
 

 

                                                

                                                                              

 

KVIETIMAS Į INFORMACINĮ SEMINARĄ 
 

2012–2013 m. „Tyrinėjančių mokyklų“ programa 
 
Siekiate, kad jūsų mokykla būtų atvira naujovėms, kūrybiška ir bendruomeniška?  
Įdomu išbandyti unikalią kūrybiško mokymo(si) praktiką?  
Knieti išbandyti, kokių pokyčių jūsų mokykloje gali atnešti bendradarbiavimas su kūrėjais? 
 
„Kūrybinės partnerystės“ – tai Ugdymo plėtotės centro vykdoma, Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms skirta 
programa, kuri sukuria sąlygas mokyklų ir kūrėjų – menininkų, kultūros ir kūrybinio sektoriaus veikėjų bei 
mokslininkų bendradarbiavimui. Šio bendradarbiavimo tikslas – ieškoti būdų, kaip atskleisti mokinių 
kūrybingumą bendrojo ugdymo proceso metu, kaip mokinius įkvėpti ir padėti jiems mokytis. 
 
 
Atranka į 2012–2013  m. „Tyrinėjančių mokyklų“ programą  
 
2012 m. balandžio 2 d.  prasideda nacionalinė atranka į „Kūrybinių partnerysčių“ 2012–2013 m. „Tyrinėjančių 
mokyklų“ programą. Dalyvauti atrankoje į „Tyrinėjančių mokyklų“ programą turi teisę visos Lietuvos bendrojo 
ugdymo mokyklos. 
 
2012–2013 m. „Tyrinėjančių mokyklų“ programos metu bus rengiami ir įgyvendinami kiekvienoje mokykloje 
skirtingi, unikalius mokyklos poreikius atspindintys kūrybiško mokymosi projektai, analizuojantys bendrojo 
ugdymo iššūkius ir skatinantys mokinių kūrybingumą.  
 
2011–2012 m. „Tyrinėjančių mokyklų“ programoje jau dalyvauja 43 mokyklos, 2012–2013 m. į programą bus 
atrinktos dar 50 mokyklų. Pagal 2012–2013 m. programos prioritetus labai aktyviai kviečiame dalyvauti kaimų 
ir miestelių mokyklas, pagrindines mokyklas ir progimnazijas. 
 
 

Informacinis seminaras Pakruojyje 

Jei norėtumėte daugiau sužinoti apie „Kūrybinių partnerysčių“ programą, jos naudą mokyklai bei dalyvavimo 
programoje sąlygas, kviečiame dalyvauti informaciniame seminare 2012 m. balandžio 25d., 13 val. Pakruojyje, 
Vytauto Didžiojo g. 63 prašome registruotis į informacinį seminarą telefonu +37067007467 arba el. paštu 
Pakruojo.reg@kurybinespartnerystes.lt  iki 2012 balandžio 21 d. 

Atkreipiame dėmesį, kad informacinių seminarų dalyvių skaičius ribotas (iki 30 dalyvių viename seminare, 1 - 2 
dalyviai iš vienos mokyklos). Jei jūsų mokyklos atstovai dėl kokių nors priežasčių negali dalyvauti 
informaciniame seminare, nacionalinėje mokyklų atrankoje vis tiek galėsite dalyvauti. 

 
Daugiau informacijos apie atranką ir atrankos dokumentus 

Daugiau informacijos apie atranką bei atrankos dokumentus (paraiškos formą bei atrankos gaires) galite rasti 
„Kūrybinių partnerysčių“ tinklapyje http://www.kurybinespartnerystes.lt/noriu-dalyvauti/dokumentai-ir-
paraiskos  

Užpildytos paraiškos priimamos nuo 2012 m. balandžio 2 d. iki 2012 m. gegužės 14 d. 17.00 val. el. paštu 
mokykla@kurybinespartnerystes.lt  
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