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Eil 

Nr. 

Projekto pavadinimas, 

finansavimo šaltinis 

Projektas: Informacija apie projektą 

(tikslas, kam skirtas, pagrindinė veikla) 

 

Projekto rezultatas, tęstinumas 

rajono respublikinis tarptautinis 

1. ,,Erasmus +“  projektas 

„Explore, Create and Know“, 

(Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšos)  

- - + 

„Tyrinėk, kurk ir pažink“ yra dvejų metų 

projektas, kuriame dalyvauja 6 šalys (Prancūzija, 

Graikija, Lietuva, Lenkija, Portugalija ir Turkija). 

Šis projektas grindžiamas „Erasmus +“ 

programos, orientuotos į informacinių ir ryšių 

technologijų (IRT) naudojimą ugdant 7–14 metų 

mokinių raštingumą, rašymo ir skaitymo įgūdžius 

pradinio ir viduriniojo anglų kalbos mokymo 

lygmenimis, teikimu.  

Yra trys pagrindiniai projekto tikslai: remti 

novatoriško raštingumo mokymo praktikos plėtrą, 

perdavimą, įgyvendinimą ir sklaidą; sutelkti 

dėmesį į informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 

naudojimą, kaip į novatorišką medžiagos 

pateikimo būdą ir kaip į bendro darbo, kuriant 

mokymo programos išteklius, įrankį; tobulinti 

mokinių žinias apie Europos kultūrų ir kalbų 

įvairovę ir turtingumą, kaip bendrą mokymo 

programos turinį pasirenkant įvairių Europos 

vietų miestų istoriją, tradicijas, kultūrą, amatus. 

Projektas pagrįstas šiuolaikinės ir skaitmeninės 

mokymo (-si) metodikos naudojimu, kai visa 

veikla yra orientuota į mokinius ir organizuojama 

kaip mokymasis bendradarbiaujant (mokymas) ir 

mąstymas, paremtas mokymusi kartu su 

bendraamžiais, kad mokiniai suprastų apie visus 

skirtumus ir panašumus. partneriai susisiejo su 

kultūra, tradicijomis, plėtodami studentų kritinį 

mąstymą, rašydami ir skaitydami socialines 

aktualijas Europoje. 

Nepaisant to, kad kiekvieno miestelio istorija, 

kultūra, amatai yra skirtingi, projektas bando rasti 

bendrą pagrindą ir atskleisti jį skirtinguose 

Europos miestuose 

 

 

Kiekviena dalyvaujanti šalis ištirs savo gimtųjų miestų 

individualumą, išskirtinumą. 

Rezultatai: bendra iliustruota „Tarptautinė receptų, 

legendų, žaidimų knyga vaikams“, tradicinių šokių ir 

dainų įrašymas, svetainė, nuotraukos, viktorinos, 

reportažai, filmai, pristatymai, festivalių švenčių 

kalendorius, iliustruotas mokinių kūriniais, brošiūra su 

inovatyviais mokymo metodais, daugiakalbis žodynas 

tradicijų, kultūros, amatų, istorijos temomis, edukacinė 

interaktyvi kalbų klasė. 

Mokiniai ir mokytojai tobulins savo IKT kompetenci-

jas, bendravimą, kritinį mąstymą, socialinius, kalbinius 

įgūdžius kurdami pristatymus, filmus, kryžiažodžius, 

klausimynus naudodami įvairias programas, dalyvaus 

edukacinėje veikloje neformalioje aplinkoje.  

Mokytojai ir mokykla įgis naujos patirties, nes susipa-

žins su kitais ugdymo metodais, patobulins žinias apie 

mainus tarp mokyklų, taip pat pagerins mokytojų bend-

ravimo lygį, lavins savo kalbinius, socialinius, bendra-

darbiavimo, kritinio mąstymo įgūdžius.  

