PROJEKTAS „MAŽAIS ŽINGSNELIAIS INOVACIJOS TAKELIU“
2019 m. lapkričio 28 d. Panevėžio rajono savivaldybės administracija pasirašė projekto „Mažais
žingsneliais inovacijos takeliu“, įgyvendinamo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“
09.2.1-ESFA-K-728 priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“,
finansavimo sutartį su VšĮ Europos socialinio fondo agentūra. Projektui vykdyti skirta 101,2 tūkst. Eur
Europos Sąjungos lėšų, Projekto vykdytojas prie projekto veiklų įgyvendinimo prisideda 2,1 tūkst. Eur.
Projekto partneriai: Panevėžio r. Dembavos lopšelis-darželis „Smalsutis“, Panevėžio r.
Pažagienių mokykla-darželis, Panevėžio r. Bernatonių mokykla-darželis, Panevėžio r. Krekenavos
lopšelis-darželis „Sigutė“, Panevėžio r. Piniavos mokykla-darželis ir Panevėžio lopšelis-darželis
„Pasaka“.
Šiuo projektu planuojama modernizuoti ugdymo procesą daugeliui Panevėžio rajono
ikimokyklinio amžiaus vaikų, užtikrinant veiksmingesnį vaikų asmeninių gebėjimų ugdymą,
panaudojant inovatyvius interaktyvius įrenginius ir sukuriant vaikams patrauklią virtualią ugdymo
aplinką, kuri tikslingai būtų panaudojama kiekvieno vaiko sėkmingesnei raidai ir pažinimui.
Įgyvendinus projektą Panevėžio r. Dembavos lopšelyje-darželyje „Smalsutis“, Panevėžio r. Pažagienių
mokykloje-darželyje, Panevėžio r. Bernatonių mokykloje-darželyje, Panevėžio r. Krekenavos lopšelyjedarželyje „Sigutė“, Panevėžio r. Piniavos mokykloje-darželyje bus sukurtos virtualios edukacinės
aplinkos. Projekte dalyvaujantys pedagogai dalyvaus mokymuose, konsultacijose, kūrybinėse
dirbtuvėse, įgis virtualių ugdymo metodų taikymo ugdymo procese patirties.
Projekto veiklas planuojama baigti iki 2021 m. gegužės mėn. ir tikimasi, kad pagerėjusi ugdomų
vaikų raida ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose leis Panevėžio rajono vaikams pagerinti
ne tik asmeninius, bet ir bendrus Panevėžio rajono mokinių pasiekimus. Įgyta patirtimi, dirbant su
informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, projekto partnerių specialistai galės pasidalyti su
kitomis ugdymo įstaigomis. Skaitmeninis turinys ir technologijos padės įvairiapusiškiau ir patraukliau
mokytis bei dirbti. Virtualios ugdymosi aplinkos įtrauks vaikus į ugdymąsi individualiai, poromis,
komandomis. Informacinės komunikacinės technologijos padės gilinti ugdymosi kompetencijas, tyrinėti
ir eksperimentuoti, paskatins vaikus naudotis kuo įvairesnėmis mokymosi priemonėmis,
technologijomis, informacijos šaltiniais ir ryšiais.
Daugiau informacijos apie projektą gali suteikti projekto vadovė Virginija Petrauskienė,
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vyr. specialistė, tel.
(8 45) 58 26 95.
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