

9

VAIKŲ SOCIALIZACIJOS PROGRAMŲ RĖMIMO PROGRAMA
Jei nenugalėti-tai
2,5
2010 1)Kūno
kultūros Vida
Savivaldybės mokiniai įtraukti į papildomąjį
garbingai dalyvauti
mokytojų
Kandrotienė sportinį ugdymą, nustatytos stipriausios
kvalifikacijos
bendrojo lavinimo mokyklų komandos ir
tobulinimas;
deramai atstovauta savivaldybei
2)Sportinių varžybų
respublikinėse Olimpinio festivalio
organizavimas,
varžybose. Sustiprėja kūno kultūros mokytojų
mokinių
tarpusavio bendradarbiavimas ir gerosios
pavėžėjimas į LR
patirties sklaida.
olimpinio festivalio
varžybas
GABIŲ VAIKŲ RĖMIMO PROGRAMA
Sudarytos socialinės ir edukacinės sąlygos
Gabūs vaikai-šviesi
0,9
2010 m. 1)Mokytojų
Lina
visuomenė
kvalifikacijos
Bernatavičien gabių ir talentingų vaikų ugdymui (-si) bei
jų skatinimui.
kėlimas, dirbant su ė
Mokiniai labiau vertina žinias ir jų teikiamą
gabiais vaikais
naudą, pagilino kūrybines ir dalykines žinias
2)Savivaldybės
ir gebėjimus, įgijo motyvaciją mokytis.
mokinių skatinimas
Mokytojai patobulino darbo su gabiais
dalyvauti
vaikais žinias.
dalykinėse
olimpiadose,
konkursuose

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO
Pateiktų, įgyvendinamų ir 2011 metais įgyvendintų projektų, sąrašas
Savivaldybės

Eil. Pareiškėjas/pareiškėj
Nr. o teisinis statusas
1

1.

2.

3.

2

Centro
statusas
projekte

Projekto pavadinimas

3

4

Projekto
Įgyvendinimo dalis projekto
įgyvendinimo
vertė,
laikotarpis
laikotarpiu,
tūkst. Lt
5

6

tūkst. Lt
7

Esama padėtis,
vykdomos veiklos

Atsakingas
darbuotojas

Rezultatas

8

9

10

ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšomis pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo it socialinė infrastruktūra“
Ugdymo plėtotės Partneris
Mokytojų
112,8 2007-2013 4,0
1)
2009-06-30 Vida
centras
kvalifikacijos
Pasirašyta
Jungtinės Mikalajūnienė
tobulinimo
veiklos sutartis;
infrastruktūros plėtra
2) 2011 m. gauta biuro
įranga, baldai;
3)2011-08-16 pradėtas
patalpų remontas.
Ugdymo plėtotės Partneris
Pedagoginių
127,3 2007-2013 4,0
1)
2010-06-02 Vida
centras
psichologinių tarnybų
pasirašyta partnerystės Mikalajūnienė
infrastruktūros,
sutartis;
švietimo
įstaigose
2) 2011-08-16 pradėtas
dirbančių specialiųjų
patalpų remontas;
pedagogų, socialinių
3) gauta kompiuterinė
pedagogų,
bei biuro įranga.
psichologų, logopedų
darbo
aplinkos
modernizavimas
ES struktūrinės paramos 2007-2013 m. Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą
gyvenimą“
Elektrėnų
Vykdytoja Mokytojų, tėvų ir 500,0 2011-2013 0,00
1) 2011-11-18
Lina
savivaldybės
s
vaikų partnerystės ir
pasirašyta finansavimo Bernatavičien
švietimo paslaugų
bedradarbiavimo
ir administravimo
ė

Patalpų remontas ir
gauta biuro įranga ir
baldai

Patalpų remontas ir
gauta kompiuterinė
bei biuro įranga

Suaugusiųjų
kvalifikacijos
tobulinimas tėvų

tinklo
kūrimas
nacionaliniu
lygmeniu

centras

4.

Ugdymo plėtotės
centras

Partneris

5.

Lietuvos
edukologijos
universitetas

Partneris

6.

