2013 metų projektai
Vykdomi ES struktūrinių fondų projektai:
•

ES struktūrinių fondų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto
„Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2–ŠMM-05-K priemonės „Kalbų mokymo, verslumo
ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“ projektas „Ankstyvojo
užsienio kalbos mokymo gerinimas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose“ (Centras –
pareiškėjas).
Startuoja Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas „Ankstyvojo
užsienio kalbos mokymo gerinimas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose" 3.24 Mb
Projekto tikslinė grupė – pradinių klasių ir užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių)
mokytojai.
Projekto veiklos – anglų kalbos mokymai (B1 ir B2 lygiai), kvalifikacijos tobulinimo(si)
stažuotė Anglijoje (22 d.), teoriniai/praktiniai mokymai „Inovatyvus užsienio kalbos
mokymas(is) pradinėse klasėse“, metodinių gairių parengimas ir išleidimas, baigiamoji
projekto konferencija.

•

ES struktūrinių fondų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto
„Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2–ŠMM-05-K priemonės „Kalbų mokymo, verslumo
ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“ projektas „Užsienio kalbos ir
dalyko sinergija“ (VDU – pareiškėjas, Centras – partneris).
Užsienio kalbos ir dalyko sinergija 463.04 Kb
Projekto tikslinė grupė – bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai.
Projekto veiklos – anglų kalbos mokymai (iki B2 lygio), konsultacijos apie pasirengimą
taikyti integruotą mokymą, 2 seminarai - diskusijos apie IDUKM metodiką, metodinės
medžiagos praktiniam ir tęstiniam IDUKM taikymui elektroninėje talpoje rengimas,
konferencija.

•

ES struktūrinių fondų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto
„Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-02-V priemonės „Bendrojo lavinimo,
profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos
tobulinimas“ projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo
sistemos plėtra“ (II etapas) (UPC – pareiškėjas, Centras – partneris).
Projekto tikslinė grupė – pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, mokytojų asociacijų
atstovai.
Projekto veiklos - pedagogų kvalifikacijos tobulinimo modelio priemonių diegimas,
projekto vykdytojo ir partnerių institucijų darbuotojų mokymai, stažuotės, mini mokymai,
„Per coaching“, supervizijos.
Plačiau...
http://www.upc.smm.lt/projektai/pkt/apie.php

•

Nacionalinio egzaminų centro ES struktūrinių fondų projekto „Pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“atviro konkurso
„Mokymo paslaugos“ pirkimo įgyvendinimas, 2012 m. kovo 7 d. mokymų paslaugų sutartis
Nr. ESF4 - 4/ F5 - 32 (Centras – paslaugų tiekėjas).
Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.
Projekto veiklos – brandos egzaminų užduočių rengėjų, kandidatų darbų vertintojų
kvalifikacijos tobulinimas.

•

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro ES struktūrinių fondų projekto
„Kvalifikacijų formavimas ir modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimas“ atviro
konkurso „Mokymų organizavimo ir vykdymo paslaugos“ pirkimo įgyvendinimas, 2013 m.
gegužės 16 d. mokymų organizavimo ir vykdymo paslaugų sutartys Nr. V9-17, V9-18
(Centras paslaugų tiekėjas).
Projekto tikslinė grupė – profesijos mokytojai.
Projekto veiklos – mokymai profesinių standartų bei modulinių profesinio mokymo
programų rengėjams.

Parengti ir pateikti vertinimui dokumentai viešųjų pirkimų konkursams:
•

•

Ugdymo plėtotės centro, įgyvendinančio ES struktūrinių fondų projektą „Mokyklų
bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones“ (SFMIS
Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-001) supaprastintas atviras konkursas pedagoginių –
psichologinių žinių kurso organizavimo ir vykdymo paslaugoms (pirkimas vykdomas CVP
IS priemonėmis).
Švietimo mainų paramos fondo Grundtvig programos mokymosi partnerystės projektas
„Gera tėvystė geresnei visuomenei“ (Turkijos švietimo centras – pareiškėjas, Centras –
partneris).
Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokinių tėvai, pedagogai, mokymosi
visą gyvenimą sistemos darbuotojai.
Projekto veiklos – visų institucijų, dalyvaujančių partnerystėje, mobilumo darbiniai vizitai
(Turkija, Lietuva, Latvija, Slovakija, Slovėnija, Lenkija, Italija, Malta), programų rengimas,
teoriniai/ praktiniai mokymai, tyrimai.

