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1 2019-1-LT01-KA101-
060145

920512347 VšĮ „Laimingų 
vaikų pilis“

Miško mokyklos darbuotojų 
mokymai "Let's go Wild"

H. Manto g. 6a - 30, 
92133 Klaipėda

Projektas "Let's go Wild" skirtas Miško mokyklos darbuotojų kompetencijų kėlimui per Forest 
School Education mokymus Anglijoje arba Airijoje, pedagogams dirbantiems lauko darželiuose 
ir mokyklose. Šie mokymai atliepia Miško mokyklos darbuotojų kvalifikacinius poreikius, 
kadangi panašių mokymų Lietuvoje nėra, o lauko pedagogikos samprata labai jauna. Projekto 
metu bus įgyvendintas šis pagrindinis tikslas - kokybiškesnis darbuotojų darbas gamtoje su 
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio amžiaus vaikais per:
- vaiko raidos analizę, praktinius patarimus;
- metodus, kaip pasirinkti tinkamus įrankius, kurti laužus, naudoti virves bei rišti mazgus ir 
statyti pastoges drauge su 3-10 metų vaikais, darbų saugos kontekste. Jie taip pat gaus daug 
žinių apie kūrybinių ir meninių projektų įgyvendinimą drauge su vaikais lauke;
- imersyvaus mokymosi taikymą;
- žaidimizacija ir vaikų inicijuota veikla paremtą ugdymo programą;
- tarptautinės patirties įgijusius pedagogus, nuolat siekiančius tobulėti;
- geriau organizuojamas ir valdomas kasdienines veiklos rutinas;
- efektyvų edukacinės veiklos planavimą ir vertinimą.

23 214,00

2 2019-1-LT01-KA101-
060155

947805916 Kėdainių 
profesinio rengimo 
centras

Kūrybiškumo ugdymas ir 
asmenybės ūgtis

Šėtos g. 105, 58117 
Kėdainiai

Projekto konsorciumas yra sudarytas iš 9 Kėdainių r. sav. veikiančių įvairių tipų ugdymo 
įstaigų. Konsorciumo projekto paraiškos koordinatorius - Kėdainių profesinio rengimo centras. 
Visas projekte dalyvaujančias organizacijas apjungia turima strateginių partnerysčių ir 
eTwinning programos projektų patirtis, tikslinės grupės iniciatyvumas ir poreikis nuolatinei 
kaitai,  noras įgyti naujos patirties, siekis padaryti mokymosi procesą patraukliu mokiniui.
Projekto tikslas – tobulinti pedagogų kūrybiškumo ir tarpkultūrinio bendravimo kompetencijas, 
siekiant asmenybės ūgties. 
 Projekto tikslo bus siekiama įgyvendinant  šiuos uždavinius:
1. Susipažinti su kūrybiškumo ugdymo metodų taikymo patirtimi ir įgyti kūrybiško mąstymo 
ugdymo praktinių įgūdžių.
2. Sustiprinti projekto dalyvių bendradarbiavimo įgūdžius kuriant naujas edukacines aplinkas.
3. Tobulinti užsienio kalbų žinias, tarpkultūrinio bendravimo kompetencijas bei profesinę 
motyvaciją.
4. Įgyti išmaniųjų technologijų ir mobiliųjų aplikacijų taikymo ugdymo procese patirties.
5. Pasidalyti kūrybiškumo ugdymo patirtimi užsienio švietimo įstaigose, dalyvaujant mokymo 
vizituose.
Stažuotės metu naujai įgytos žinios bus integruotos į ugdymo procesą ir padės geriau pažinti 
mokinius, projektuoti ugdymo turinį, organizuoti į mokinius orientuotą ugdymo procesą, kurti 
kūrybišką ir motyvuojančią mokymosi aplinką. Mokytojai įgis kompetencijų, kurios prisidės 
prie sėkmingo mokymo(si) proceso organizavimo, gebėjimo tinkamai parinkti ir taikyti 
inovatyvius ir efektyvius ugdymo metodus, kurie padės atsiskleisti ugdytinių iniciatyvumui bei 
kūrybiškumui.

36 528,00

2019 m. „Erasmus+“ bendrojo ugdymo sektoriaus 1 pagrindinio veiksmo finansuojamų projektų (KA101) sąrašas



3 2019-1-LT01-KA101-
060157

929776138 Rietavo Lauryno 
Ivinskio gimnazija

Švietimo technologijų 
sprendimai mokykloje

Daržų g. 1, 90311 
Rietavas

Projekto mobilumo veiklos yra orientuotos į konkrečių kompetencijų, reikalingų  Europos 
plėtros plano  įgyvendinimui  plėtojimą . Tai yra – mokymo(si) galimybių virtualioje erdvėje 
kūrimas, profesinio kompiuterinio raštingumo, dalykinių kompetencijų, susijusių su ugdymo 
turinio kaita, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų ugdymas, mokytojų įgalinimas 
noriai ir užtikrintai  taikyti IKT įrankius visuose ugdymo lygiuose.  Svarbus dėmesys viso 
projekto įgyvendinime – skaitmeninių įrankių ir platformų naudojimas. Modernizuota mokymo 
bazė mokykloje,  pritaikyta pažangių technologijų, mokymo metodų ir įrankių naudojimui, 
iššaukė didžiulį poreikį ugdyti pedagoginio personalo skaitmeninio turinio kūrimo bei taikymo 
kompetencijas.  Pedagogai, dirbantys pradiniame, pagrindiniame ir viduriniame ugdymo 
lygiuose įgis praktinių žinių apie mokymo technologijų dizainą, trumpų filmų kūrimo 
subtilybes ir jų taikymą mokyme(si),  socialines informavimo priemones,  Design Thinking 
įrankius ir vartotojo patirtis, kūrybines industrijas ir Edtech sritį, mokysis taikyti mokomąsias 
programėles (Apps) ugdymo procese, vykdyti švietimo programinių įrankių, aktyvių  metodų 
paiešką bei  domėsis jų pritaikymu ugdymo procese.  

9 574,00

4 2019-1-LT01-KA101-
060158

946988691 Panevėžio Juozo 
Balčikonio 
gimnazija

Socialinių emocinių įgūdžių 
tobulinimas siekiant naujų 
mokinių adaptacijos sėkmės. 

Respublikos g. 47, 
35170 Panevėžys

Siekiant įgyvendinti gimnazijos strateginio plano 2017-2019 m. uždavinius, pagrindinis 
gimnazijos poreikis - sutrumpinti naujų mokinių adaptacinį periodą naujoje ugdymo(si) 
aplinkoje nuo ko priklauso mokinių motyvacija ir aukštesni mokymosi rezultatai. 
Projekto tikslai yra:
 - parengti rekomendacijas klasių vadovams ir dalykų mokytojams  kaip palengvinti ir 
sutrumpinti naujai atėjusių mokinių adaptacinį periodą naujoje ugdymo(si) aplinkoje nuo ko 
priklauso mokinių motyvacija ir aukštesni mokymosi rezultatai,
- parengti praktinę priemonę, kuri leis nustatyti EQ 1-ose gimnazijos klasėse naujai atėjusiems 
mokiniams, kuri leis sekti jų EQ  ir mokymosi pažangą,
- gerinti gimnazijos mikroklimatą tobulinant mokinių ir mokytojų emocinį raštingumą bei 
įsisavinti inovatyvius, įmokinį orientuotus, jų kūrybiškumą bei kritinį mąstymą ugdačius 
metodus.
Bendradarbiaudami su kursų organizatoriais projekto dalyviai parengs klausimyną, kuris leis 
nustatyti mokinių EQ naujai suformuotose 1-ose gimnazijos klasėse. Apdoroti rezultatai ir 
tyrimų ataskaita bus skelbiama gimnazijos tinklapyje, informuojami tėvai susirinkimuose bei 
visi mokytojai pedagogų susirinkimuose. Seksime  mokinių EQ pokytį ketverius metus, 
analizuosime pokyčio koreliaciją su mokinių mokymosi pažanga. 
Dalyviai parengs metodų, įrankių  bei įvaldytų technikų rinkinį - mokymo priemonę , kurią 
pristatys ir aptars metodikos centruose. Praktine priemone naudos klasių vadovai darbui su 
klase bei dalykų mokytojai integruodami socialinio emocinio intelekto ugdymą į dalykų 
programas.

33 220,00

5 2019-1-LT01-KA101-
060166

929356225 Krekenavos 
Mykolo Antanaičio 
gimnazija

Pamoka be vadovėlio Laisvės g. 18, 38310 
Krekenava, Panevėžio 
raj.

Dėl nepasitikėjimo savo kompetencijomis IKT srityje ir kalbos barjero, dalis gimnazijos 
pedagogų nėra linkę naudoti mobiliuosius įrenginius ugdymo procese ar dalyvauti 
tarptautiniuose projektuose. Pedagogams trūksta žinių ir patirties ugdymo proceso 
patrauklumui stiprinti, motyvuoti mokinius geresniems mokymosi rezultatams. Sėkmingam 
šios vizijos įgyvendinimui reikia tobulinti šias gimnazijos mokytojų žinias:
1. pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų kalbinę kompetenciją;
2. naujų IKT mokymo metodų ir įrankių taikymą ugdymo procese;
3. mokymo ir mokymosi procesų planavimą ir organizavimą pamokoje.
Projekto „Pamoka be vadovėlio“ tikslas – inovatyvus, kūrybiškas ir lengvai suprantamas 
ugdymo(si) turinys gimnazijos mokiniams, išnaudojant IKT galimybes ir aktyvius mokymosi 
metodus. 

18 440,00



6 2019-1-LT01-KA101-
060174

946696915 Klaipėdos 
Sendvario 
progimnazija

Inovatyvių metodų naudojimas - 
kelias į ugdymo kokybę ir 
mokyklos tarptautiškumą 

Tilžės g. 39,  91255 
Klaipėda

Projekto "Inovatyvių metodų naudojimas – kelias į ugdymo kokybę ir mokyklos 
tarptautiškumą" tikslas -  patobulinti mokytojų kompetencijas, susijusiais su inovatyvių metodų 
naudojimu ugdymo kokybės ir mokyklos tarptautiškumo tobulinimui.
Uždaviniai:
1. Sužinoti inovatyvių motyvaciją, kūrybiškumą, kritinį mąstymą, vaizduotę skatinančių ir 
bendrųjų gebėjimų ugdymo kokybę gerinančių metodų. 
2. Įgyti daugiau tarptautinio bendradarbiavimo patirties.
3. Pagerinti anglų kalbos vartojimo įgūdžius. 
4. Skleisti gerąją patirtį savo mokykloje, mieste, respublikoje ir tarptautinėje konferencijoje.

