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Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas 

Projekto koordinatoriai, 

fondai, skirtos lėšos projekto 

įgyvendinimui 

Vykdymo 

terminai 
Dalyvių 

skaičius 
Projekto 

partneriai 
Projekto tikslai ir veikla 

Už projekto 

vykdymą atsakingas 

asmuo mokykloje 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„LECTIO DE VIA / 

Skaitymo kelias“. 

 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšos 

 

2018–2020 

m. m. 

6–8 klasių 

mokiniai 

(20) 

Gruzdžių 

gimnazija 

Šiaulių r. 

Drąsučių 

mokykla 

Šiaulių r. Kairių  

pagrindinė 

mokykla 

Šiaulių r. 

Voveriškių 

mokykla 

Šiaulių Jovaro 

progimnazija 

Biržų švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Laima 

Zdanevičienė, 

mokyklų veiklos 

tobulinimo 

konsultantė 

 

Tikslas – gerinti mokinių 

ugdymo(si) pasiekimus bei 

skatinti individualią mokinio 

pažangą, tobulinant skaitymo, 

rašymo, kalbėjimo įgūdžius bei 

socioemocines kompetencijas. 

Veiklos: 

Mokymai, veiklą tobulinančių 

mokyklų administracijos 

atstovams, mokytojams, 

mokiniams, konsultuojančios 

mokyklos lietuvių k. 

mokytojams, projektą 

administruojantiems asmenims;  

Planavimo etapas. Lietuvių 

kalbos ir kitų mokomųjų dalykų 

integruotų pamokų planavimas, 

pamokų planų rengimas; 

Įgyvendinimo etapas. Lietuvių 

kalbos ir kitų mokomųjų dalykų 

integruotų pamokų praktinis 

įgyvendinimas; 

Refleksijos ir įsivertinimo 

etapas. Gerosios patirties 

sklaida. Mokyklos komandos, 

mokytojai vertina parengtų ir 

išbandytų integruotų pamokų 

ciklus; 

Violeta Butkienė 

Virginija 

Zavaliauskienė 

Ramūnas 

Vitkauskas 



2. 

 

 

 

 

Integralaus 

gamtamokslinio ugdymo 

programos išbandymas 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšos 

 

2018–2020 

m. m.  

5–8 klasės Ugdymo 

plėtotės centras 

Tikslas – išbandyti integralaus 

gamtamokslinio ugdymo 

programą 5-8 klasėse. 

Violeta Butkienė 

Jūratė Lukošienė 

Kristina 

Juodeikienė 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Laisvės TV 

visuomeninis projektas  

„Kartu“ 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšos 

 

Nuo 2019– 

2020 m. m. 

5–10 klasės Nacionalinė 

socialinio 

saugumo 

kampanija 

„Už saugią 

Lietuvą“ 

Tikslas – su mokiniais kalbėti 

apie pilietiškumą, galimybes 

visiems prisidėti prie valstybės 

kūrimo, padrąsinti, sprendžiant 

jauniems žmonėms rūpimus 

klausimus, įkvėpti karjeros 

galimybėms, palaikyti jų 

motyvaciją mokytis ir siekti 

aukščiausių tikslų. 

Violeta Butkienė 

4. 

 

 

 

 

Šiaulių r. savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios 

programos sveikatos 

projektas „Augu 

sveikas“ 

300, 00 2019 m. 

kovo – 

gruodžio 

mėn. 

1–10 klasės Plaukimo 

mokykla 

„Delfinas“ 

Tikslas – organizuoti žalingų 

įpročių, patyčių prevenciją ir 

intervenciją, ugdant mokyklos 

bendruomenės sveikos 

gyvensenos įgūdžius. 

Violeta Butkienė 

Viktoras Sėjūnas 

5. 

 

 

 

 

Kelmės r. psichologinė 

pedagoginė tarnybos 

inicijuotas ilgalaikis 

prevencinis projektas  

„Žaidimai moko“ 

 2019–2020 

m. m. 

 Kelmės r. 

psichologinė 

pedagoginė 

tarnyba 

 Tikslas – pasitelkus žaidimus 

lavinti penkiamečių, šešiamečių 

erdvės ir laiko, regimąjį 

suvokimą, tikslinti ir tobulinti 

smulkiuosius (riešo, rankų 

pirštų) judesius. 

Simona Daniutė 

6. 

 

 

 

 eTwinning projektas 

S.O.S Earth: Another 

Way Is Possible. ( S.O.S 

Žemės taršai: plastikas 

kitaip) 

Švietimo mainų paramos 

fondas 

2019–2020 

m. m. 

 Italijos Genujos 

mokykla 

Tikslas – ugdyti mokinių 

domėjimąsi aplinkos 

problemomis, ieškoti sprendimo 

būdų, lavinti anglų kalbos žinias 

ieškant informacijos bei 

pristatant darbus. 

Rasa Bublauskytė 



 

 


