
KRETINGOS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS INFORMACIJA APIE PROJEKTUS  

2021-2022 m. m. 

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 trejų metų 

(2019–2022 m.)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 vidurinio 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. 

Projekte dalyvavo 7–8 klasių mokiniai, anglų kalbos, 

lietuvių kalbos ir literatūros, dailės, informacinių 

technologijų ir matematikos mokytojai, įsitraukė ir 6 

klasių mokiniai. Kiekviena dalyvaujanti šalis tyrinėjo 

savo gimtųjų miestų individualumą, išskirtinumą, šalių 

kultūrą ir tradicijas. Rezultatai: sukurtas Lapbook‘as, 

iliustravo, vertė gimtojo krašto legendas, kūrė virtualius 

pristatymus apie Kretingą, tradicinius lietuvių valgius, 

šventes ir tradicijas, sukurtas vaizdo filmas apie mūsų 

progimnaziją, kūrė projekto veiklų dienoraščius, 

koduodami juos QR kodais, kryžiažodžius ir 

klausimynus. Pagerėjo 5 projekte dalyvaujančių 

mokinių pažangumas iš anglų kalbos bei lietuvių kalbos 

ir literatūros. Lavėjo bendravimo, bendradarbiavimo, 

komandinio darbo įgūdžiai, buvo ugdomos mokinių 

pažinimo, komunikacinės, socialinės, kūrybinės, 

mokymosi kompetencijos. Mokiniai ir mokytojai ir 

toliau tobulins savo IKT kompetencijas, bendravimą, 

kritinį mąstymą, socialinius, kalbinius įgūdžius kurdami 

pristatymus, filmus, kryžiažodžius, klausimynus 

naudodami įvairias programas, dalyvaus edukacinėje 

veikloje neformalioje aplinkoje. Mokytojai ir 

progimnazija įgis naujos patirties, nes susipažins su 

kitais ugdymo metodais, patobulins žinias apie mainus 

tarp mokyklų, pagerins mokytojų bendravimo lygį, 

lavins savo kalbinius, socialinius, bendradarbiavimo, 

kritinio mąstymo įgūdžius. Įvairių šalių bendrystė padės 

pagerinti švietimo kokybę ir motyvacijos lygį 

progimnazijai, mokytojams, mokiniams, jų tėvams. Tai 

skatins užsienio kalbų, IRT naudojimą, sustiprins 

supratimą apie Europos pilietybę ir pagarbą kitoms 

kultūroms, tradicijoms. Aplankę vienas kitą atras 

daugiau tolerancijos, supratimo, patirties, atvirumo, 

kūrybingumo drąsos dalintis, parodyti, kad gyventi 

miesteliuose nėra taip blogai. Šis projektas bus svarbus 

žingsnis mokant tolerancijos ir pagarbos ne tik sau, bet 

ir kitoms kultūroms, tradicijoms ir papročiams. 



2. LEAN modelio diegimas Kretin-

gos raj. ikimokyklinėse įstaigose 

Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0073. 

Projektas finansuojamas iš 

Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų pagal veiksmų programą 

ESF finansavimą ugdymo kokybei 

gerinti, projekto išlaidų suma – 

115 032,72 EUR. Projekto 

trukmė: 2019-10–2022-04 

- - + Projekto tikslas yra ženkliai pagerinti 

pamatuojamus ugdytinių pasiekimus, nuolat 

taikant LEAN vadybos metodus. Projekto 

veiklų – mokymų, konsultacijų ir praktinių 

užduočių atlikimo metu dalyviai mokėsi 

diegti tris ikimokyklinio ugdymo įstaigoms 

aktualiausius metodus: susirinkimų ir 

problemų kėlimo (Asaichi), problemų 

sprendimo (PDSA) ir visų darbuotojų 

įtraukimo patobulinimo idėjų teikimo dėka 

(Kaizen Teian).  

Projekto dalyviai bus sertifikuojami ir pasieks tokią 

kvalifikaciją, kad projektui pasibaigus patys be išorinių 

konsultantų galės mokyti kitus darbuotojus. 

Ši metodika ypatingai palankią aplinką darbuotojų 

kūrybingumui nukreips į konkretų tikslą. Tad įvaldę šia 

metodiką pedagogai siūlys idėjas vaikų ugdymo kokybei 

pagerinti, laiko švaistymui sumažinti, vaikų saugumui 

padidinti. 