31 828,00

7 2019-1-LT01-KA101-
060182

920293806 Šakių lopšelis - 
darželis „Berželis“

STEAM IKIMOKYKLINIAME 
UGDYME

Gimnazijos g. 7, 71115 
Šakiai

Projekto tikslas – įgyti tarptautinės patirties STEAM ugdymo praktikose ikimokykliniame 
ugdyme.
Projekto uždaviniai:
- įgyti žinių apie STEAM veiklas ikimokyklinio ugdymo įstaigose kursuose Graikijoje;
-susipažinti kokios diegiamos pažangios praktikos, pedagoginės inovacijos, kuriamos 
netradicinės ugdymo aplinkos stebint veiklą Islandijos ir Portugalijos darželiuose;
- taikyti STEAM veiklas ugdyme; organizuoti vaikų ugdymo(si) procesą STEAM metodikos 
edukacinėse erdvėse;
- sukurti STEAM metodinių priemonių ir veiklų praktinį rinkinį, kuriuo galėtume pasidalinti su 
rajono ir respublikos pedagogais;
- skatinti pedagogų motyvaciją, plėtojant pedagogų profesinį bei asmenybės tobulinimą.
- organizuoti STEAM metodikos įgytų įgūdžių ir kompetencijų sklaidą šalies ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo pedagogams.

10 782,00

8 2019-1-LT01-KA101-
060187

944447291 Prienų „Revuonos“ 
pagrindinė 
mokykla

Projektuojame prasmingą 
ugdymą - auginame asmenybę

Dariaus ir Girėno g. 6, 
59114 Prienai

Strateginiame mokyklos plane numatyta efektyvinti ugdymo procesą plėtojant bendruomenės 
santykius ir mokymosi aplinkas, padedančias mokiniui įgyti įvairios prasmingos patirties. 
Pagrindinis dėmesys yra skiriamas mokymosi įprasminimui, jiems iškylančių gyvenimiškų 
problemų sprendimui; motyvuojančių mokytis fizinių aplinkų bei gerų santykių kūrimui. 
Įgyvendindama šiuos tikslus mokyklos vadovų komanda tobulina vadovavimą ir koordinuoja 
visų organizacijos narių veiklą, bet sėkmingam visos komandos tobulėjimui nepakanka 
mokykloje organizuojamų konferencijų, seminarų bei dalijimosi patirtimi su kolegomis iš kitų 
mokyklų.
Projekto tikslai:
1. Sudaryti sąlygas mokytojams įgyti kompetencijų, reikalingų palaikant gerus santykius tarp 
skirtingų poreikių  mokinių ir organizuojant patirtinį mokymą(si).
2. Susipažinti su kitų šalių patirtimi kuriant ir pritaikant įvairias erdves mokinių ugdymui(si) 
bei realių gyvenimo problemų sprendimui. 
3. Skatinti įvairių dalykų mokytojus bendradarbiaujant organizuoti patrauklų mokiniams 
ugdymą(si) ir motyvuoti išlikti mokykloje.
4. Suteikti galimybę mokytojams tobulinti užsienio kalbų mokėjimo ir daugiakultūrinę 
kompetencijas.

34 808,00



9 2019-1-LT01-KA101-
060195

947840642 Mažeikių „Ventos“ 
progimnazija

'Learning is the only thing the 
mind never exhausts, never 
fears, and never regrets.'

Pavenčių g.  15, 89184 
Mažeikiai

Important task for Ventos progymnasium is  to mobilize the community to build a positive 
community microclimate, where relations are based on respect, responsible behaviour and 
creative solution to problems. The surveys pointed out that living in multicultural societies and 
becoming  global citizens require specific competences  of  integrating pupils from different 
cultural backgrounds, respecting their traditions, customs and  culture. We do not have a lot of 
experience what concerns teaching pupils who come from other countries though the number is 
increasing every year, so the need for intercultural education has become of a key importance 
too. 
Two specially designed courses in  Malta and Greece were selected for four representatives of 
the staff to :
• get  broader intercultural experience in communication and collaboration with colleagues 
abroad and improve competences linked to teaching/ training learners from other cultures, and 
integrate them into their classroom practice. This will prove the whole community is capable of 
facing the challenges provoked by globalization.
• The two courses in different countries will help to get twice and more versatile  experience 
and knowledge and  help the school  run a KA2 projects we have been involved in and planning 
to apply  for better understanding of our foreign partners from different cultural backgrounds to 
cope with misunderstandings and issues which might occur. This will improve international 
project work of the whole school and make the institution known as tolerant and flexible 
abroad. 
• We intend to use  the competencies acquired during  mobilities  and organize a workshop for 
students' families and  teachers from other schools. They will  feel more confident while 
carrying out the projects or hosting children from other countries. This event  for sure this will 
strengthen our local community and help to disseminate our project results.The material and 
outcomes will be displayed on eTwinning platform and school's website. 

9 696,00

10 2019-1-LT01-KA101-
060226

931592075 Ukmergės 
Dukstynos 
pagrindinė 
mokykla

Usus magister est optimus.-
Cicero (Patirtis- geriausia 
mokytoja)

Vaižganto g. 44, 20177 
Ukmergė

Inicijuodama projektą „Patirtis – geriausia mokytoja“ Ukmergės Dukstynos mokykla siekia 
įgyvendinti strateginį mokyklos tobulinimo tikslą, atitinkantį nacionalinės programos "Lietuva 
2030" prioritetus, - saugioje daugiakultūrėje aplinkoje ugdyti kompetentingą mokyklos 
bendruomenę, gebančią mokytis visą gyvenimą, suprasti ir valdyti edukacinius pokyčius 
europinės švietimo dimensijos kontekste.
Projekto tikslas – Ukmergės Dukstynos mokykloje pagerinti mokymo kokybę ir mokinių 
pasiekimus tikslingai stiprinant pedagogų informacinio raštingumo kompetenciją ir gebėjimą 
kūrybiškai organizuoti suasmenintą mokinių ugdymą(si).
Projekto uždaviniai: 1. (iki projekto) Pagerinti pedagogų bendrąsias projektinio darbo ir 
tarpkultūrinio bendravimo kompetencijas. 2. (projekte) Dalyvaujant europinio mobilumo 
mokymuose, pagerinti pedagogų informacinį raštingumą ir gebėjimą kūrybiškai taikyti aktyvų 
suasmenintą mokymąsi skatinančius metodus. 3. (projekte ir jam pasibaigus) Pagerinti 
pedagogų kalbinę kompetenciją, kūrybiškai dalintis ir perimti pažangią europinę pamokos 
vadybos ir komandinės veiklos patirtį. 

28 534,00



11 2019-1-LT01-KA101-
060228

921830771 Šiaulių Ragainės 
progimnazija

Increasing Student Success with 
Training Coaching  

Tilžės g. 85, 78113 
Šiauliai

The 2019-2021 Strategic Plan of Siauliai Ragaine progymnasium is the basis and the context 
which arose the necessity to have a project based on “Increasing Students Success with 
Training Coaching”. We believe that this project, which we have developed according to our 
needs and objectives, will contribute directly and indirectly to the relevant articles of our 
Strategic Plan.
Our aim in this project is to enable our students to change their viewpoints, to approach life 
positively, to be motivated by getting rid of test stress, to be able to establish positive relations 
with their teachers and peers, to increase the attractiveness of the school by minimizing student 
absenteeism, to increase our academic success by improving coaching skills and interactive 
communication.
This project will not only contribute to our academic success but will also contribute to the 
personal and professional development of our teachers. Our teachers will have a vision, acquire 
new skills, adopt different approaches and practices, increase their faith and respect for 
themselves and their professions, increase their language and digital competencies and gain 
awareness on European culture and values.
Furthermore, the development of vision, leadership, management and communication skills of 
our training staff will grow and contribute to the establishment of the institutional development 
and enrich effective human resources structure in the institution.

22 024,00

12 2019-1-LT01-KA101-
060230

945237744 Palaimintojo 
Teofiliaus 
Matulionio 
gimnazija

Netradicinių ugdymo metodų 
panaudojimas integruotame 
gamtamoksliniame ugdyme

Architektų g. 85, 
04208 Vilnius

Projektas orientuotas į Gimnazijos veiklos sritis, kurias siekiama patobulinti atsižvelgiant į 
įsivertinimo 2017-2018 m.m. išvadas, PISA ir Standartizuotų testų rezultatus: gamtos mokslų 
mokymas pagrindinio ir vidurinio ugdymo klasėse; grįžtamasis ryšys ugdymo procese; 
skirtingų dalykų mokytojų bendradarbiavimas kaip sąlyga integruotam ugdymui organizuoti; 
mokymo ir mokymosi metodų įvairovė siekiant didesnės motyvacijos ir savivaldaus ugdymosi 
mokymosi sunkumus patiriantiems mokiniams. 
Nuo 2018 m. rugsėjo PTMG dalyvauja „Integralaus gamtos mokslų kurso 5-8 kl.“ programos 
išbandyme. Stiprinama gamtamoksliam ir netradiciniam ugdymui reikalinga materialinė bazė. 
Nuo 2018 m. rugsėjo Gimnazijai įgyvendinant Europos Regioninės plėtros fondo lėšomis 
finansuojamą projektą „Nevalstybinės bendrojo lavinimo mokyklos „Palaimintojo Teofiliaus 
Matulionio gimnazija“ infrastruktūros modernizavimas“ bus ženkliai pagerintos ir 
modernizuotos sąlygos gamtos mokslų mokymui: įkurta šiuolaikiška gamtamokslio laboratorija 
su reikiama įranga, įrengta interaktyvioji klasė.
Šio projekto tikslai: 1) tobulinti gamtos mokslų mokytojų kompetencijas organizuojant 
integruotą gamtamokslį ugdymą 5-8 klasėse, rengiant mokymo medžiagą, kuri būtų orientuota į 
kontekstualų mokymą, į problemų sprendimą ir mokymąsi tyrinėjant; 2) perimti gerąsias 
gamtos mokslų ir kūrybinio ugdymo patirtis, inovatyvius metodus bei tobulinti mokinių 
asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo sistemas; 3) stiprinti gamtos ugdymą, grįstą 
patyriminiu ir probleminiu mokymu pradinio ugdymo pakopoje, skatinant vaikų susidomėjimą 
gamtos mokslais ir stiprinant mokymosi motyvaciją; 4) optimizuoti ugdymo proceso 
organizavimą taikant integruotą gamtos ugdymą bei naudojant netradicines ugdymo erdves.

