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Kviečiame teikti
paraiškas pagal priemonę „Ikimokyklinio
ir bendrojo ugdymo
mokyklų veiklos
tobulinimas“
Savivaldybes ir mokyklas, vykdančias bendrojo ugdymo programas, iki
2017 m. birželio 19 d. kviečiame teikti
paraiškas pagal priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“. Beveik 4 mln. eurų
planuojama skirti mokinių bendrojo
ugdymo pasiekimams gerinti skatinant
pokyčius švietimo įstaigų veikloje.
Tikimasi, jog įgyvendinant šios priemonės projektus bus diegiami nauji ugdymo organizavimo modeliai, pavyzdžiui,
į praktiką orientuota mokinių veikla,
įvairesnės mokymosi formos, aktyves-

Naujas etapas
pasiruošusiems
žengti lyderio keliu
„Lyderiu gali būti kiekvienas!“ – su tokiu šūkiu 2017 m. pradžioje startavo tęstinio projekto „Lyderių laikas“ trečiasis
etapas. Projektą įgyvendina Švietimo ir
mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras kartu su partneriais – VšĮ
Mokyklų tobulinimo centru ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu.

nis individualios mokinių pažangos
vertinimas, mokymosi pagalbos teikimas mokiniams, turintiems mokymosi
sunkumų ir kt. Laukiama, kad pareiškėjai siūlys, kaip diegti virtualias ugdymo
aplinkas ir plačiau naudoti skaitmenines mokymo priemones, elektronines
užduotis, interneto svetaines, vaizdo
medžiagą ir pan. Be to, planuojama,
kad projektų veiklos telks mokyklų ben-

druomenes: gerins mikroklimatą, skatins savanorišką veiklą, tėvus ir mokinius aktyviau įtrauks į mokyklos veiklą
ir savivaldą, skatins bendradarbiavimą
su vietos bendruomenėmis, kitomis įstaigomis.

nes būtent jose sukoncentruotas švietimo potencialas. Subūrus kūrybines
komandas, kuriose dalyvaus švietimo
įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų
atstovai, pokyčių projektai bus parengti
ir įgyvendinami 3 regionuose: pirmiausia Pietų Lietuvos, vėliau Vakarų ir Šiaurės Lietuvos savivaldybėse.

žengti lyderio keliu projekto įgyvendintojai siūlo galimybę studijuoti pagal pirmame projekto etape sukurtą formaliąją švietimo lyderystės programą ir įgyti
vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį
ISM Vadybos ir ekonomikos universitete. Programa itin rekomenduojama
pradedantiems ir potencialiems švietimo organizacijų vadovams. Taigi visi
susidomėję turėtų suskubti – paraiškos
priimamos iki 2017 m. birželio 7 d.

Bus sudaryta galimybė švietimo bendruomenės nariams mokytis pagal neformaliąsias švietimo lyderystės programas, na, o tvirtai pasiryžusiems

Daugiau informacijos apie priemonę ir
šį kvietimą galite rasti čia.

Konkurso sąlygas galite rasti čia.

Projektas ugdys lyderius klasės, mokyklos, vietos savivaldybės ir nacionaliniu
lygmenimis, skatins jų įsitraukimą ir
aktyvins iniciatyvas vykdant kokybinius pokyčius švietimo įstaigų veikloje.
Per 2017–2020 m. planuojama inicijuoti
ir įgyvendinti 45 savivaldybių sisteminio
pokyčio projektus. 2011–2015 m. projekto antrame etape dalyvavo pirmosios
15 savanorių savivaldybių. Savivaldybės
pasirinktos kaip organizacinis vienetas,

Europos socialinio
fondo lėšos –
saugesnei mokyklos
aplinkai kurti
Tyrimų duomenimis, Lietuvos vaikų ir
jaunimo psichikos sveikatos rodikliai ir
toliau išlieka vieni blogiausių Europos
Sąjungoje. Rizikinga ar agresyvi elgsena, patyčios, įtampa ir nerimas – būtent
su tokiomis ir panašiomis problemomis
susiduria Lietuvos mokyklos. Daugumai mokinių mokykla vis dar nėra ta
vieta, kur jie galėtų saugiai jaustis. Palyginti su kitomis šalimis, patyčių dažnis Lietuvos mokyklose kol kas yra didžiausias. Penktadalis 15–16 metų šalies
mokinių bent 1–2 kartus per savo gyvenimą, be alkoholio ir tabako, yra bandę kokių nors kitų narkotikų. Problemų
ignoravimas ar nemokėjimas spręsti kuria nesaugią mokyklos atmosferą.
Specialistų teigimu, vienas iš veiksmingiausių būdų minėtoms problemoms
spręsti – tikslinių prevencinių programų mokykloje įgyvendinimas.

Balandžio mėnesį Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (SPPC)
pradėjo įgyvendinti Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“. Už
projekto lėšas numatoma įgyvendinti
įvairaus amžiaus moksleiviams skirtas
įvairių sričių prevencines programas,
kurios jau buvo įvertintos ir jų veiksmingumas patvirtintas: smurto ir patyčių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, seksualinės prievartos prevencijos,
socialinių ir pozityvios tėvystės įgūdžių
ugdymo programas. Kartu bus organizuojami mokymai mokyklų vadovams
apie saugios aplinkos mokykloje kūrimą ir prevencinės veiklos vykdymą. Bus
parengta savižudybių prevencinės programos metodinė medžiaga ir išbandyta savižudybių prevencijos programa
atrinktose mokyklose.
Per trejus projekto įgyvendinimo metus numatoma į projekto veiklas įtraukti
apie 500 mokyklų, kurios neįgyvendina
nė vienos smurto ir patyčių prevencijos programos, o kitas mokyklas, kurios
jau įgyvendina prevencines programas,
skatinti į šias veiklas įtraukti kuo didesnį
mokinių ir mokytojų skaičių.

Kviečiame dalyvauti geriausių projektų rinkimuose „Europos burės 2017“
Jau devintą kartą Lietuvos Respublikos
finansų ministerija organizuoja geriausių Europos Sąjungos projektų rinkimus
ir apdovanojimus „Europos burės 2017“.
Kaip ir kasmet, siekiama įvertinti ir visuomenei pristatyti didžiausią vertę
žmogui, kraštui, visuomenei ir valstybei kuriančius Europos Sąjungos fondų
lėšomis finansuojamus projektus.

Kviečiame dalyvauti geriausių 2014–2020 m. laikotarpio ES fondų projektų rinkimuose ir iki 2017 m. gegužės 12 d. registruoti savo projektą vienai iš nominacijų:
4. Už inovatyviausius sprendimus
1. Už investicijas į žmogų			
5. Už šiuolaikiškos aplinkos kūrimą 		
2. Už proveržį į užsienio rinkas
6. Už įdomiausią smulkaus verslo projektą
3. Už suteiktas galimybes augti
		

Išsamesnę informaciją apie konkursą, jo etapus ir registracijos formą rasite čia.