Įvairių šalių bendradarbiavimas padės pagerinti švie-

timo kokybę ir motyvacijos lygį visiems: mokyklai ir 

mokytojams, mokiniams, jų tėvams. Tai skatins užsie-

nio kalbų, IRT naudojimą, sustiprins supratimą apie 

Europos pilietybę ir pagarbą kitoms kultūroms, tradici-

joms. Aplankę vienas kitą atras daugiau tolerancijos, 

supratimo, patirties, atvirumo, kūrybingumo drąsos da-

lintis, parodyti, kad gyventi miesteliuose nėra taip blo-

gai. Šis projektas bus svarbus žingsnis mokant toleran-

cijos ir pagarbos ne tik sau, bet ir kitoms kultūroms, 

tradicijoms ir papročiams 
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(tikslas, kam skirtas, pagrindinė veikla) 

 

Projekto rezultatas, tęstinumas 
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2. 2014–2020 metų Europos 

sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 9 

prioriteto „Visuomenės 

švietimas ir žmogiškųjų 

išteklių potencialo 

didinimas“ įgyvendinimo 

priemonė Nr. 09.2.1-ESFA-

K-728 „Ikimokyklinio ir 

bendrojo ugdymo mokyklų 

veiklos tobulinimas“ – 

LEAN modelio diegimas 

Kretingos raj. 

ikimokyklinėse įstaigose 

Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-

0073 

(Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšos)  

- - + 

LEAN vadybos sisteminis taikymas padės 

panaikinti esmines priežastis, kurios lemia 

sąlyginai žemesnius ugdytinių pasiekimus. 

Projekto tikslas yra ženklai pagerinti 

pamatuojamus ugdytinių pasiekimus, nuolat 

taikant LEAN vadybos metodus ir susikuriant 

jiems vidinę kompetenciją, kai sertifikuoti 

darbuotojai pasiekia tokią kvalifikaciją, kad 

projektui pasibaigus patys be išorinių konsultantų 

gali mokyti kitus darbuotojus. Darbuotojų 

įtraukimo metodika (Kaizen Teian) ženkliai 

padidina pedagogų įsitraukimą, jie supranta kodėl, 

kaip, kaip ir kur galima tobulinti ugdymo veiklas 

šalinant nuostolius ugdymo procese.  

Projekto tikslas – pagerinti ikimokyklinio 

ugdymo kokybę, uždavinys – įdiegti naują 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

organizavimo modelį. Projekto įgyvendinimo 

pradžia – 2019-10-08, pabaiga – 2021-10-08. 

Projekto veiklos – 38 dienų 304 ak. valandų 

mokymai  

Projekto metu penkiose veiklą tobulinančiose 

Kretingos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose bus 

diegiami trys ikimokyklinio ugdymo įstaigoms 

aktualiausi metodai: susirinkimų ir problemų kėlimo 

(Asaichi), problemų sprendimo (PDSA) ir visų 

darbuotojų įtraukimo patobulinimo idėjų teikimo dėka 

(Kaizen Teian). Susirinkimų ir problemų kėlimo 

sistema (Asaichi) suteiks organizacijai gebėjimą 

sistemiškai, remiantis faktais, duomenis, kasdien 

stebėti, valdyti ir reaguoti į ugdymo kokybės problemas 

arba į galimybes ją tobulinti.  

Ši metodika ypatingai palankią aplinką darbuotojų 

kūrybingumui nukreipia į konkretų tikslą. Tad įvaldę 

šia metodiką pedagogai siūlės idėjas vaikų ugdymo 

kokybei pagerinti, laiko švaistymui sumažinti, vaikų 

saugumui padidinti.  

Visi tie veiksmai leidžia pasiekti geresnių ugdymo 

rezultatų. Problemų sprendimų metodikos (PDSA) 

pagalba pedagogai mokomi sistemiškai ir išsamiai 

spręsti problemas. LEAN vadybos metodologija gali 

ženkliai pagerinti ugdytinių pasiekimus, nes yra puikių 

pavyzdžių užsienio šalyse 

3. Ilgalaikis ikimokyklinių 

ugdymo įstaigų prevencinis 

projektas ,,Žaidimai moko“ 

(intelektualiniai ištekliai) 

- + - 

Tikslas – specialiųjų užduočių ir žaidimų pagalba 

lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės ir laiko, 

regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti 

smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius. 