30 448,00



13 2019-1-LT01-KA101-
060237

917764240 Kauno technikos 
profesinio mokymo 
centras

Kova su ankstyvuoju mokinių 
pasitraukimu iš švietimo 
sistemos ir mokymo kokybės 
gerinimas

V. Krėvės pr. 114, 
50315 Kaunas

Šio projekto tikslai tiesiogiai susiję su mokyklos strategija, tobulintinomis sritimis ir europiniu 
plėtros planu, aprašytais aukščiau:
1) Sumažinti per anksti iš švietimo sistemos pasitraukiančių mokinių skaičių didinant 
moksleivių mokymosi motyvaciją, sukuriant moksleiviui draugišką aplinką, padedant spręsti 
psichologines, socialines, finansines problemas, su kuriomis besimokantieji susiduria bei 
supažindinant juos su galimybėmis, kurias teikia įgytas išsilavinimas ar mokymasis visą 
gyvenimą bei įgytų bendrųjų ir profesinių kompetencijų pripažinimas/panaudojimas ne tik 
Lietuvoje, tačiau ir kitose Europos šalyse.
2) Gerinti ugdymo turinio ir proceso kokybę - labiau pritaikyti turinį ir procesą skirtingiems 
mokinių poreikiams, integruoti europinę dimensiją į ugdymo turinį, atnaujinti mokymo turinį, 
sustiprinti savo kaip ugdytojo vaidmenį ne tik formaliose, bet ir neformaliose aplinkose, kas 
padėtų mokiniams nepasitraukti iš mokyklos per anksti, kurti patrauklią mokymosi aplinką ne 
tik jau esantiems, bet ir būsimiems mokiniams, o taip pat norintiems mokytis migrantams.
3) Skatinti mokytojus kelti savo kvalifikaciją, mokytis visą gyvenimą ir tobulinti savo 
kompetencijas, pažinti kitas kultūras, inicijuoti veiklas su kitomis šalimis - tai ne tik suteiktų 
mokytojams galimybę tobulintis savo dalyko, metodinėje ar bendrojoje srityse, pagerinti 
užsienio kalbos žinias, užmegzti naujus ryšius, bet ir sukurti saugią, sveiką, patrauklią 
tarptautinę aplinką mokykloje, kuri labiau domintų per anksti iškrentančius mokinius, parodytų 
jiems ES ar tarptautinio bendradarbiavimo teikiamas galimybes. 

24 568,00

14 2019-1-LT01-KA101-
060258

923705393 Alytaus Dainavos 
progimnazija

Laimingi mokiniai - laiminga 
šalis

Vilties g. 12, 63202 
Alytus

Projekto tikslas – gerinti mokinių gerbūvį per socialinį ir emocinį jų intelekto ugdymą, 
užtikrinti ugdymo kokybę, taikant inovacijas ir siekti kiekvieno mokinio sėkmės per sustiprintą 
tarptautinį bendradarbiavimą. Mokyklos bendruomenė žino savo tobulintinas sritis, todėl 
projekto veiklos tikslingai orientuotos į norimą pokytį. Siekiama, kad ugdymo procesas būtų 
inovatyvus, šiuolaikiškas, taikant naujausias metodikas, tinkančias XXI a. mokiniui. Mokykla 
turi būti ne tik žinių šaltinis, bet vieta, kurioje ugdoma kūrybinga, kritiškai mąstanti, mokanti 
bendrauti ir dirbti komandoje brandi asmenybė, suvokianti globalias problemas ir gebanti 
priimti lokalius sprendimus. Tokiu būdu bus pasiekta, kad mokykloje mokytųsi laimingi, sveiki 
ir saugiai besijaučiantys mokiniai, kurie ateityje įsilies į darbo rinką, aktyvų visuomeninį 
gyvenimą ir kurs laimingą visuomenę.  

12 798,00

15 2019-1-LT01-KA101-
060261

947131087 Kauno statybos ir 
paslaugų mokymo 
centras

Kuriant inovatyvią mokyklą R. Kalantos g. 80, 
52364 Kaunas

Projekto tikslas - mokyklos kaip visumos tobulinimas, siekiant užtikrinti lygias ugdymos(si) 
galimybes įvairių poreikių mokiniams, tobulinant bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą, 
kuriant socialiai remtinų mokinių mokymąsi bei kompetencijų formavimąsi skatinančią 
aplinką. Projekto tikslo bus siekiama įgyvendinant šiuos uždavinius: 1) susipažinti su 
tarptautine įtraukiojo ugdymo aplinkos diegimo praktika. 2) susipažinti įtraukiojo ugdymo 
strategijomis, būdais ir jų taikymu ugdymo(si) procese, siekiant kelti mokinių mokymosi 
motyvaciją. 3) plėtoti pedagogų, mokyklos darbuotojų profesinį bei asmenybės tobulinimąsi, 
kuriant atviros, inovatyvios kultūros bendruomenę gimnazijoje. 4) vystyti mokyklos 
tarptautiškumą, išplečiant europinio bendradarbiavimo galimybes.

12 497,00



16 2019-1-LT01-KA101-
060266

947689807 Kauno Rokų 
gimnazija

Mokymosi motyvacija - 
individualios mokymosi 
pažangos garantas

Vij ūnų g. 2, 46117 
Kaunas

PROJEKTO TIKSLAS  –  kelti mokymosi motyvaciją, siekiant gerinti ugdymo(-si) 
pasiekimus, perimant Europos šalių gerąją patirtį. 
PROJEKTO UŽDAVINIAI:
1. Kelti darbuotojų tarpkultūrinę kompetenciją, siekiant pripažinti ir gerbti mokinių įvairovę, 
atsižvelgiant į kiekvieno individualius gebėjimus ir poreikius.
2. Kelti pedagogų profesines kompetencijas: 
- Ugdymo(si) aplinkų kūrimo kompetenciją, siekiant kurti saugią, mokinio emocinį, socialinį, 
intelektualinį vystymąsi palaikančią bei bendradarbiavimą skatinančią ugdymo(si) aplinką;
- Dalyko turinio planavimo ir tobulinimo kompetenciją, siekiant plėtoti pedagogų gebėjimą 
atrinkti mokymo(si) metodus, tinkamus mokymo(si) tikslams pasiekti bei parengti mokiniams 
įdomią ir patrauklią mokymo(si) medžiagą.
- Mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetenciją, siekiant sukurti aplinką, padedančią 
mokiniui patirti pažinimo džiaugsmą; sudominti mokinius mokomuoju dalyku; padėti 
mokiniams spręsti mokymosi problemas.
3. Kelti pedagogų bendrąsias kompetencijas:
- Komunikacinę ir informacijos valdymo.
- Bendravimo ir bendradarbiavimo.
4. Vystyti europinę dimensiją, užmezgant ryšius su švietimo institucijomis užsienyje.

31 328,00

17 2019-1-LT01-KA101-
060270

947877987 Alytaus r. Daugų 
Vlado Mirono 
gimnazija

Pozityvus mokyklos dialogas su 
tėvais = sėkmingas mokinys

Pergalės g. 2, 64140 
Daugai, Alytaus raj.

Projekto tikslas susijęs su gimnazijos veiklos prioritetinėmis sritimis – aukštais mokymosi 
rezultatais ir socialinių kompetencijų tobulinimu. Mokinių tėvų įsitraukimas į gimnazijos 
gyvenimą yra žemas, o tai turi įtakos žemiems mokymosi rezultatams ir mikroklimatui. 
Projekto dėmesio centre yra tėvai, turintys neigiamą nuostatą gimnazijos atžvilgiu. Projekto 
tikslas - pagerinti gimnazijos mokinių ugdymo kokybę ir mikroklimatą, padidinant tėvų 
įtraukimą į mokyklos gyvenimą.
Kursuose projekto dalyviai sustiprins savo žinias apie bendravimo stilius, konfliktų sprendimą, 
skirtingus tėvų ir mokytojų tikslus vaiko atžvilgiu, svarstys galimybes apie bendros komandos 
kūrimą, analizuos Enraito metodą, informacinių technologijų panaudojimo galimybes 
bendraujant su tėvais. Darbo stebėjimo metu projekto dalyviai turės galimybę pamatyti 
priimančios mokyklos mikroklimatą, mokytojų ir mokinių bendravimą, turės galimybė susitikti 
su tėvų asociacijos atstovais. 

14 662,00

18 2019-1-LT01-KA101-
060274

948822767 Anykščių Jono 
Bili ūno gimnazija

Įtraukiantys mokymo metodai 
aktyvių mokinių ugdymui

Liudiškių g. 49, 29126 
Anykščiai

Projekto tikslas -  perimti šiuolaikišką europietišką  patirtį kokybiškiems ugdymo proceso 
pokyčiams vykdyti, kuriant glaudesnius ryšius tarp mokomųjų dalykų, formaliojo ir 
neformaliojo ugdymo(-si) veiklų, skatinant bendradarbiavimą, idėjų kaitą ir sklaidą. Gimnazijos 
mokytojai įgis tarptautinės patirties ir gebėjimų kompleksiškai ugdyti jauną žmogų stebėdami 
užsienio kolegų patirtį trijų darbo stebėjimo vizitų Suomijos, Ispanijos ir Prancūzijos 
mokyklose metu, keldami kvalifikaciją mokymuose Portugalijoje, Belgijoje, Islandijoje, 
Kroatijoje ir Švedijoje bei dalindamiesi savo patirtimi. Tai leis projekto dalyviams tapti 
lyderiais, dirbti inovatyviais metodais ir didinti gimnazijos pajėgumą, patrauklumą ir tarptautinį 
svarumą.  Pasitelkus įgytas vadybos žinias, bus galimybė strateginiame plane numatyti 
efektyvesnį turimų resursų panaudojimą bei naujų finansavimo šaltinių pritraukimą. 

35 814,00



19 2019-1-LT01-KA101-
060291

933813666 Joniškio r. 
Gasčiūnų 
pagrindinė 
mokykla

Patyčių prevencija mokyklose Mokyklos g. 5, 84246 
Gasčiūnų km., Joniškio 
raj.