3. Kultūrinių intervencijų projektas 

„Istorijos. Vaizdais ir garsais“. 

Projektą vykdo medijų edukacijos 

ir tyrimų centras „Meno avilys“. 

Projektas yra Lietuvos 

nacionalinės Martyno Mažvydo 

bibliotekos organizuojamo 

projekto  
„Kultūros edukacijos sistemos 

modernizavimas“ dalis 

 +  Kultūrinių intervencijų projektu „Istorijos. 

Vaizdais ir garsais“ siekiama paskatinti 

mokytojus ir mokinius ieškoti bei atrasti 

kūrybos idėjų ir istorijų kasdienybėje, 

artimoje aplinkoje, mezgant santykį su vietos 

bendruomene, bei pažvelgti į meną kaip į 

daugialypį kultūros reiškinį, analizuojamą iš 

įvairių ugdymo dalykų perspektyvų. Projekte 

dėmesys telkiamas į audiovizualinio, 

vizualiojo ir garso meno kūrinius – jų analizę 

bei kūrimą. Taip vystomos mokytojų ir 

mokinių kritinio mąstymo, kūrybiškumo, 

kultūrinė bei komunikavimo kompetencijos, 

ugdoma etinė bei estetinė atsakomybė už 

savo kuriamus audiovizualinius, vizualius, 

garso darbus (itin populiarius tarp jaunimo) 

bei pagrįstas kitų kūrybos vertinimas. Taip 

pat projekto metu gilinamasi ne tik į autorinį 

meną, bet ir populiariosios kultūros 

reiškinius, taip kuriant dialogą tarp mokinių 

laisvalaikio ir aukštosios kultūros. Iš viso bus 

praversta 19 veiklų, panaudota 81 akademinė 

valanda. 

Patobulintos mokinių ir mokytojų kritinio mąstymo, 

kūrybiškumo ir kultūrinė bei komunikavimo 

kompetencijos per projekto veiklas; 

suteiktos žinios ir įrankiai bendrosios ugdymo 

programos dalykams mokyti, pasitelkiant kūrybiškus 

metodus; 

plėtota kultūrinės raiškos įvairovė ir gerinta jos kokybė; 

pagilintos mokinių ir mokytojų žinios audiovizualinio, 

vizualiojo, garso meno srityse, populiariosios kultūros 

reiškiniams, kūrybinių industrijų produktams, taip 

kuriant dialogą tarp mokinių laisvalaikio ir autorinio 

meno; į projekto veiklas įtraukti ir jų kūrėjai; suteiktas 

mokiniams ir mokytojams įkvėpimas ir gebėjimai atrasti 

kūrybos idėjų kasdienybėje, vietos bendruomenėje bei 

jas paversti istorijomis ir perteikti vaizdais bei garsais; 

užsiėmimuose glaudžiai derintos analitinės ir praktinės 

veiklos; suteikti mokiniams ir mokytojams gebėjimai: 

žvelgti į meną kaip į daugialypį kultūros reiškinį (kurį 

galima reflektuoti iš įvairių ugdymo dalykų 

perspektyvų); integruoti meno kūrinius į pamokas bei 

integruoti skirtingų dalykų pamokas, stiprinant mokinių 

motyvaciją mokytis ir gilinant pažinimo kompetenciją; 

tobulintas mokinių ir mokytojų medijų raštingumas 

kuriant skirtingų medijų kūrinius, juos reflektuojant; 

reflektuoti projekto kultūrinės intervencijos metodai ir 

susistemintas jų rinkinys, susijęs su audiovizualiniu, 

vizualiuoju ir garso menu, kūrybinių industrijų 

produktais. 

4. Projektas „KOKYBĖS 

KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-

V-719-01-0001, finansuojamas 

Europos socialinio fondo lėšomis. 

Vykdo: švietimo, mokslo ir sporto 

- + - Projekto įgyvendinimo trukmė – 2019–2022 

m. Tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi 

pasiekimus, įgyvendinant pokyčius 

savivaldybėse ir mokyklose. Projekte 

dalyvauja 180 mokyklų iš 52 savivaldybių. 