Utenos švietimo
centras

Partneris

Pedagogų
kvalifikacijos
tobulinimo
perkvalifikavimo
sistemos plėtra

2010-2013
ir

Gamtos
mokslų
mokytojų ir mokinių
dalykinių
kompetencijų
ugdymas
tiriant
žaliąsias mokymosi
aplinkas
Besimokančių
mokyklų
tinklai
(BMT2)

švietimo,
psichologijos,
socialinių įgūdžių
temomis. Projekto
vykdymo metu
mokytojams
organizuotos
kvalifikacijos
tobulinimo programos.
1) 2010-11-29
V.Mikalajūnie 1.Centro darbuotojų
pasirašyta partnerystės nė,
mokymai;
sutartis;
L.Bernataviči 2. Stažuotės užsienyje;
2) Centro darbuotojų
enė
3.Pedagogų
mokymai vadybos,
kvalifikacijos
andragogikos, tyrimų
tobulinimo modelio
kompetencijai tobulinti;
kūrimas.
3)Naujų kvalifikacijos
tobulinimo formų
išbandymas
savivaldybės
pedagogams.
1.Pasirašyta projekto
V.Kandrotien Mokytojų
partnerio deklaracija
ė
kvalifikacijos
2.Užregistruoti
tobulinimas
savivaldybės mokytojai
dalyvausiantys
projekte.
sutartis;
2) Sudarytas
preliminarus veiklų
vykdymo grafikas;
3) vykdomi viešieji
pirkimai.

2011-2012

2010-2011

1.Pasirašyta
partnerystės sutartis;
2.Bendradarbiaujant su
Elektrėnų pradine
mokykla dalyvaujama
projekto veiklose

Ala
Pupininkienė

Padėti mokykloms
stiprinti bendruomenių
gebėjimą spręsti
ugdymo proceso
kaitos problemas

7.

Eil.
Nr.
1

VŠĮ Neformaliojo Partneris
švietimo debatų
centras

Debatų
metodikos
integravimas
į
formaliojo švietimo
sistemą.

2011-2013

2011 METŲ SAVIVALDYBĖS PROGRAMINIS FINANSAVIMAS
Centro
Progr.
Įgyvendi
Programos
Programos
statusas
vertė,
nimo
vykdytojas
pavadinimas
projekte
tūkst. Lt laikotarpis
2

3

1.

Švietimo
paslaugų
centras

Vykdytojas

2.

Švietimo
paslaugų
centras

Vykdytojas

4

5

6

1. 2010-12-16
pasirašyta partnerystės
sutartis
2. Elektrėnų savivald.
mokytojai dalyvavo 2
d. seminare Vilniaus
Santaros vidurinėje
mokykloje

Ala
Pupininkienė

Integruoti pamokose
debatų metodiką.
Mokytojai kelia
kvalifikaciją..
Mokiniai išmoks
diskutuoti, oponuoti,
kritiškai mąstyti,
argumentuoti.

Vykdytos priemonės

Atsakingas
darbuotojas

Rezultatas

7

8

9

VAIKŲ SOCIALIZACIJOS PROGRAMŲ RĖMIMO PROGRAMA
Jei nenugalėti-tai
3,0
2011 m.
Sportinių
Vida
garbingai dalyvauti
varžybų
Kandrotienė
organizavimas,
mokinių
pavėžėjimo
organizavimas
GABIŲ VAIKŲ RĖMIMO PROGRAMA
Gabūs vaikai-šviesi
0,5
2011 m. 1)Mokytojų
Lina
visuomenė
kvalifikacijos
Bernatavičien
kėlimas, dirbant su ė
gabiais vaikais
2)Savivaldybės
mokinių skatinimas
dalyvauti
dalykinėse
olimpiadose,
konkursuose
VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOJI PROGRAMA

Savivaldybės mokiniai įtraukti į
papildomąjį sportinį ugdymą, nustatytos
stipriausios bendrojo lavinimo mokyklų
komandos. Mokytojai derina sportines
rungtis savivaldybėje.

Sudarytos socialinės ir edukacinės
sąlygos gabių ir talentingų vaikų
ugdymui (-si) bei jų skatinimui.
Mokiniai labiau vertina žinias ir jų
teikiamą naudą, pagilino kūrybines ir
dalykines žinias ir gebėjimus, įgijo
motyvaciją mokytis.
Mokytojai patobulino darbo su gabiais
vaikais žinias.