Projekto tikslas - išmokus nustatyti konfliktų  priežastis ir įgijus gebėjimų nustatyti konfliktų 
užuomazgas pradinėje stadijoje, kurti saugią mokyklos aplinką, kurioje vyraus 
bendruomeniškumas, sąmoningumas ir patyčių netoleravimas. 
Mokykla planuoja siųsti mokyklos darbuotojus į kursus "Patyčių prevencija mokyklose" bei  
darbuotojus darbo stebėjimui pasisemti gerosios patirties šia tema. Tikimasi gauti daugiau 
informacijos apie įvairias patyčių formas, išmokti atpažinti patyčių dalyvius (aukas, stebėtojus, 
smurtautojus), neigiamus mokinių bendravimo niuansus,  gerinti patyčių prevenciją,  sukurti 
savitą patyčių prevencijos strategiją ir pagal ją parengti patyčių prevencijos programą "Matau, 
kalbu, stabdau ir dalinuosi".
Tai mūsų mokyklai aktualu,  nes čia dirba skirtingų kartų darbuotojai,  kurie turi savo 
tiesioginio ir virtualaus bendravimo ypatumų. Šiuolaikiški vaikai daugiau laiko skiria 
virtualiam bendravimui, patiria kibernetinį priekabiavimą ir praranda kibernetinį saugumą. 
Patyčias, patirtas virtualiu būdu, mokiniai atsineša  į mokyklą ir jos toliau plinta bendraujant 
tiesiogiai. Patiriamos patyčios sukuria baimės atmosferą ir neigiamai veikia mokymosi aplinką. 
Mokykloje mokosi daug mokinių, stokojančių saugumo, gyvenančių nepilnose šeimose, 
patiriančių psichologinį smurtą. Bendravimo šeimoje modelį besimokantieji naudoja savo 
kasdieniniame bendravime. Mokytojai,  įgiję tarptautinės patirties, taikytų įvairesnius 
bendravimo su ugdytiniais  metodus, susipažintų su vaidybinių žaidimų technika, kas padėtų 
socialinę atskirtį patiriantiems mokiniams mokytis tinkamo bendravimo, empatijos, 
tolerancijos. 

15 092,00

20 2019-1-LT01-KA101-
060293

920710518 „Diemedžio“ 
ugdymo centras

Informacinės komunikacinės 
technologijos ir kūrybiškumas 
klasėje specialius poreikius 
turintiems mokiniams

Šylių g. 7, 99388 
Vilk ėno-I km., 
Švėkšnos sen., Šilutės 
raj.

Pagrindinis projekto tikslas - patobulinti "Diemedžio" ugdymo centro mokinių su elgesio ir 
emocijų sutrikimais ugdymą, padidinti jų mokymosi motyvaciją pamokų ir būrelių metu 
kūrybiškai naudojant informacines ir komunikacines technologijas bei taikant aktyvius, 
bendradarbiavimą skatinančius, mokymo metodus.
Siekiant pagrindinio tikslo iškelti šie uždaviniai:
1. Supažindinti dalykų mokytojus su galimybėmis pamokose ir būreliuose kūrybiškai taikyti 
IKT priemones - nešiojamus ir planšetinius kompiuterius, mobiliųjų telefonų programėles ir 
pan.
2. Įsisavinti kūrybiškus ir aktyvius mokymo metodus, skatinančius bendrauti ir bendradarbiauti 
mokinius su elgesio ir emocijų sutrikimais (pedagoginis teatras, žemės menas, šokio metodai ir 
pan.).
3. Pasidalinti patirtimi su kitų šalių mokytojais apie inovatyvių ir kūrybiškų mokymo metodų 
taikymą pamokose, kuriose dalyvauja mokiniai, turintys specialių poreikių bei apie mokinių 
motyvacijos mokytis didinimo būdus ir priemones.
4. Susipažinti, kaip kitose ES šalyse yra organizuojamas specialius poreikius turinčių mokinių 
ugdymas, kaip vystomos jų bendrosios kompetencijos, socializacija.

17 064,00



21 2019-1-LT01-KA101-
060296

902679576 Vilniaus „Gijos“ 
jaunimo mokykla

Sėkminga jaunimo mokykla: 
efektyvus specialiųjų ugdymosi 
poreikių turinčių mokinių 
ugdymas ir klasės valdymas

Kauno g. 43, 03203 
Vilnius

Vienas svarbiausių „Gijos“ jaunimo mokyklos uždavinių yra gražinti paaugliams norą mokytis, 
ugdymą organizuoti taip, kad kiekvienas mokinys turėtų galimybę rinktis sau įdomias ir 
prasmingas veiklas, kad jos suteiktų galimybę patirti sėkmę, skatintų norą tobulėti, mokytis. 
Šio projekto įgyvendinimas yra aktualus organizacijai dėl kelių priežasčių: 1) mokykloje 
mokosi apie 25 procentai mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių (jų skaičius kasmet 
didėja), dar didelė mokinių dalis patiria mokymosi sunkumų, turi elgesio ir emocijų sutrikimų, 
psichologinių bei fizinės sveikatos problemų, yra kilę iš nepalankios socialinės - ekonominės 
aplinkos; 2) labai svarbus šios mokyklos uždavinys yra mažinti iškrentančių iš bendrojo 
ugdymo sistemos mokinių skaičių. 
Svarbiausi projekto tikslai yra šie: 1) skatinti geresnį mokinių lankomumą ir įsitraukimą į 
mokykloje organizuojamas bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo veiklas; 2) padėti 
darbuotojams įgyti daugiau praktinių įgūdžių ir mokytis ugdymo metodų siekiant sėkmingai 
dirbti su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymo(si) poreikių; 3) tobulinti ugdymo turinį, 
gerinti jo kokybę, plėsti neformaliojo švietimo pasiūlą; 4) atnaujinti, plėsti pagalbos mokiniams 
specialistų teorines žinias bei praktinius įgūdžius; 5) skatinti efektyvesnį įvairių grandžių 
(mokinių, mokytojų tėvų, globėjų, socialinių partnerių) bendradarbiavimą sprendžiant pamokų 
lankomumo, konfliktų sprendimo problemas; 6) gerinti mokinių emocinio raštingumo įgūdžius; 
7) suteikti mokyklos darbuotojams didesnes galimybes ugdytis profesines, kalbines, kultūrines, 
asmenines kompetencijas kitose Europos šalyse ir užtikrinti tarptautiškumo idėjų įgyvendinimą 
mokykloje.

17 506,00

22 2019-1-LT01-KA101-
060299

920037338 Viešoji įstaiga 
Klaipėdos 
„Universa Via“ 
tarptautinė 
mokykla

Efektyvus (E) tarptautinis 
mokymas inovatyvumu (I) ir 
tarpkultūrinėmis (T) vertybėmis 

Baltikalnio g. 11, 
91252 Klaipėda

Projekto tikslas - stiprinti tarptautinės mokyklos pedagogų kompetenciją organizuoti 
tarpkultūrinėmis vertybėmis grįstą efektyvų ir inovatyvų mokymo procesą.Projektas suteiks 
galimybę pedagogams dalyvauti aukščiausios kokybės mokymuose ES šalyse, kuriuose 
pedagogai praplės ir sustiprins savo kompetencijas tarpkultūrinio, inovatyvaus švietimo ir 
efektyvaus edukacinio proceso organizavimo tarptautinėje mokykloje mokymuose.  Projekto 
metu sukaupta kompetencija apie inovatyvius edukacinius metodus ir žinios apie edukacinius 
aspektus tarptautinėje mokykloje suteiks galimybę mokyklai atnaujinti ilgalaikes mokymo 
programas, kurios taps efektyvesnės bei integruotos skirtingų kultūrų vaikų mokymo 
poreikiams patenkinti. 

21 102,00

23 2019-1-LT01-KA101-
060306

943798264 Kauno „Saulės“ 
gimnazija

Mokinių jausmų ir emocijų 
laboratorija

Savanorių pr. 46, 
44209 Kaunas

 Atsižvelgiant į šiuolaikinės švietimo sistemos kontekstą bei pasaulinės darbo rinkos poreikius, 
gimnazijos vidaus audito nustatytus trūkumus ir numatytus gimnazijos strateginius tikslus bei 
uždavinius, išsikėlėme projekto tikslus, poreikius bei tobulintinas sritis. Projekto tikslai:
- Tobulinti ir stiprinti vertybinį pagrindą socialinio ir emocinio intelekto kontekste, siekiant 
kiekvieno bendruomenės nario įtraukties į saugios emocinės aplinkos užtikrinimo procesus. 
- Tobulinti mokytojų, administracijos ir vaikui pagalbos specialistų verbalinio ir neverbalinio 
bendravimo įgūdžius bei emocinio ugdymo kompetencijas, kad galėtų daugiau taikyti 
integruotą emocinį ugdymą skirtingų dalykų pamokose.  
- Įgauti naujos tarptautinės teorinės ir praktinės patirties, kursų ir seminarų metu, apie streso 
valdymą ir probleminių situacijų sprendimą klasėje, pozityvaus pokyčio ir sėkmės jausmo 
užtikrinimą mokinių tarpe.
Atsižvelgiant į gimnazijos nustatytus poreikius, buvo pasirinktos mobilumo veiklos, kurių metu 
projekto dalyviai įgys žinių bei praktinės patirties taikant socioemocinio ugdymo metodus. Po 
šio projekto dalyviai bus patobulinę “minkštųjų” įgūdžių kompetencijas: bendravimo ir 
bendradarbiavimo, lyderystės, problemų sprendimo bei emocinio ugdymo ir emocijų valdymo 
įgūdžius. 
Šias kompetencijas panaudosime bendradarbiavimo su mokiniais grįsto ugdymo kokybei 
gerinti.  Pasidalinsime gerąja patirtimi tiek su mokyklos bendruomene, tiek su miesto, 
respublikos mokytojais ir partneriais respublikiniu ir tarptautiniu mastu. 

13 098,00



24 2019-1-LT01-KA101-
060316

922398221 Alytaus 
„Sakalėlio“ pradinė 
mokykla

Kūrybiškumo laboratorija Jaunimo g. 1, 63405 
Alytus

Projektas „Kūrybiškumo laboratorija" inicijuotas, siekiant įgyvendinti Alytaus „Sakalėlio" 
pradinės mokyklos 2018-2021 metų strateginiame plane išsikeltą tikslą: ugdymo(si) kokybės 
gerinimas. Vienas iš uždavinių šiam tikslui pasiekti ir planuojamo projekto esmė – mokėjimo 
mokytis kompetencijos (toliau – MMK) tobulinimas pasitelkiant vieną iš labiausiai mokinius 
motyvuojančių ugdymo(si) instrumentų – kūrybiškumą. Projekto metu bus siekiama kelti 
mokytojų kvalifikaciją, išmokti ir taikyti inovatyvias strategijas mokymo(si) įgūdžiams 
tobulinti, įgyti patirties, kaip kūrybiškai naudoti tradicinius ir naujus mokymo(si) metodus, 
bendradarbiaujant su Europos šalių mokytojais dalintis gerosios praktikos pavyzdžiais, skatinti 
inovacijas, tobulinti užsienio kalbos žinias, vykdyti gerosios patirties sklaidą 
mieste/Respublikoje, siekti ilgalaikio pokyčio mokykloje. Projekto dalyviai – Alytaus 
„Sakalėlio" pradinės mokyklos pedagogės ir administracijos darbuotojos. Projekto metu bus 
patobulintos projekto dalyvių bendrosios bei asmeninės kompetencijos. Siekiant pokyčio 
mokykloje, ypatingas dėmesys bus skiriamas kūrybinio ugdymo(si) metodams, kurie padėtų
kelti mokinių bendravimo, mokymosi ir refleksijos kultūrą, socialinę įtrauktį ir įgalintų 
mokyt(is) neaktyvius vaikus.

