ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS 2014 METAIS VYKDYTI PROJEKTAI ŠVIETIMO SRITYJE
Eil.
Nr.
Projekto pavadinimas ir laikotarpis

1.

2.

3.

4.

5.

Bendra
projekto
vertė,
tūkst. Lt

Savivaldybės
įnašo dalis,
projekto
laikotarpiu,
tūkst. Lt

2014 m.
projekto
vertė,
tūkst. Lt

„Technologijų, menų ir gamtos mokslų
infrastruktūra“ (2008 – 2014 m.)

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
plėtra“, II etapas (2009 – 2014 m.)

447,2

-

49,4

32,5

-

16,2

260,0

-

-

25,9

-

25,9

184,2

28,8

119,6

„Lyderių laikas 2“
(2012 – 2014 m.)

„Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame
ugdyme ir profesiniame mokyme sukūrimas
ir plėtra“ (2012 – 2015 m.)
Comenius Regio partnerystės projektas
„Skaitymo skatinimas ugdant kūrybiškumą“
(2013 – 2015)

Pastabos

Nupirktos mokymo priemonės, baldai švietimo įstaigoms (Ignalinos gimnazijai, Ignalinos r.
Vidiškių gimnazijai, Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinei mokyklai). 2013 m. projekto
veiklos buvo laikinai sustabdytos. 2014 m. į projektą įsijungė Ignalinos Česlovo Kudabos
progimnazija, kuri įsigijo 31 nešiojamąjį kompiuterį. Projekto įgyvendinimas baigtas 2014 m.
gruodžio mėn.
Seminarai rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams, auklėtojams.
Nuo 2013 m. sausio mėn. įsteigta tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus etato dalis,
kuri buvo ir 2014 m.
Projekte dalyvaujančių mokyklų (Ignalinos gimnazijos, Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos,
Ignalinos r. Dūkšto mokyklos, Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokyklos – daugiafunkcio
centro, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos) darbuotojams skirta:
 Mokymai, seminarai (vertė – apie 40 tūkst. Lt).
 Švietimo lyderystės magistratūros studijų finansavimas 2 asmenims (vertė – apie 60
tūkst. Lt).
 Neformaliųjų švietimo lyderystės studijų finansavimas 15 asmenų.
 Konsultantų paslaugos.
 Stažuotės: 14 asmenų užsienyje (vertė – 28,4 tūkst. Lt).
 Stažuotės 3 asmenims Lietuvoje (vertė – 4,5 tūkst. Lt)
Įgyvendinant projektą, 2013–2014 m. m. rajono mokyklose dirbo karjeros koordinatoriai, kurių
etatai buvo finansuojami projekto lėšomis. 2014–2015 m. m. bendrojo ugdymo mokyklose
dirbantys karjeros koordinatoriai aprūpinti nešiojamais kompiuteriais, projekto lėšomis
finansuojama profesinio veiklinimo organizatoriaus veikla.
Skaitymo skatinimo konkursai vaikams.
Susitikimai su rašytojais, skaitymo popietės.
Dailės, keramikos ir kiti skaitymo skatinimo būreliai.
Seminarai Ignalinos rajono skaitymo pedagogams (bibliotekininkams, lietuvių kalbos, pradinių
klasių mokytojams).
Susitikimai su projekto partneriais Vokietijoje ir Lietuvoje.

Iš viso 2014 m. (tūkst. Lt):
211,1
______________________________