3.

Švietimo
paslaugų
centras

Vykdytojas

Plaukimo pamokos
vaikams.
Grūdinimasis

9,0

Pradinių klasių mokinių
mokymas plaukti.
Paskaitos mokytojams

2011 m.

Vida
Kandrotienė

Sveiko gyvenimo įgūdžių
diegimas mokiniams ir
mokytojams.

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO
Pateiktų, įgyvendinamų ir 2012 metais įgyvendintų projektų, sąrašas
Savivaldybės

Eil. Pareiškėjas/pareišk
Nr. ėjo teisinis statusas
1

1.

2.

2

Centro
statusas
projekte

Projekto pavadinimas

3

4

Projekto
Įgyvendinimo dalis projekto
įgyvendinimo
vertė,
laikotarpis
laikotarpiu,
tūkst. Lt
5

6

tūkst. Lt
7

Esama padėtis,
vykdomos veiklos

Atsakingas
darbuotojas

Rezultatas

8

9

10

ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšomis pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo it socialinė infrastruktūra“
Ugdymo
Partneris Mokytojų kvalifikacijos 112,8 2007-2013 4,0
1) 2009-06-30 Pasirašyta Vida
plėtotės centras
tobulinimo
Jungtinės veiklos sutartis;
Mikalajū
infrastruktūros plėtra
2) 2011 m. gauta biuro nienė
įranga, baldai;
3)2011-08-16
pradėtas
patalpų remontas.
4) 2012-02-15 baigtas patalpų
remontas
Ugdymo
Partneris Pedagoginių
127,3 2007-2013 4,0
1) 2010-06-02 pasirašyta Vida
plėtotės centras
psichologinių
tarnybų
partnerystės sutartis;
Mikalajū
infrastruktūros, švietimo
2)
2011-08-16
pradėtas nienė
įstaigose
dirbančių
patalpų remontas;
specialiųjų
pedagogų,
3)
2012
m.
gauta
socialinių
pedagogų,
kompiuterinė
bei
biuro
psichologų,
logopedų
įranga.
darbo
aplinkos
4)
2012-02-15 baigtas

Centro patalpų remontas,
gauta biuro įranga, baldai

Tarnybos patalpų
remontas, gauta
kompiuterinė bei biuro
įranga

3.

modernizavimas
patalpų remontas
ES struktūrinės paramos 2007-2013 m. Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“
Elektrėnų
Vykdytoj Mokytojų, tėvų ir vaikų 500,0 2011-2013 0,00
1) Pasirašytos sutartys su
Lina
1) Sustiprėjo mokytojų,
savivaldybės
as
partnerystės
ir
paslaugų teikėjais ir 19
Bernatav tėvų ir vaikų
švietimo
bendradarbiavimo tinklo
partnerių;
ičienė
bendradarbiavimas;
paslaugų
kūrimas
nacionaliniu
2) Įsisavinta 100 proc.
2) Mokytojai patobulino
centras
lygmeniu
projekto lėšų ir įgyvendintos
socialinių įgūdžių
visos planuotos veiklos;
ugdymo, savęs pažinimo,
3) Mokytojų, tėvų ir vaikų
sveikos gyvensenos
bendradarbiavimo skatinimas,
kompetencijas;
organizuojant bendrus
3) Pagerėjo mokyklos
renginius;
bendruomenės
4) Organizuota 12 mokytojų
psichologinis klimatas;
kvalifikacijos tobulinimo
3) Mokytojai ir tėvai
kėlimo Socialinių įgūdžių
patobulino psichologines
ugdymo seminarų 11-ose
žinias, išmoko
savivaldybėse;
atsipalaidavimo technikų;
5) Organizuota 12 Gyvenimo
meno kursų mokytojams,
tėvams;
6) Organizuota 12 Savęs
pažinimo praktinių
užsiėmimų mokytojams ir
tėvams;
7) Organizuoti 5
kvalifikacijos tobulinimo
kursai globos namų, dienos
centrų darbuotojams;
8) Organizuotos 2 sveikos
gyvensenos stovyklos.
9) Organizuota 12 protinės,
emocinės sveikatos
stiprinimo programos
vaikams;

4.