Remiantis progimnazijos statistiniais, mokinių 

pasiekimų rezultatų, išorinio vertinimo ataskaitų ir kitais 

duomenimis parengtas progimnazijos veiklos 

tobulinimo planas, kuris suderintas su Kretingos r. 

savivaldybės administracijos direktoriumi ir Nacionaline 



ministerija ir Nacionalinė švietimo 

agentūra. 

Projekto veikloms skirta suma 

siekia daugiau nei 18,5 milijono 

eurų per 2019–2022 m. laikotarpį: 

85 proc. sumos skiriama iš 

projekto, likusius 15 proc. 

progimnazijai skiria savivaldybės 

iš savo biudžeto, kurios bus 

kompensuotos sėkmingai 

įgyvendinant projektą 

Tikslas – pagerinti ugdymo kokybę 

mokyklose vertinant mokyklų padarytą 

pažangą, ar jos tinkamai vykdo suplanuotas 

veiklas, lemiančių mokinių pasiekimų 

gerėjimą,  padedant stiprinti mokyklų 

atsakomybę ir atskaitomybę už ugdymo 

proceso kokybę. 

švietimo agentūra bei patvirtintas progimnazijos 

direktoriaus 2020-0924 d. įsakymu Nr. V1-97. 

Progimnazijos veiklos tobulinimo plano įgyvendinimui 

panaudotos 2020–2021 m. m. skirtos tikslinės projekto 

lėšos. Pateiktos tarpinės ataskaitos, vykdytas suplanuotų 

veiklų įgyvendinimo aptarimas susitikime . 

5. Pokyčių projektas ,,Renkuosi 

mokyti – mokyklų kaitai!“ 

Įgyvendina VšĮ Mokyklų 

tobulinimo centras 

- + - Tikslas – sutelkti Lietuvos mokyklas 

bendram darbui, kad kiekvienas mokinys 

patirtų mokymosi sėkmę ir būtų savo 

mokyklos bei šalies kūrėjas. Projekto trukmė 

– 2021-06-01–2022-06-01. 

Dalyvauta ,,Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ 

vienuoliktosios kartos dalyvių susitikimuose, 

individualizuotose vadovų konsultacijose, susitikimuose 

su kitų mokyklų vadovais pasidalinti savo patirtimi, 

pasimokyti iš skirtingų patirčių, kelti klausimus, gauti 

rekomendacijų, rinkti duomenis ir teikti grįžtamąjį ryšį. 

Tai puiki galimybė pamatyti savo mokyklą iš šalies, 

savo, kaip mokyklos lyderio, veiklą, gauti kolegų 

įžvalgų kaip tobulinti mokyklos veiklą.  

Nuosekliai vykdytos šio pokyčių projekto veiklos tema 

,,Bendruomeniškumą skatinančios integruotos veiklos“. 

Pokyčių projekto eiga buvo stebima ir tiriama. 
6. Ilgalaikis prevencinis projektas 

„Žaidimai moko“. Projekto 

organizatorius – Kelmės rajono 

pedagoginė psichologinė tarnyba 

- + - Projekto tikslas – pasitelkus žaidimus lavinti 

penkiamečių, šešiamečių erdvės ir laiko, 

regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti 

smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.  

Ilgalaikis prevencinis projektas „Žaidimai moko“. 

Projekto organizatorius – Kelmės rajono pedagoginė 

psichologinė tarnyba. 

7.  Lietuvos ikimokyklinių ugdymo 

įstaigų projektas „Lietuvos 

mažųjų žaidynės“. Organizatorius 

–Lietuvos tautinis olimpinis 

komitetas (LTOK) 

- + - Projekto tikslas – didinti ikimokyklinio 

amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant 

prigimtinį judėjimo poreikį, ir skatinti 

Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

pedagogų tarpusavio bendravimą ir 

bendradarbiavimą, profesinę paramą ir 

pagarbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius 

vaikus.  

 Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų projektas 

„Lietuvos mažųjų žaidynės“. Organizatorius – Lietuvos 

tautinis olimpinis komitetas (LTOK). 

8. 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 

Sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo skatinimo 

projektas ,,Sveikatiada“ – dalyvauta įvairiose projekto 

veiklose, suformuota sveikos mitybos ir fizinio 

aktyvumo įgūdžiais pagrįsta kultūra progimnazijos 

bendruomenėje. 
 



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. 