Skirtas 5–6 metų vaikų regimojo suvokimo, 

erdvės ir laiko suvokimo lavinimui. 

Pagrindinė veikla vykdoma vadovaujantis 

parengta ir Kelmės r. pedagoginės psichologinės 

tarnybos direktorės Lauros Šumskienės 2018-08-

31 d. įsakymu Nr. V-25 patvirtinta projekto 

,,Žaidimai moko“ veiklos programa nuo 2019-10-

01 iki 2020-04-01 d. 

Bus išlavinta smulkioji motorika bei erdvės ir krypties 

suvokimas, kuris įgalins sėkmingą rašymo ir (ar) 

skaitymo mokymąsi progimnazijoje. Parengta metodinė 

medžiaga, kurią pagalbos mokiniui specialistai galės 

naudoti specialiosiose pratybose bei grupių veiklose. 

Specialiosios užduotys bus integruojamos į logopedo 

užsiėmimus. Norint išvengti sunkumų rengiantis 

mokyklai bus stimuliuojama vaikų pažinimo procesų 

raidą specialiomis užduotimis, integruojant jas į bet 

kokią vaikų veiklą.  

Projektas bus tęsiamas ir kitais mokslo metais 
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4. Sporto projektas 

„Neformaliojo vaikų 

švietimo paslaugų plėtra“        

(Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšos)  

- + - 

Tikslas –  plėtoti ir įgyvendinti neformaliojo 

vaikų švietimo paslaugas Lietuvos savivaldybėse. 

Fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos 

ugdymas, saugios aplinkos kūrimas. Mokyklų 

bendruomenės turi galimybę įsitraukti į fizinio 

aktyvumo 10 veiklų specializuotose erdvėse ir 

įgyti aktyvių ugdymo formų iniciatyvų patirties. 

Organizuojama fizinė veikla, kuri apima emocinę 

ir psichinę, judėjimo ir pažinimo sritis, ugdoma 

ne tik judesių kultūra, bet ir savarankiškumas, 

kūrybiškumas, iniciatyvumas, pilietiškumas, 

komunikabilumas, lavinama mokinių vaizduotė 

bei fantazija, skatinamas jų fizinis aktyvumas ir 

gerinama sveikata. NVŠ paslaugų prieinamumas 

ir įvairovė, bus suteiktos NVŠ mokytojams vaikų 

ir jaunimo socializacijai reikalingos 

kompetencijos 

Laimėtas projektas, pasirašyta bendradarbiavimo 

sutartis su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 

centru dalyvavimo kūno kultūros ir fizinio aktyvumo 

ugdymo edukaciniuose užsiėmimuose (10 plaukimo   

užsiėmimų Palangos baseine), sudarant sąlygas 

kasdieniam aktyviam judėjimui bei žalingų įpročių 

nuostatų, gyvenimo be smurto ir patyčių formavimui.  

Visuose 10-yje plaukimo užsiėmimų dalyvauja 12–14 

m. mokyklos mokiniai, mažiausias viename užsiėmime 

dalyvių skaičius – 15 mokinių, kurie gali fiziškai 

tobulėti, stiprinti savo psichinį, dvasinį potencialą, 

išgyventi džiaugsmą, aktyviai leisti laisvalaikį. 