11 982,00

25 2019-1-LT01-KA101-
060318

906655121 Ignalinos r. 
Vidiškių gimnazija

Skirtingų šalių mainų projektų 
rengimas Europoje

Ignalinos g. 1A, 30234 
Vidiškės, Ignalinos raj.

Projekto tikslas:
Tarpkultūrinių įgūdžių ir mokytojų projektų valdymo įgūdžių tobulinimas. 
Mokytojai, dalyvaujantys  mokymuose, yra pasiruošę:
-tobulinti savo tarpkultūrinius ir projektų valdymo įgūdžius,
-turi gerus ir pakankamai gerus užsienio  kalbos įgūdžius,
-pasirengę dalintis įgyta patirtimi su mokiniais ir kolegomis bei integruoti Europos idėją į 
mokymą.
Priemonių aprašymas:
Dalyvavimas tarpkultūriniuose projektų valdymo mokymo kursuose.
Projekto įgyvendinimo metodika:
Mokymo kursų tarpkultūrinė kompetencija bus įgyvendinama mokyklos gyvenime, pamokose 
ir mokytojų Europos projektų valdymo įgūdžių dėka bus ruošiami ir vykdomi mainų projektai.
Tikėtinų rezultatų, poveikio ir galimų ilgalaikių privalumų aprašymas:
Seminaro patirtis paskatins tarpkultūrinio mokymosi ir bendradarbiavimo motyvaciją, darbas 
mokykloje su Europos projektais bus veiksmingesnis. Mokymas leis mokytojams dar labiau 
įkvėpti kolegas Europos projektams ir naudoti projektą kaip priemonę kalbos ir socialiniams 
įgūdžiams plėsti. Išplėsdami šiuos įgūdžius, mūsų mokytojai ir mokiniai ateityje bus geriau 
pasiruošę Europos ir tarptautinei darbo rinkai.

4 436,00



26 2019-1-LT01-KA101-
060322

943956374 Šiaulių Salduvės 
progimnazija

Mokymosi be sienų 
organizavimas vardan kiekvieno 
mokinio individualios pažangos

K. Kalinausko g. 19, 
76281 Šiauliai

Atliepiant strateginius Lietuvos dokumentus (Geros mokyklos koncepciją, Pradinio, 
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašą, Mokyklų  veiklos kokybės įsivertinimo 
metodiką) bei mokyklos 2017-2018 mokslo metų vidaus įsivertinimo duomenis, progimnazijos 
tobulintina sritis ir esminis poreikis - patrauklių, formaliojo ugdymo ribas plečiančių aplinkų, 
kurios sudaro sąlygas mokyti kitaip, laužyti įprastos pamokos ribas, sieti formalųjį ugdymą su 
neformaliuoju, kūrimas.  Atliktas vidaus įsivertinimas parodė, kad mokytojams, siekiantiems 
organizuoti  ugdymo procesą kitaip, trūksta žinių apie tai, kaip organizuoti mokymąsi be sienų, 
kokios mokyklos ir socialinių partnerių aplinkos gali būti išnaudojamos siekiant įtraukti 
mokinius į aktyvų, asmeninę  atsakomybę už mokymąsi skatinantį, ugdymo procesą, kokios tų 
aplinkų edukacinės galimybės ir kaip jos gali būti panaudojamos ugdymui: teorijos pritaikymui 
praktikoje, tyrinėjimui, sveiktos stiprinimui ar žaidimams. 
Planuojamas projektas padės įgyvendinti progimnazijos veiklos plano tikslus ir uždavinius.
Projekto tikslai:
1. Skatinti mokytojus ieškoti naujų veiklos organizavimo sprendimų ugdymui išnaudojant 
netradicines mokyklos, už mokyklos ribų esančias aplinkas.
2. Atrasti formaliojo ir neformaliojo ugdymo dermę mokantis be sienų.
3. Efektyvinti mokykloje ir pamokoje vykstančius vadybinius procesus  pritaikant Europos 
šalių švietimo patirtį.
3. Stiprinti mokytojų kalbinę ir tarpkultūrinę kompetenciją bendraujant ir bendradarbiaujant su 
kolegomis iš kitų šalių  mobilumų metu.

32 856,00

27 2019-1-LT01-KA101-
060327

921797403 Kauno Valdorfo 
darželis 
„Šaltinėlis“

Atgal į gamtą: į aplinką augti, 
kurti, tyrinėti

K. Baršausko g. 84, 
51441 Kaunas

Pagrindinis projekto tikslas – per pedagogų kvalifikaciją, žinias, naują patirtį, atnaujinti 
ugdymo procesą įtraukiant kuo daugiau lauko pedagogikos elementų, ir taip didinti ugdytinių 
žinių potencialą ir įgūdžius per veiklas, vykdomas lauke bei už ugdymo įstaigos ribų 
panaudojant lauko pedagogikos elementus.
Projekto metu į atnaujintą ugdymo turinį bus įtraukta daugiau žaidimų ir užsiėmimų lauke su 
gamtinėmis medžiagomis, bus stengiamasi paversti juos į veiksmingas ir įdomias vaikui 
pasaulio pažinimo, raštingumo, matematikos, meno ir kt. sričių ugdomąsias veiklas. 
Projekte dalyvaujantys pedagogai turės galimybę kelti kvalifikaciją tarptautiniuose kursuose, 
glaudžiai susijusiuose su lauko pedagogika, būti patys besimokančiaisiais, apsilankyti partnerių 
ugdymo įstaigose ir stebėti kolegų darbą, apsikeisti patirtimi ir įgyti naujų žinių apie lauko 
pedagogikos metodikos taikymą įvairių amžiaus tarpsnių vaikų ugdyme. Mokymų metu įgytos 
žinias ir įgūdžiai bus taikomi  ugdymo procese atsižvelgiant į ugdytinių amžių, gebėjimus ir 
poreikius. 

18 638,00

28 2019-1-LT01-KA101-
060339

908444771 Vilniaus „Žiburio“ 
pradinė mokykla

Nerk giliau, tyrinėk drąsiau Tuskulėnų g. 30, 09210 
Vilnius

Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla siekia įgyvendinti projektą „Nerk giliau, tyrinėk drąsiau“, 
kurio tikslai, leis mokyklos mokytojams ir mokiniams tobulėti kuriant integruotą ugdymosi 
turinį, įsigilinant į STREAM ugdymo galimybes, parenkant mokymosi metodus, kurie 
labiausiai skatina mokinius kurti, atrasti ir tyrinėti. Projekto metu bus kuriamas tarptautinis 
bendradarbiavimo tinklas, mokytojai ir mokyklos administracija kels kvalifikaciją STREAM 
srityje, Lietuvoje bei užsienyje. Naujų metodų pritaikymas, integruotų pamokų vedimas ir 
teminių savaičių mokykloje organizavimas stiprins mokyklos mokinių gamtamokslines 
kompetencijas, skatins juos tyrinėti ir siūlyti įvairius sprendimus, kels mokymosi motyvaciją, 
leis jiems suvokti pasaulį kaip visumą, jaustis Europos dalimi.

11 190,00



29 2019-1-LT01-KA101-
060343

916186244 Panevėžio 
„Vyturio“ 
progimnazija

Šiuolaikinės mokyklos iššūkis - 
EQ

Vasario 16-osios g. 40, 
35168 Panevėžys

Emocinis intelektas yra nepelnytai pamirštas mokykloje. Matome, kad mokinius ir mokytojus 
valdo emocijos, retas mokinys gali tinkamai reaguoti į kito emocijas. Mokykloje reikia daugiau 
supratimo ir atjautos vieni kitiems, drąsos kalbėtis apie emocijas. Šiuo metu ypač daugėja vaikų 
su elgesio ir emocijų (nerimo spektro) sutrikimais, įvairiapusiais raidos sutrikimais. Tad 
emocinio intelekto lavinimas mokykloje padėtų kurti psichologiškai atsparią aplinką, padidėtų 
mokinių ir mokytojų savivertė bei pasitikėjimas savimi ir kitais. 
Projekto "Šiuolaikinės mokyklos iššūkis - EQ" tikslas - tobulinti mokytojų žinias ir įgūdžius, 
įgyti socialinių-emocinių kompetencijų, leidžiančių ugdymo procese efektyviai bendrauti, 
bendradarbiauti su mokiniais ir jų tėvais, siekiant mokinių pažangos,  keliant mokinių EQ. 
Uždaviniai: 
Mokytojų socialinio-emocinio ugdymo  sampratos praplėtimas ir konkrečių metodų mokymasis 
bei išbandymas.
Mokytojų kvalifikacijos, ugdant mokinių socialinį emocinį intelektą, kėlimas.
Emocinio-socialinio ugdymo sistemos sukūrimas ir diegimas mokykloje.

31 575,00

30 2019-1-LT01-KA101-
060352

947275811 Kauno 
informacinių 
technologijų 
mokykla

Darbuotojų mokymas: mokymo 
ir profesinio tobulėjimo būdai

Laisvės al. 33, 44311 
Kaunas

Projektas yra kaip įrankis įgyvendinti mokyklos strateginiame plane apsibrėžtus poreikius, 
kuriuo siekiama:
• Kelti bendrojo lavinimo dalykų mokytojų motyvaciją - skatinti ir/ar išlaikyti norą būti 
veiksmingam ir veikti dėl pačios veiklos;
• Kelti bendrojo lavinimo dalykų mokytojų profesinės komunikacijos, naujų technologijų ir 
informacijos valdymo, asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis, ugdymo(si) turinio 
įgyvendinimo ir tobulinimo, mokinių skirtybių ir galimybių pažinimo (specialiųjų 
gebėjimų/poreikių atpažinimo), pagalbos teikimo mokantis ir mokinių motyvavimo 
kompetencijas;
• Didinti mokyklos tarptautiškumo plėtrą, tobulinant mokytojų užsienio kalbos žinias.
Šio, tarptautinio bendradarbiavimo projekto metu, bendrojo ugdymo mokytojai vyks į 
kompetencijų tobulinimo kursus Ispanijoje ir Italijoje šia tematika:
• Pedagogika ir didaktika;
• IKT - naujos technologijos - skaitmeninis raštingumas;
• Naujos inovatyvios mokymo programos/pedagoginiai metodai/kvalifikacijos tobulinimo 
kursų kūrimas.