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 atliekomis, 

mažinti aplinkos taršą, saugoti savo ir 

aplinkinių sveikatą. Gamintojų ir 

importuotojų asociacija, VŠĮ „Elektros 

gamintojų  ir importuotojų organizacija“ ir 

UAB „Atliekų tvarkymo centras“. 

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. 

10. Nacionalinės švietimo agentūros 

projektas ,,Skaitmeninio ugdymo 

turinio kūrimas ir diegimas“ 

(09.2.1-ESFA-V-726-03-0001). 

Trukmė 2018 m. gegužės 30 d. – 

2022 m. gegužės 30 d. (48 

mėnesiai). Projekto vertė – 7 810 

930 eurų 

 +  Projekto tikslas – atnaujinti bendrojo 

ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo 

diegimą. Uždaviniai: parengti priemones 

ugdymo turiniui atnaujinti, teikti steigėjams 

ir mokykloms pagalbą, reikalingą sėkmingai 

įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį. 

Siekiami projekto rezultatai: parengtos 

bendrosios ugdymo programos ir lydinti 

medžiaga; sukurti įrankiai bendrųjų 

programų rezultatams aprašyti ir talpinti 

virtualioje aplinkoje, individuliai mokinio 

pažangai stebėti ir pagalbai teikti; atnaujinti 

skaitmeniniai mokymo ištekliai; sukurti ar 

adaptuoti atvirieji skaitmeniniai mokymo 

ištekliai; adaptuota kalbinių gebėjimų 

ugdymo programinė įranga; metodinė 

pagalba ir konsultacijos steigėjams ir 

mokykloms, įgyvendinančioms atnaujintą 

ugdymo turinį. 
 

Viešosios konsultacijos numatytos keturiomis temomis. 

Daugiau nei prieš vienerius metus suburtos savivaldybių 

UTA komandos (direktorius ir direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui) gilins žinias atnaujinamo ugdymo turinio, 

strateginio planavimo, tinklinio komunikavimo ir 

bendradarbiavimo, problemų sprendimo 

bendradarbiaujant, pokyčių valdymo, procesų ir 

rezultatų kokybės vertinimo gebėjimų srityse.  

 



11. Europos Sąjungos finansuojamas 

projektas „Parama mokyklų 

vadovams, ugdymo turinio 

reformos Lietuvoje lyderiams“, 

kurį įgyvendina Švietimo, mokslo 

ir sporto ministerija ir Nacionalinė 

švietimo agentūra, 

bendradarbiaudamos su Britų 

taryba ir Europos Komisija. 

Finansuojama Europos Sąjungos 

lėšomis pagal Struktūrinių 

reformų rėmimo programą ir 

įgyvendinama Britų tarybai 

bendradarbiaujant su Europos 

Komisija 

 

   Projekto tikslas – padėti mokyklų vadovams 

ir jų mokyklų bendruomenėms įgyvendinti 

atnaujinto kompetencijomis grįsto ugdymo 

turinio reformą savo mokyklose ir sustiprinti 

mokymo bei mokymosi lyderystę. 

Direktorius ir pavaduotojas ugdymui dirbo kartu su 

tarptautinio švietimo ekspertais, kad patobulintų savo 

vadovavimo įgūdžius, virtualiai rinkosi į tęstinius 

susitikimus, skirtus šiuo metu vykstančiam Ugdymo 

turinio atnaujinimui (UTA). Renginių metu pristatytos 

UTA veiklos, aptarti nuveikti darbai, pristatyti 

planuojami procesai bei kiti svarbūs aspektai,  

Projekto grupės dalyviai įgijo žinių, kaip skirtingais 

būdais mokinius įtraukti į mokymosi procesą, kaip 

tobulinti praktines žinias ir suteikti galimybę 

mokytojams gerinti savo profesinius įgūdžius. Jie buvo 

supažindinti su naujais būdais, kuriuos taikydami jie gali 

valdyti ugdymo turinį ir geriau panaudoti visus turimus 

išteklius progimnazijoje. Pasiskirstę į dvi grupes po 15 

asmenų, progimnazijos vadovai kiekvieną mėnesį 

dalyvavo keturiose dviejų valandų trukmės internetinėse 

sesijose. Prieš šias sesijas tarptautiniai ekspertai pateikė 

papildomam skaitymui skirtą medžiagą ir „PowerPoint“ 

parengtas skaidres, kuriose pristatomos būsimos temos. 

