ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO
Pateiktų, įgyvendinamų ir 2013 metais įgyvendintų projektų, sąrašas
Savivaldybės

Eil. Pareiškėjas/pareišk
Nr. ėjo teisinis statusas
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1.

2.

3.

2

Centro
statusas
projekte

Projekto pavadinimas

3

4

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

6

tūkst. Lt
7

Esama padėtis,
vykdomos veiklos

Atsakingas
darbuotojas

Rezultatas

8

9

10

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
Įgyvendintos projekto
Lina
Mokytojų ir
savivaldybės
as
partnerystės
ir
veiklos:
Bernata- suaugusiųjų
švietimo
bedradarbiavimo tinklo
-organizuota 12 mokytojų
vičienė
kvalifikacijos
paslaugų
kūrimas
nacionaliniu
kvalifikacijos tobulinimo
tobulinimas tėvų
centras
lygmeniu
renginių;
švietimo,
Organizuoti 5 kvalifikacijos
psichologijos,
tobulinimo kursai globos
socialinių įgūdžių
namų, dienos centrų
temomis.
darbuotojams;
-organizuota sveikos
gyvensenos stovykla
paslaugų teikėjais;
2013 m. baigtos įsisavinti
projekto lėšos
Ugdymo
Partneris Pedagogų kvalifikacijos
2010-2013 0,00
-Centro darbuotojų mokymai Vida
Centro darbuotojų
plėtotės centras
tobulinimo
ir
(seminarai, metodinės
Mikala
mokymai;
perkvalifikavimo
dienos);
jūnienė, Naujų kvalifikacijos
sistemos plėtra ( II
-Naujų kvalifikacijos
Lina
tobulinimo formų
etapas)
tobulinimo formų išbandymas Berna
išbandymas
savivaldybės pedagogams.
tavičienė savivaldybės
pedagogams;
Prienų švietimo

Partneris

Muziejų

specialistų

2013

0,00

2 seminarai mokyklų muziejų

Vida

Muziejų specialistų

profesinių kompetencijų
ugdymas
2013 METŲ SAVIVALDYBĖS PROGRAMINIS FINANSAVIMAS
Centro
Progr.
Įgyvendi
Programos
Programos
statusas
vertė,
nimo
vykdytojas
pavadinimas
projekte
tūkst. Lt laikotarpis

centras

Eil.
Nr.
1

2

1.

Švietimo
paslaugų
centras

1.

Švietimo
paslaugų
centras

3

Vykdytojas

Vykdytojas

4

5

6

specialistams

Mikalajūnienė

Vykdytos priemonės

Atsakingas
darbuotojas

Rezultatas

7

8

9

VAIKŲ SOCIALIZACIJOS PROGRAMŲ RĖMIMO PROGRAMA
Jei nenugalėti-tai
5,00
2013 m. 1)Kūno
kultūros Vida
garbingai dalyvauti
mokytojų kvalifikacijos Kandroti
tobulinimas;
enė
2)Sportinių
varžybų
organizavimas, mokinių
pavėžėjimas
į
respublikos
olimpinio
festivalio varžybas

Gabūs vaikai-šviesi
visuomenė

mokymai

GABIŲ VAIKŲ RĖMIMO PROGRAMA
3,0
2013 m. 1)Mokytojų
Lina
kvalifikacijos
Bernatavi
tobulinimas, dirbant su čienė
gabiais vaikais;
2)Savivaldybės mokinių
skatinimas
dalyvauti
dalykinėse olimpiadose,
konkursuose

Savivaldybės mokiniai įtraukti į
papildomąjį sportinį ugdymą, nustatytos
stipriausios bendrojo lavinimo mokyklų
komandos ir deramai atstovauta
savivaldybei respublikinėse Olimpinio
festivalio varžybose.
Sustiprėja kūno kultūros mokytojų
tarpusavio bendradarbiavimas ir
gerosios patirties sklaida.
Organizuota išvyka į Latviją. 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.