17 853,00

31 2019-1-LT01-KA101-
060357

947358261 Klaipėdos Vydūno 
gimnazija

Mokytojų kompetencijos 
tarpdalykinei integracijai 
pradinėse klasėse

Sulupės g. 26,  93219 
Klaipėda

Projekto tikslas - plėtoti pedagogų profesines kompetencijas (vadybinę, didaktinę, 
komunikacinę, inovacijų diegimo, socialinę, dalykinę), įgalinančias veiksmingai plėtoti 
tarpdalykinės integracijos mokykloje procesus. 
Tikslui įgyvendinti formuluoti tokie projekto uždaviniai:
1. Tarpdalykinės integracijos sampratos gilinimas. 
2. Tiksliųjų ir gamtamokslinių dalykų pozicijos mokykloje stiprinimas. 
3. Mokytojų įsitraukimo į integruotą ugdymą didinimas. 
4. Mokytojų didaktinės kompetencijos įgyvendinti tarpdalykinės integracijos idėją stiprinimas. 
5. Pradinių klasių ugdymo procesų aktyvinimas. 
6. Tarptautiškumo plėtra.  
Projekto veiklos: dalyvavimas  tarptautiniuose mokymo kursuose; Tarpdalykinės integracijos 
veiklų (atviros pamokos, projektai) organizavimas mokyklos, miesto ir Lietuvos pedagogams; 
Projekto veiklų viešinimas nacionaliniu ir tarptautiniu mastu: publikuotos ir internetiniuose 
portaluose pristatytos informacinės-metodinės tarpdalykinės integracijos projekto rezultatų 
pateiktys: metodinis leidinys, mokinių kūrybiniai darbai, žodiniai pranešimai, nacionalinė 
konferencija.

15 586,00



32 2019-1-LT01-KA101-
060358

944608020 Rokiškio mokykla-
darželis 
„Ąžuoliukas“

Multiplikatoriaus efektas 
ugdyme

Taikos g. 15, 42142 
Rokiškis

Projektą pradėti padėjo diskusija apie darbą su šiuolaikinės kartos vaikais, kurie geba atlikti 
keletą veiklų vienu metu (angl. terminas multitasking), apdoroja daug informacijos, tačiau 
kiekvienas skirtingu būdu ir tempu, yra imlūs užsienio kalbų mokymuisi, emociškai jautresni ir 
fiziškai judresni palyginus su buvusių kartų mokiniais bei stebina aukštu išradingumo lygiu, 
kuris, vėl gi, pasireiškia tik ypatingos kūrybiškumo atmosferos fone. Siekianti kaip galima 
geresnio mokytojo ir mokinio santykio mokykla turi padėti mokytojui, sustiprinti jį, parengti 
savo klasėje ieškoti neatskleistų talentų, o suradus brandinti, provokuoti jų prigimtinius ir 
išvystytus įgūdžius, kompetencijas. 
Projekto tikslas - dalyvaujant kursuose papildyti mokytojų kompetencijų sąrašą reikalingais 
įgūdžiais, padėsiančiais identifikuoti kiekvieno mokinio gebėjimų šerdį, ją stiprinti ir skatinti 
mokykloje įgytas žinias susieti su šiuo atskleistu gebėjimu taip sukuriant didžiausią galimą 
pridėtinę vertę ugdyme. Dalyvaudami tarptautiniuose kursuose mokytojai  mokysis iš ES šalių 
patirčių sukurti specialią ugdymo aplinką, surasti verslumo pradą pačiame ankstyviausiame 
mokykliniame amžiuje, apčiuopti mokinio polinkį kurti pridėtinę vertę, dalykinius mainus, 
derybas. Taikydami įgytas žinias ir įgūdžius pamokose ir mokyklos renginiuose jie ves atviras 
pamokas rajono ir šalies mokytojams, dalyvaus gerosios patirties sklaidos bei metodiniuose 
renginiuose.

10 268,00

33 2019-1-LT01-KA101-
060362

945739137 Joniškio „Aušros“ 
gimnazija

Pozityvus lavinimas - laiminga 
mokykla

S. Goeso g. 2, 84143 
Joniškis

Laimingos mokyklos sukūrimas, rekomendacijų parengimas yra vienas iš Gimnazijos 
uždavinių. Siekiama, kad šis klausimas būtų sprendžiamas ne tik Gimnazijos ar šalies lygiu, bet 
perimant ir tarptautinę patirtį, dalinantis savo idėjomis tarptautinėje pedagoginėje 
bendruomenėje. Šio projekto tikslas - sukurti bendrą pozityvaus ugdymo metodiką, paremtą 
pozityvaus švietimo galimybėmis bei šalies ir užsienio ugdymo naujovėmis, skatinti teigiamą 
požiūrį į pozityvų vaikų auklėjimą bei ugdymą, kurti harmoningą Gimnazijos bendruomenę. 
Projekto veiklos apima ne tik mokytojų ar gimnazijos administracijos atstovų kvalifikacijos 
tobulinimą, darbo stebėjimo veiklas, bet ir įgytos patirties sklaidą šalyje ir tarptautiniu lygiu.

42 022,00

34 2019-1-LT01-KA101-
060363

931881038 Jonavos Raimundo 
Samulevičiaus 
progimnazija

Šiuolaikinio mokymo principai 
XXI a. mokykloje

Chemikų g. 140, 55217 
Jonava

Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos bendruomenė trejų metų strateginės veiklos 
plane yra užsibrėžusi svarbiausią dėmesį skirti mokiniui, kaip mokyklos pokyčių ir tobulėjimo 
priežasčiai. Tarptautinis mobilumo mokymosi tikslais projektas ir yra paskatintas šiuolaikinių 
mokinių ugdymo(si) poreikių. Kad mokytojai, įgiję išsilavinimą ir subrandinę savo profesinę 
patirtį praeitame amžiuje, gebėtų atliepti 21 a. kartos poreikius, mokymosi būdus, projektu 
siekiame, kad metodologines ir bendrąsias žinias jie efektyviai atnaujintų europiniuose 
mokytojų švietimo centruose, taip pat sustiprintų ugdymui per santykių kūrimą reikalingas 
lanksčiąsias kompetencijas. Įgyvendinę projektą siekiame pagerinti progimnazijoje teikiamo 
pradinio ir pagrindinio ugdymo kokybę, darant jį labiau patrauklų ir aktualų. Tai pasiekti padės 
sistemingai mokytojų, kaip besimokančios bendruomenės išmoktos ir kūrybiškai įdiegtos 
didaktikos naujovės: aktyvieji mokymo metodai, veiksmingas skaitmeninio turinio 
panaudojimas, naujos pamokų planavimo ir mokymo veiklos organizavimo strategijos, 
bendrųjų kompetencijų ugdymo būdai. Naujinamos ugdymo sistemos principų įgyvendinimas 
bus įtrauktas į progimnazijos metodinės veiklos planą, o pasiekti rezultatai integruoti į 
mokyklos strateginį vystymąsi ateityje. 

34 027,00



35 2019-1-LT01-KA101-
060366

930255415 Kauno r. Garliavos 
Jonučių 
progimnazija

"Įtraukusis mokymas ES šalių 
bendrojo ugdymo kontekste"

Vasario 16-osios g.  8, 
53216 Garliava, Kauno 
raj.

Projekto "Įtraukusis mokymas ES šalių kontekste" pagrindinis tikslas - tobulinti pedagoginių 
darbuotojų profesinei plėtrai reikalingas kompetencijas, siekiant kurti dinamišką, atvirą ir 
sėkmingai mokytis įgalinančią aplinką, sudarančią galimybes kiekvienam mokiniui patirti 
mokymosi sėkmę. Mokinio poreikių atpažinimas ir jų sprendimas reikalauja gebėjimų derinti 
ugdymo turinio reikalavimus prie mokinio pažintinės veiklos ypatumų, mokymo procese 
naudoti naujausias technologijas ir kurti kiekvienam mokiniui palankią ugdymosi aplinką.
Pagrindinės tobulinimo sritys būtų:
- susipažinti su pažangiais mokymo metodais, diferencijavimo bei individualizavimo 
galimybėmis, dirbant su mokymosi sunkumų, spec. poreikius turinčiais mokiniais; 
- įgyti patirties aktyvių ir inovatyvių mokymo metodų taikyme, kuriant gabių mokinių ugdymo 
metodines rekomendacijas bei jas pritaikant mokymo procese;
- susipažinti su įtraukiojo mokymo elementais, pozityvių edukacinių aplinkų kūrimu pamokose, 
klasėse ir mokyklos erdvėse;
- stiprinti pagalbos mokiniui specialistų ir mokytojų bendradarbiavimą, siekiant kuo ankstesnio 
mokinio gebėjimų "atpažinimo", pagalbos ir reikiamų mokymo sąlygų, metodų parinkimo, 
pažangos stebėsenos ir veiksmingesnio bendradarbiavimo su tėvais bei kitomis 
suinteresuotomis grupėmis;
- tobulinti mokytojų užsienio kalbos, tarpkultūrinius bei komunikacinius įgūdžius, stiprinti 
europinę dimensiją progimnazijoje.

15 855,00

36 2019-1-LT01-KA101-
060367

948862828 Šiaulių „Romuvos“ 
progimnazija

Įgalintas ir inovatyvus valdymas: 
nuo vieno žmogaus iki visos 
mokyklos požiūrio kaitos

Dainų g. 13, 78334 
Šiauliai

Kaip ir kiekvienoje organizacijoje, kokybiška vadovų lyderystė mokyklos kontekste yra tas 
variklis, kuris veda visą mokyklos komandą tobulėjimo link. Lyderystė skatina siekti aukštesnių 
kokybės rezultatų, žiūrint per įvairius organizacijos valdymo pjūvius. Produktyvus lyderis yra 
tas, kuris turi kompetencijų organizuoti, vadovauti ir įkvėpti, komandą, stimuliuodamas tam 
tikrus veiksmus ir procesus tam, kad pasiektų sėkmės ir efektyvumo. Valdymo ir lyderystės 
pokytis gali priversti visą mokyklos bendruomenę keistis. Šio projekto tikslas yra tobulinti 
vadybines kompetencijas, pritaikant kitų šalių inovatyvias valdymo strategijas bei įgalinti 
organizacijos kaitą, pradedant nuo vieno žmogaus ir einant link visos organizacijos požiūrio 
pokyčio.
Šio projekto numatomas poveikis mūsų progimnazijai bus ilgalaikis ir tęstinis. Visų veiklų 
metu įgyta patirtis padės įgyvendinti ne tik mokyklos projekto tikslus, tačiau padės įgyvendinti 
ir dalį mokyklos strateginio plano. Dalyviai, įgiję kompetencijas apie žmogiškųjų išteklių 
valdymą mokykloje, gebės labiau motyvuoti pedagoginį personalą efektyviam darbui, siekti 
asmeninės profesinės sėkmės bei dar labiau tobulinti ugdymo(si) procesą.