Kiekvienos sesijos metu vyko grupinės diskusijos ir 

dalyviai pateikė savo nuomonę apie kiekvieną temą 

Lietuvos ugdymo sistemos kontekste. Kiekvienas 

dalyvis taip pat įgyvendino praktinį projektą, susijusį su 

naujo ugdymo turinio įdiegimu, vėliau pateikė šio 

projekto ataskaitą bei pasidalino patirtimi su visa grupe. 

Dalyvauta moduliuose seminaruose: „Vadovavimas 

profesinio tobulėjimo procesui“, „Įvadas į lyderystę 

mokyklose“, ,,Konsultuojamasis ugdymas ir 

psichologinio atsparumo formavimas“, „Mokytojų 

motyvacijos skatinimas ir palaikymas“.  
12. ES struktūrinių fondų projektas 

„Saugios elektroninės erdvės 

vaikams kūrimas“ (09.2.1-ESFA-

V-726-05-0001). Projekto 

įgyvendinimo laikotarpis: 2018-

05-21–2022-11-30, finansuojamas 

pagal 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 9 prioriteto 

„Visuomenės švietimas ir 

žmogiškųjų išteklių potencialo 

didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726 

priemonę „Ugdymo turinio 

tobulinimas ir naujų mokymo 

 +  Projekto tikslas: Sudaryti galimybes saugiai 

naudotis elektroninėmis paslaugomis bei 

elektroniniu (skaitmeniniu) ugdymo turiniu 

švietimo institucijose. Mokinių pasiekimai 

siejami su naujomis šiuolaikinėmis mokymo 

priemonėmis, grįstomis informacijos ir 

komunikacijos technologijomis (IKT). Tokių 

priemonių naudojimui būtina sukurti naujas 

skaitmenines priemones, sudaryti prieigos 

galimybes prie jų, sukurti saugią ir 

kontroliuojamą belaidę interneto prieigą 

mokyklose. Projekto metu numatyta 

Lietuvos mokyklose įrengti 2000 belaidžio 

interneto zonų. Prie belaidžio interneto galės 

Progimnazija turi prieigą prie sparčiojo interneto, 

viršijančio 100 Mbps greitį. 



organizavimo formų kūrimas ir 

diegimas“.Projekto vykdytojas: 

Nacionalinė švietimo agentūra. 

Projekto partneris: Kauno 

technologijos universitetas. 

Projekto vertė –.557.931,33 eurai 

jungtis tik autorizuoti vartotojai, bus 

vykdoma turinio prieigos kontrolė; 1350 

pedagogų ir mokyklų vadovų bus apmokyta 

valdyti mokyklos tinklo parametrus, 

organizuoti belaidžio tinklo plėtrą, naudoti 

belaidį tinklą kasdienėje veikloje. Bus 

parengti turinio filtrai ir prieigos prie 

interneto išteklių; bus sukurta kvalifikacijos 

tobulinimo programa ir metodinė medžiaga. 

13. ,,Bendradarbiaujančių klasių“ 

projektas 

 +  Nacionalinis mokytojų tinklaveikos 

projektas, kreipiantis mokyklas ieškoti naujų 

partnerysčių, strategijų ir efektyvių veiklos 

formų. Mokytojai mokyklų tinkluose gali 

gauti įdomias praktikas ir kitus šaltinius, 

kurie būtini jų profesiniam tobulėjimui. 

Mokyklų tinkle analizė rodo teigiamą 

poveikį mokinių pasiekimams. 

Atsirado galimybė keistis pamokų užduotimis, idėjomis, 

bendromis pamokomis. Mokytojams pateikiami 

naudingi IKT įrankiai, įvairūs bendradarbiavimo 

scenarijai, taip pat teikiamos pedagoginės ir 

technologinės konsultacijos.  

Nauda mokytojui: su kolega smagiau vesti pamokas, 

lengvesnis pasiruošimas pamokoms, lengvas užduočių ir 

vertinimo pasidalinimas, duomenimis pagrįsti ugdymo 

sprendimai, kvalifikacijos kėlimas.  

Nauda mokiniui: daugiau ir įvairesnių užduočių, 

bendradarbiavimas grupėse, prasmingų mokinių 

santykių kūrimas. 

_____________________________ 
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