Sukurta tinkama aplinka, ugdanti mokinių sveikos gy-

vensenos įpročius, stiprinanti sveikatą saugioje ir svei-

koje aplinkoje. Sudarytos sąlygos žalingų įpročių pre-

vencijai, organizuojant fizinę veiklą 

5. „Skuodo rajono Mosėdžio 

gimnazijos ir mokyklų – 

partnerių matematikos 

mokymosi permainų 

modelis“  

(Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšos)  
- + - 

Tikslas – pagerinti 8 klasės mokinių matematikos 

pasiekimus 

Vykdytos apklausos, vestos integruotos pamokos, 

sukaupti išanalizuoti mokinių darbai. Pedagogai 

gilinosi į grįžtamosios informacijos svarbą ugdymo 

procese pagal J. Hattie tyrimų išvadas knygoje 

„Matomas mokymas“, dalyvavo seminaruose, 

organizavo mokiniams konsultacijas. Skaityti 

pranešimai regioninėje metodinėje-praktinėje 

konferencijoje Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijoje. 

Vestas projekto veiklų vykdymo dienoraštis.  

Paviešinta oficiali projekto darbo grupės svetainė: 

https://sites.google.com/site/matematikosmodelis8klase

je/  

6. „Mokyklų aprūpinimas 

gamtos ir technologinių 

mokslų priemonėmis“ 

(Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų ir Lietuvos 

Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos) 

- + - 

Trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. 

liepos 22 d. Tikslas – didinti bendrojo ugdymo 

įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto 

uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių 

mokslų mokymo (-si) aplinką. Vykdomos šios 

veiklos: gamtos ir technologinių mokslų mokymo 

priemonių ir įrangos įsigijimas; gamtos ir 

technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo 

Modernizuota gamtos ir technologinių mokslų mokymo 

(-si) aplinka pagrindiniame ugdyme, įsigyta modernių 

chemijos, fizikos, technologijų ir biologijos mokymo 

priemonių ir įrangos 5–8 klasėms. 

Bus parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. 

lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, 

kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti 

pamokose. 

https://sites.google.com/site/matematikosmodelis8klaseje/
https://sites.google.com/site/matematikosmodelis8klaseje/
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priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo 

procese metodikų parengimas  

 

7. Sveikos gyvensenos ir fizinio 

aktyvumo skatinimo 

projektas ,,Sveikatiada“   

(Bendra valstybinių 

institucijų, socialiai 

atsakingo verslo bei 

nevyriausybinio sektoriaus 

iniciatyva) 

 

- + - 

Ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa, 

kuri suteikia vaikams žinių ir praktinių įgūdžių 

apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.  

Organizuojami įdomūs ir patrauklūs renginiai, 

kurių metu vaikai ir mokiniai plečia savo žinias ir 

supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo 

srityse. Pagrindinės veiklos sritys:informacija 

apie Lietuvos ir užsienio sportininkus, Lietuvos ir 

tarptautinę sporto istoriją; 

organizuojami olimpinio ugdymo seminarai ir 

mokymai pedagogams ir mokiniams; galimybės 

dalyvauti tarptautiniuose ir Lietuvos konkursuose 

ir renginiuose; suteikiamos priemonės olimpinių 

vertybių sklaidai; padedama mokykloms skatinti 

sportą ir judėjimą, gerinti sportavimo sąlygas 

Organizuojamos aktyvios veiklos pagal projekto 

mokslo metų planą, siunčiamos ataskaitos ir nuotraukos 

projekto organizatoriams  

Veiklose dalyvauja ne vien progimnazijos  vaikai ir 

mokiniai, bet ir jų tėvai, mokytojai, administracijos 

darbuotojai. Gautas padėkos raštas iš rajoninio 

laikraščio ,,Pajūrio naujienos“ redakcijos ir projekto 

organizatorių padėka. Esame sveikatinimo idėjų 

konkurso 2018 nugalėtojai – gautas 120,- eurų 

finansavimas 

8. Vaikų ir jaunimo olimpinio 

ugdymo projektas „Olimpinė 

karta“ 

(Lietuvos tautinio olimpinio 

komiteto (LTOK) lėšos) 