20 482,00



37 2019-1-LT01-KA101-
060369

934109031 Kauno "Varpo" 
gimnazija

Mokau(si) GERAI Varpo g. 49, 51309 
Kaunas

Kauno "Varpo" gimnazija priklauso ELOS (Europa kaip mokymosi aplinka) mokyklų tinklui. 
Juo remiantis, gimnazijoje formuojamos Europinės klasės, kuriose mokosi mokiniai, kurie 
pasižymi aukštesniais akademiniais pasiekimais, aktyviai dalyvauja tarptautiniuose mainuose, 
didesnis dėmesys skiriamas užsienio kalbų mokymuisi. Vis dėlto, šių dienų kontekste 
susiduriama su problema - silpnėjančia arba nuolat balansuojančia ties silpnėjimo riba mokinių 
mokymosi motyvacija, smunkančia ugdymo kokybe, kas apriboja ir mokinių dalyvavimą 
tarptautiniuose renginiuose. Stengiamasi ieškoti naujų formų bei būdų, kaip šią problemą 
spręsti, tačiau susiduriama su mokytojų kompetencijos stoka - nepakankamos anglų kalbos 
žinios. Tai trukdo mokytojams dalyvauti seminaruose, projektuose bei kt. renginiuose, kuriuose 
mokymai bei diskusijos vyksta anglų kalba. Gimnazijos mokytojai negali savarankiškai 
naudotis naudingais
dalykiniais-metodiniais šaltiniais anglų kalba, bendradarbiauti su kitų šalių mokytojais 
dalykinėse internetinėse platformose ir tuo būdu apribojama jų galimybė domėtis naujovėmis, 
kurios galėtų skatinti mokinių mokymosi motyvaciją ir išspręsti prastėjančios kokybės 
problemą. Tai prisidėtų prie gimnazijos europinio plėtros plano įgyvendinimo - Europinės 
mokyklos modelio plėtotės. Todėl iškeliamas projekto tikslas: pagerinti mokinių mokymosi 
motyvaciją, kuri skatintų aukštesnę ugdymo kokybę bei mokinių pasiekimus bei padėtų 
įgyvendinti Europinės mokyklos modelį, tobulinant gimnazijos mokytojų anglų kalbos bei 
pamokų organizavimo kompetencijas.

44 237,00

38 2019-1-LT01-KA101-
060373

917581783 VšĮ Lauko darželis Lauko darželio vaikų sveikatos 
stiprinimas

Vydūno al. 4, 50294 
Kaunas

Projekto tikslas – tobulinti VšĮ Lauko darželio pedagoginio ir administracinio personalo 
kompetencijas vaikų sveikatos stiprinimo srityje, siekiant užtikrinti geresnius vaikų mokymosi 
rezultatus ir teikti kokybišką ugdymą. Šiam tikslui pasiekti nuspręsta kelti pedagogų 
kvalifikaciją siunčiant juos į darbo stebėjimo vizitus.
Uždaviniai:
1. Saugoti ir puoselėti psichinę vaikų sveikatą;
2. Stiprinti ir saugoti fizinę vaikų sveikatą;
3. Padėti vystyti vaikų socialinę asmenybės brandą ir gerovę;
4. Formuoti taisyklingos mitybos įpročius;
5. Formuoti atsakingą vaikų požiūžį į savo sveikatą.

10 602,00

39 2019-1-LT01-KA101-
060374

943862769 Klaipėdos Ernesto 
Galvanausko 
profesinio mokymo 
centras

Tobulėk pats ir mokyk kitus Taikos g. 67, 94112 
Klaipėda

Projekto “Tobulėk pats ir mokyk kitus” tikslas – skatinti mokytojų tobulėjimą, jų atvirumą 
naujovėms
siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos. Tikslui įgyvendinti pasirinktos dvi veiklos:
1. Dalyvavimas užsienio kvalifikacijos tobulinimo kursuose;
2. Darbo stebėjimas užsienio šalies partnerinėje organizacijoje.
Po mobilumo vizitų, seminarų užsienyje dalyviai (mokytojai) pamokose dažniau taikys 
išmanias technologijas, naudos mokymo medžiagą užsienio kalba. Įgiję naujų žinių, pasisėmę 
patirties, susipažinę su kitose šalyse taikomais metodais ir mokymosi bei mokymo 
tendencijomis dalyviai galės vesti įvairesnes, šiuolaikiškesnes bei įdomesnes pamokas, 
sudominti bei įtraukti mokinius į mokymo ir mokymosi procesą. Pagerės pamokos kokybė, 
gerės mokinių mokymosi rezultatai. 

28 375,00



40 2019-1-LT01-KA101-
060376

907362833 Kauno „Aušros“ 
gimnazija

Kūrybingas ir atviras naujovėms 
klasės auklėtojas=Sėkmingi ir 
kūrybingi mokiniai

Laisvės alėja 95, 44292 
Kaunas

Projekto tikslai: 
1. Pasitelkiant kursų metu įgytą patirtį, taikant mokymą(si) aktyvinančius metodus siekti 
kiekvieno besimokančiojo lūkesčius, poreikius ir galimybes atitinkančios nuolatinės 
ugdymo(si) pažangos, praplečiant jų mokymosi galimybes, skatinant mokymąsi 
bendradarbiaujant, ugdant tokius įgūdžius kaip kūrybiškumas, kritinis mąstymas, planavimas, 
komandinis darbas, problemų sprendimas ir sprendimų priėmimas.
2.Taikyti atvirus švietimo išteklius, parengtus remiantis tarptautine patirtimi savo profesinėje 
praktikoje, derinant su specialioms besimokančiųjų reikmėmis bei atnaujinant ir palaikant 
profesinius gebėjimus.
3. Siekti nuolatinio klasių auklėtojų, mokytojų profesinės kompetencijos augimo: ugdyti 
modernios lyderystės kompetencijas, skatinant nuolatinę mokytojų saviugdą.
Europinis plėtros planas tiesiogiai siejasi su pirmuoju ir antruoju tikslais gimnazijos 
strateginiais tikslais - siekti aukštesnių akademinių pasiekimų stiprinant ugdymosi poreikių 
tenkinimą ir veiksmingos pagalbos teikimą bei kurti saugią, sveiką, socializuotą aplinką - 
tobulinant mokinių, tėvų ir mokytojų dialogą.

31 036,00

41 2019-1-LT01-KA101-
060391

921750261 Anykščių Antano 
Vienuolio 
progimnazija

Inovatyvus mokymas (is) taikant 
modelį „SMART“ pedagogų 
skaitmeninių kompetencijų ir 
mokinių pasiekimų gerinimui

J. Biliuno g. 31, 29111 
Anykščiai

Progimnazijos ugdymo procesas orientuojasi į Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ 
keliamus uždavinius švietimui t.y.  efektyviai pritaikyti IT galimybes ugdant besimokančią 
sumanią visuomenę ir Valstybinį švietimo 2013-2022 metų strategijos prioritetą: stiprinti 
mokytojų motyvaciją suteikiant galimybes nuolat tobulinti kvalifikaciją didinant šiuolaikinių 
technologijų išmanymą, stimuliuoti mokytojų judumą šalyje ir tarptautiniu mastu bei keistis 
švietimo idėjomis.
Orientuodamasi į progimnazijos Strateginio plano tikslus, 2018-2019 m.m. tikslus ir 
uždavinius, Mokytojų tarybos išgrynintus kvalifikacijos tobulinimo ir pamokų stebėjimo 
prioritetus,  iškelti pagrindiniai projekto tikslai: 
progimnazijos pedagogų   technologijomis grįsto mokymo  kompetencijų tobulinimas;  pamokų 
kokybės gerinimas,   patrauklios ir motyvuojančios aplinkos, vedančios į mokinių motyvacijos 
didinimą ir pasiekimų gerinimą, kūrimas. 
Siekiant toliau tobulinti jau turimas pedagogų  technologijomis grįsto mokymo, pokyčių 
valdymo kompetencijas bei pagerinti individualius mokinių pasiekimus turime poreikį remtis 
kitų Europos sąjungos šalių  švietimo įstaigų patirtimi, kur bus tobulinama pamokų kokybė 
panaudojant išmaniųjų technologijų įrankius dėstant įvairius mokomuosius dalykus.  

15 756,00

42 2019-1-LT01-KA101-
060392

914017518 Vilniaus Emilijos 
Pliaterytės 
progimnazija

Projektų valdymas Žirmūnų g. 119, 09119 
Vilnius

Projekto tikslai:
1. Didinti mokyklos darbuotojų projektinės veiklos vykdymo, valdymo bei stebėsenos , 
vertinimo ir kontrolės kompetencijas.
2. Didinti darbuotojų projektinės veiklos sklaidos ir skatinimo principų diegimo kompetencijas.
3. Plėtoti organizacijos viduje arba suinteresuotų asmenų grupių tarpę įgytas žinias ir Europos 
šalių patirtį.
4. Plėtoti organizacijos darbuotojų tarptautiškumą ir tarptautinį bendradarbiavimą, inicijuoti 
partnerystės veiklas su panašiomis Europos mokyklomis.
Projekto dalyviai dalyvaus mokymuose, vykdys visas projekte numatytas organizavimo ir 
sklaidos veiklas, užtikrins projekto rezultatų diegimą į mokyklos strateginio plano vykdymą. 
Projekto veiklos apims darbuotojų mobilumus mokymosi tikslais ir savo patirties sklaidos 
tikslinėms grupėms bei diegimo į mokyklos projektines veiklas.