Ugdymo
plėtotės centras

Partneris

Pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo
ir
perkvalifikavimo
sistemos plėtra

2010-2013 0,00

5.

Lietuvos
edukologijos
universitetas

Partneris

2011-2012 0,00

6.

VŠĮ
Neformaliojo
švietimo debatų
centras

Partneris

Gamtos
mokslų
mokytojų ir mokinių
dalykinių kompetencijų
ugdymas tiriant žaliąsias
mokymosi aplinkas
Inovatyvių
ugdymo
metodų
diegimas
formaliojo
švietimo
sistemoje

7.

ŠMM ir
LMITKC

Partneris

Ugdymo
karjerai
ir
stebėsenos
modelių
sukūrimas
ir
plėtra
bendrajame lavinime ir
profesiniame mokyme

Eil.
Nr.
1

1.

1) Centro darbuotojų
mokymai vadybos,
andragogikos, tyrimų
kompetencijai tobulinti;
2)Naujų kvalifikacijos
tobulinimo formų išbandymas
savivaldybės pedagogams.
1)Užregistruoti mokytojai
dalyvausiantys projekte.

Vida
Mika
lajūnienė
,
Lina
Berna
tavičienė
V.Kandr
otienė

1.Centro darbuotojų
mokymai;
2. Stažuotės užsienyje;
3.Pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo modelio
kūrimas.

2011-2013

1) Elektrėnų sav. mokytojai
dalyvavo 3 seminaruose

Ala
Pupinink
ienė

2012-2013

1) 5 savivaldybės mokyklose
dirba 8 UK koordinatoriai.
2) Mobilusis konsultantas
vykdo UK paslaugų plėtrą.

Ala
Pupinink
ienė

Mokytojai išmoks
integruoti pamokose
debatų metodiką.
Mokiniai išmoks
diskutuoti, oponuoti,
kritiškai mąstyti,
argumentuoti.
Nacionalinė profesinio
orientavimo sistemos
plėtra, užtikrinanti
ugdymo karjerai
tęstinumą

2012 METŲ SAVIVALDYBĖS PROGRAMINIS FINANSAVIMAS
Centro
Progr.
Įgyvendi
Programos
Programos
statusas
vertė,
nimo
vykdytojas
pavadinimas
projekte
tūkst. Lt laikotarpis
2

Švietimo

3

Vykdytojas

4

5

6

Mokytojų kvalifikacijos
tobulinimas

Vykdytos priemonės

Atsakingas
darbuotojas

Rezultatas

7

8

9

VAIKŲ SOCIALIZACIJOS PROGRAMŲ RĖMIMO PROGRAMA
Jei nenugalėti-tai
5,52
2012 m.
Sportinių
varžybų Vida
Mokytojai bendradarbiauja organizuojant

paslaugų
centras

2.

Švietimo
paslaugų
centras

garbingai dalyvauti

Vykdytojas

Gabūs vaikai-šviesi
visuomenė

organizavimas, mokinių Kandroti
pavėžėjimas
į enė
respublikos
olimpinio
festivalio varžybas
GABIŲ VAIKŲ RĖMIMO PROGRAMA
3,0
2012 m. 1)Mokytojų
Lina
kvalifikacijos
Bernatavi
tobulinimas;
čienė
2)Mokytojai
pagal
nustatytus
kriterijus
atrenka mokinius ir
kartu vyksta į edukacinę
kelionę į Rygą.

varžybas, mokiniai įtraukti į papildomąjį
sportinį ugdymą, nustatytos stipriausios
bendrojo lavinimo mokyklų komandos ir
deramai atstovauta savivaldybei
respublikinėse Olimpinio festivalio
varžybose.
Sudarytos socialinės ir edukacinės sąlygos
gabių ir talentingų vaikų ugdymui (-si) bei
jų skatinimui.
Mokiniai labiau vertina žinias ir jų teikiamą
naudą, pagilino kūrybines ir dalykines žinias
ir gebėjimus, įgijo motyvaciją mokytis.
Mokytojai patobulino darbo su gabiais
vaikais žinias.

