PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

PROJEKTAS „MOKYKLŲ TINKLO EFEKTYVUMO DIDINIMAS, PANEVĖŽIO RAJONO
SAVIVALDYBĖJĖ“
2018 m. vasario 23 d. Panevėžio rajono savivaldybės administracija ir VšĮ Centrinė projektų
valdymo agentūra pasirašė projekto „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Panevėžio rajono
savivaldybėje“ įgyvendinimo sutartį dėl projekto finansavimo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.
Bendra projekto vertė – 200 697,90 Eur, iš jų 185 645,54 Eur – ES paramos ir bendrojo finansavimo
lėšos, 15 052,36 Eur – Panevėžio rajono savivaldybės įnašas. Lėšas planuojama skirti po lygiai
Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio ir Velžio gimnazijoms.
Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ Nr. 09.1.3CPVA-R-724 priemonę „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“.
Projekto tikslas – didinti gimnazijos veiklos efektyvumą.
Projektą planuojama baigti įgyvendinti iki 2019 m. balandžio 30 d.
Projektu bus sukurta 16 kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių Panevėžio r. Krekenavos
Mykolo Antanaičio gimnazijoje (5 erdvės) ir Panevėžio r. Velžio gimnazijoje (11 erdvių). Projekto metu
bus atliekamas dalies patalpų remontas, įsigyjami baldai, kompiuterinė technika ir kita edukacinėms
erdvėms reikalinga įranga bei priemonės. Edukacinės erdvės bus atnaujintos / sukurtos, pritaikius idėjas,
pateiktas mokyklų edukacinių erdvių atnaujinimo (modernizavimo) projektiniuose pasiūlymuose,
parengtuose įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir pagrindinių mokyklų)
modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0001), adresu
http://www.projektas-aikstele.lt.
Tikimasi, kad efektyvus mokomojo korpuso patalpų panaudojimas gimnazijose prisidės prie
gimnazijų patrauklumo busimiems/esamiems mokiniams. Įgyvendinus projektą, sukurtos modernios
kūrybiškumą skatinančios erdvės Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje skatins mokinių
kūrybiškumą, didins motyvaciją mokytis. Bus sudarytos sąlygos naudotis sukurta infrastruktūra bei
įranga ne tik pamokų metu, bet ir po jų. Projektas dalinai prisidės prie pedagoginio personalo
motyvacijos – modernioje aplinkoje ugdyti mokinius yra daug maloniau ir lengviau. Taip pat bus
sudarytos galimybės taikyti naujausias technologijas mokymo(si) procese. Modernių kūrybiškumą
skatinančių patalpų įrengimas minėtose gimnazijose prisidės ne tik prie vietovės ar savivaldybės, bet ir
prie Panevėžio regiono švietimo sistemos infrastruktūros gerinimo.
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