- + - 

14 metų vykstantis ilgalaikis projektas, skirtas 

vaikų ir jaunimo olimpiniam  ugdymui, olimpinių 

idėjų ir sporto kaip ugdymo priemonės sklaidai 

Lietuvoje. Olimpinis švietimas – tai edukacinė 

veikla, skleidžianti olimpizmo idealus ir vertybes 

ypatingai vaikams ir jaunimui. Lietuvos tautinis 

olimpinis komitetas – institucija, reprezentuojanti 

olimpinį judėjimą ir jo sklaidą Lietuvoje. Misija – 

ugdyti olimpiečius sporte ir gyvenime. Tikslas – 

per sportą ugdyti laimingus, sveikus ir aktyvius 

Lietuvos vaikus. Pagrindinė projekto mintis – 

olimpinio švietimo integravimas į bendrojo 

ugdymo turinį 

Organizuotos aktyvios veiklos, skatinančios vaikus ir 

mokinius sportuoti bei mokytis per sportą, skleisti 

olimpizmo idealus, gerinti vaikų ir mokinių sveikatą, 

stiprinti sporto svarbą, formuoti harmoningą, 

kūrybingą, atsakingą asmenybę. Siunčiamos veiklų 

ataskaitos ir nuotraukos nacionaliniam olimpiniams 

komitetui http://www.olimpinekarta.lt/  

9. ES nacionalinis 

aplinkosaugos projektas 

„Mes rūšiuojame“ 

(Projekto partnerių lėšos) 

 

- + - 

Projektas „Mes rūšiuojam“ – didžiausias 

Lietuvoje ekologinis projektas, skirtas aplinkos 

saugojimui, taršos mažinimui ir visuomenės 

ugdymui. Tęstinis projektas, kurio trukmė: 2017–

2018 mokslo metai. Tikslas – skatinti ir mokyti 

visuomenę, o ypač mokinius rūšiuoti ir rinkti 

atskirai atliekas, jų nešalinti su kitomis 

Aktyvus progimnazijos bendruomenės dalyvavimas 

renkant elektronikos ir baterijų atliekas. Bendruomenė 

pratinama rūšiuoti, rinkti elektros ir elektroninės 

įrangos, nešiojamųjų baterijų atliekas, jų nešalinti su 

kitomis buityje susidarančiomis atliekomis. Užsakytos 

pagal projekto metu surinktus taškus prekės sporto 

http://www.olimpinekarta.lt/
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atliekomis, mažinti aplinkos taršą, saugoti savo ir 

aplinkinių sveikatą. Gamintojų ir importuotojų 

asociacija, VŠĮ „Elektros gamintojų  ir 

importuotojų organizacija“ ir UAB „Atliekų 

tvarkymo centras“ 

inventoriui įsigyti iš pateikto prizų sąrašo.Gautas 

padėkos raštas 

10. „Veiksmo savaitė BE 

PATYČIŲ“ 

(Kampanijos ,,Be patyčių“ 

finansiniai rėmėjai) 

- + - 

Tęstinis projektas, tikslas – keisti visuomenės 

nuostatas iš palankių patyčioms į nepalankias 

patyčioms nuostatas;  vykdyti edukacinę veiklą 

nukreiptą į mokyklų darbuotojus, mokinius bei jų 

tėvus; informuoti visuomenę apie iniciatyvas 

Lietuvoje ir užsienyje, sprendžiant patyčių 

problemą; kartu su partneriais keisti visuomenės 

nuostatas palankias patyčioms ir formuoti 

nuostatas nepalankias patyčioms 

Tikslingai vykdoma smurto ir patyčių prevencija.  

Sprendžiamos patyčių problemos, keičiamos mokinių, 

mokytojų ir tėvų palankios patyčioms nuostatos į 

nuostatas nepalankias patyčioms.  

Organizuojami mokymai, paskaitos, užsiėmimai, skirti 

patyčių ir smurto prevencijai. Siunčiamos ataskaitos ir 

nuotraukos 

 

Informaciją parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Garjonienė 


