ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS 2015 METAIS VYKDYTI PROJEKTAI ŠVIETIMO SRITYJE

1.

„Ugdymo karjerai
infrastruktūros bendrajame
ugdyme ir profesiniame
mokyme sukūrimas ir plėtra“
(2012–2015 m.)

20,6

Savivaldybės
(savivaldybės
įstaigų)
įnašo dalis,
projekto
laikotarpiu,
tūkst. Eur
-

2.

Comenius Regio partnerystės
projektas „Skaitymo
skatinimas ugdant
kūrybiškumą“
(2013–2015 m.)

56,8

11,8

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas ir
laikotarpis

Bendra
projekto
vertė,
tūkst.
Eur

Iš viso 2015 m. (tūkst. Eur):

2015 m.
projekto
vertė,
tūkst.
Eur

Pastabos

13,1

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.
2015 m. Ignalinos r. Vidiškių gimnazija mokinių profesiniam orientavimui įsigijo planšetinių kompiuterių
komplektą (komplektą sudaro nešiojamasis kompiuteris su programine valdymo įranga, 28 planšetiniai
kompiuteriai su programine įranga, saugojimo-įkrovimo dėžė ir maršrutizatorius) už 13078,00 Eur.

22,5

Projekto laikotarpiu organizuota 10 susitikimų su rašytojais (ar knygų pristatymų), kiekviename vidutiniškai
dalyvavo po 42 asmenis.
Surengtos 26 skaitymo skatinimo popietės vaikams (kiekvienoje vidutiniškai dalyvavo po 25 vaikus).
Organizuoti 3 teatralizuoti rašytojų kūrybos pristatymai visų rajono mokyklų mokiniams (Knygos teatro iš
Vilniaus spektaklis pagal Jurgio Savickio kūrybą „Prabangos“; Vilniaus teatro „Avilys“ spektaklis „Princesė
ir kiauliaganys“ H. K. Anderseno pasakos motyvais; „Stalo teatro“ spektaklis „Eglė žalčių karalienė“ lietuvių
pasakos motyvais, kiekviename dalyvavo apie 320 dalyvių).
Vyko dailės būrelis „Iliustruojame knygas“, keramikos būrelis „Lipdome knygų herojus“, kiti skaitymo
skatinimo būreliai.
Sudarytas projekto kalendorius. Išleista vaikų kūrybos rinktinė „Kūrybos žiedai“.
Projekto veiklos ir rezultatai pristatyti Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vykusioje tarptautinėje
Vilniaus knygų mugėje (apie 400 dalyvių).
Išleisti „Langų eilėraščių“ plakatai, sudarytas abiejų šalių plakatų katalogas „Fensterbilder“, organizuotos
parodos Ignalinoje, Biurene, Vilniuje, Rygoje, Palangoje.
Organizuoti skaitymo skatinimo konkursai vaikams „Su knyga per pasaulį“, „Žavūs skaitymo ženklai“,
„Sukurk reklamą knygai“, knygų iliustracijų konkursas-paroda, konkursas vaikų kūrybos rinktinei sudaryti.
Išleistas mokinių sukurtų interaktyvių istorijų kompaktinis diskas.
Atlikti 3 vaikų skaitymo įpročių tyrimai.
Organizuoti seminarai skaitymo pedagogams (bibliotekininkams, lietuvių kalbos, pradinių klasių
mokytojams) ir projekte dalyvaujančių įstaigų darbuotojams „Psichologiniai skaitymo aspektai“ (pagal
seminaro medžiagą parengtas informatyvus lankstinukas „Skaitymo nauda“), „Kaip parinkti tinkamą knygą“,
„Skaitymo tendencijos Europoje“. Vyko paskaita „Skaitymo nauda“. Organizuoti anglų kalbos kursai.
Vyko 4 susitikimai su projekto partneriais Vokietijoje ir Lietuvoje, organizuoti 34 mobilumai projekte
dalyvaujančių įstaigų darbuotojams.

35,6
______________________________