3 939,00



43 2019-1-LT01-KA101-
060394

934015717 Kauno rajono 
savivaldybės 
administracijos 
Kultūros, švietimo 
ir sporto skyrius

Pozityvus švietimas ugdymo(si) 
rezultatams

Savanorių pr. 192, 
44151 Kaunas

Projektas buvo parengtas siekiant, kad pozityviosios pedagogikos idėjos atneštų pokyčius į kuo 
daugiau mokyklų, o jų lyderiai gebėtų ir būtų pasirengę naujas idėjas įgyvendinti. Rengiant 
projekto paraišką buvo suburtas 10-ties Kauno rajono
“ilg ųjų” gimnazijų konsorciumas tokiems tikslams:
- padėti pedagogams ir administracijos personalui kryptingai tobulinti kvalifikaciją savo šalyje 
ir už
jos ribų;
- dirbti bendradarbiaujančiose grupėse kuriant šiuolaikišką ugdymo turinį, skiriant daugiau 
dėmesio
individualiai mokinio pažangai, ypač socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymui;
- kurti pozityvaus švietimo modelį ir jį diegti mokyklų bendruomenėse;
- stiprinti pedagogų savivertę.
Iš mokymosi veiklų parsivežtos žinios ir idėjos bus stimulas glaudesniam bendradarbiavimui, 
gilesniam domėjimuisi šia tema. Bus sukurtas pozityvaus švietimo modelis. Mokymosi veiklų 
dalyviai, remdamiesi kursų medžiaga, parengs kvalifikacijos tobulinimo programą, burs 
pedagogų komandas profesiniams dialogams, diegs pozityvios pedagogikos nuostatas įstaigose. 
Projekto rezultatams
pristatyti bus organizuota sklaidos konferencija.
Taikant pozityvaus švietimo modelį mokyklose pagerės komunikacija tarp visų ugdymo dalyvių 
(mokytojų-mokinių-tėvų), sustiprės jų socialinės emocinės kompetencijos, sumažės konfliktų, 
bus sklandžiau sprendžiamos iškilusios problemos, mažės atskirtis.

65 835,00

44 2019-1-LT01-KA101-
060403

906708956 Šiaulių Dainų 
progimnazija

Tobulėjantis mokytojas - 
augantis mokinys - sėkmingai 
dirbanti mokykla

Dainų g. 45, 78260 
Šiauliai

Progimnazijos prioritetas – kūrybinga, nuolat besimokanti, bendradarbiaujanti ir atsakinga 
bendruomenė, kurianti modernią, jaukią, saugią ugdymo/si aplinką. Mūsų vizija - kiekvieno 
mokinio asmenybės ūgties siekianti šiuolaikiška, patraukli, atvira naujovėms, bendruomeniška 
ir lyderiaujanti progimnazija. Mes siekiame tobulėti ir norime užtikrinti, kad savo mokiniams 
suteiksime visas galimybes augti. 
Projekto tikslas – tobulinti ugdymo/si proceso organizavimą siekiant sukurti personalizuotą 
mokymo/si aplinką, užtikrinant kiekvieno progimnazijos bendruomenės nario asmenybės ūgtį. 
Kurdami personalizuotą mokymo/si aplinką, projekto metu sieksime: 
• Stiprinti mokinių mokymo/si planavimo, organizavimo, kartojimo ir skatinimo strategijas,
• Tobulinti pamokos struktūrą ir turinį;
• Aktyvinti inovatyvių ugdymo metodų taikymą;
• Išsiaiškinti integracijos galimybes modeliuojant bei pritaikant edukacines veiklas ir aplinkas;
• Plėsti žinias, kaip tikslingai naudoti įvairius skaitmeninius įrankius;
• Tobulinti pažangos į(si)vertinimo įrankius, būdus ir metodiką;
• Tobulinti pedagogų bendrąsias ir dalykines kompetencijas;
• Didinti skirtingų kultūrų suvokimą, toleranciją skirtumams.

25 171,00



45 2019-1-LT01-KA101-
060404

902243270 Šiaulių miesto 
savivaldybės 
administracija

Ugdymo karjerai sistemos 
tobulinimas Šiaulių miesto 
savivaldybės bendrojo ugdymo 
mokyklose

Vasario 16-osios g. 62, 
76295 Šiauliai

Projekto tikslas: ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo 
ugdymo mokyklose.
Tikslui pasiekti keliami uždaviniai: 
1) perimti gerąją užsienio šalių patirtį ugdymo karjerai sistemos tobulinimo srityje darbo 
stebėjimo vizitų metu,
2) gilinti ugdymo karjerai kompetenciją ir įgūdžius dalyvaujant struktūruotuose kursuose 
Europos Sąjungos šalyse,
3) dalintis gerąja patirtimi miesto, regiono ir respublikos mastu.
Projekto įgyvendinimo metu Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 
darbuotojai bei kiti švietimo ir ugdymo procesą savivaldybėje organizuojantys ir 
koordinuojantys asmenys dalyvaus darbo stebėjimo vizituose bei kursuose. 
Vienas iš projekto sėkmės rodiklių – projekto dalyvių pasitenkinimas įgyta patirtimi ir patirties 
adaptavimas savo įstaigoje. 
Laukiama, kad projekto veiklos turės tiesioginės įtakos sąmoningam mokinių ateities profesijos 
pasirinkimui, kadangi mobilumo vizituose dalyvavę asmenys gerokai praplės savo supratimą 
apie ugdymą karjerai ne tik savo, bet ir kolegų patirties pagrindu, o tinkama ir efektyvi projekto 
patirčių skaida yra neatsiejama nuo projekto veiklų sėkmės.

111 524,00

46 2019-1-LT01-KA101-
060405

922527716 Vilniaus Šilo 
mokykla

Vaikai, turintys specialiųjų 
ugdymosi poreikių - 
mokymas(is) nežino ribų

Lakštingalų g. 8, 10103 
Vilnius

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo 
2017-2020 metų veiksmų plane numatyta, jog vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, 
turi būti ugdomi bendrojo lavinimo įstaigose. Siekiant įgyvendinti šį planą įkūrėme 
konsorciumą. Viena iš svarbiausių konsorciumo keliamų problemų yra nepakankama spec. 
pedagogų, švietimo pagalbos vaikui specialistų kvalifikacija ir lėta požiūrio į specialiųjų 
ugdymosi poreikių turinčius mokinius kaita. Diegiant tarpinstitucinį bendradarbiavimą, turime 
paraleliai tobulinti specializuotų ir bendrojo ugdymo įstaigų personalo bendrąsias bei 
specialiąsias kompetencijas. Todėl šis projektas nukreiptas į personalo veiksmingumo didinimo 
priemones, atpažįstant vaikų skirtybes, jų suvokimą bei panaudojimą, siekiant pažangos. 
Projekto tikslai:
- sudaryti sąlygas pedagogams, švietimo pagalbos specialistams susipažinti su kuo platesniu 
formų, metodų, priemonių spektru, ugdant ir teikiant pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių 
turintiems vaikams ir jų šeimoms;
- tobulinti pedagogų, švietimo pagalbos specialistų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų 
bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas, siekiant mokinio pažangos;
- kelti ugdymo turinio kokybę, stiprinant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtrauktį į 
švietimą;
- plėtoti įgytas įtraukiojo ugdymo žinias, Europos šalių patirtį konsorciumo įstaigų, Vilniaus 
miesto bei šalies švietimo darbuotojų bendruomenėje.

65 490,00

47 2019-1-LT01-KA101-
060407

943227419 Klaipėdos Eduardo 
Balsio menų 
gimnazija

Inovatyvių metodų taikymas 
mokymo procese dirbant su 
specialių poreikių  turinčiais 
mokiniais

Statybininkų pr. 2, 
94222 Klaipėda

Eduardo balsio menų gimnazijos projekto IMAM pagrindinis tikslas yra įgyti taip trūkstamas 
kompetencijas ugdant vaikus su specialiaisiais poreikiais, kurių pastaruoju metu ženkliai 
daugėja.  Šiam tikslui pasiekti planuojama kvalifikacijos tobulinimo kursuuose “Inkliuziniai 
metodai klasėje”  anglų kalba apie novatoriškus metodus, dirbant su specialiuosius poreikius 
turinčiais mokiniais. Šie kursai yra skirti mokytojams ir socialiniams pedagogams dirbantiems 
pradinio ir vidurinio ugdymo mokyklose, kuriose yra spec.poreikių turinčių vaikų. Šių kursų 
metu dalyviai galės:
- susipažinti su esminėmis inkliuzinio ugdymo metodologijų gairėmis, skirtomis mokiniams su 
spec.poreikiais;
- suprasti funkcionalumo sąvoką, bei jo paradigmą ir modelius, kurie tai skatina;
- analizuoti ir įvertinti skirtingus pedagoginių inkliuzinio ugdymo modelius ir jų tinkamumą 
skirtingiems mokyklų edukaciniams planams
- pasikeisti gerąja patirtimi ir pavyzdžiais su kitų šalių mokytojais.

12 072,00



48 2019-1-LT01-KA101-
060408

943953270 Klaipėdos Stasio 
Šimkaus 
konservatorija

Ugdymo kokybės gerinimas 
Klaipėdos Stasio Šimkaus 
konservatorijoje

S. Šimkaus g. 15, 
92126 Klaipėda

Pagrindinis projekto tikslas - suteikti konservatorijos darbuotojams naujų žinių ir įgūdžių tam, 
kad jie pagerintų savo kompetencijas, kurias naudos kasdieniniame darbe, darbe su mokiniais, 
bei dalinsis gerąja patirtimi su kolegomis. 
Visi mobilumuose dalyvausiantys konservatorijos darbuotojai – savo srities profesionalai, 
aktyviai prisidedantys prie ugdymo proceso planavimo, šiuolaikiškų, mokiniams bei visai 
bendruomenei patrauklių veiklų organizavimo, turintys ilgametę administracinę 
(administracijos darbuotojai) bei pedagoginę (mokytojai) patirtį, išmanantys savo darbą, 
ieškantys galimybių ir taikantys naujausius mokymo metodus, ieškantys naujų įrankių 
pamokoms, vedantys seminarus šalies pedagogams, pasiruošę bendrauti su kolegomis iš ES 
šalių institucijų. 
Planuojami projekto rezultatai - kokybiškesnis ugdymo proceso organizavimas, mobilumo 
dalyvių darbo kokybės patobulėjimas, mokinių motyvacijos didėjimas, įdomus (inovatyvus) 
popamokinis darbas (įskaitant mokyklos bendruomenės įtrauktį), tarptautinių ryšių užmezgimas 
(kontaktai su mokytojais iš šalių partnerių), naujų tarptautinių projektų organizavimas, įgytų 
žinių, susijusių su ugdymo proceso organizavimu bei inovacijomis ugdyme, sklaida šalies 
pedagogams. 

31 654,00

49 2019-1-LT01-KA101-
060414

944758273 Kauno r. 
Domeikavos 
gimnazija

Inovatyvių technologijų 
taikymas ugdyme ir mokyklos 
lyderystėje

Bažnyčios g. 3, 54349 
Domeikava, Kauno raj.

Mokyklos poreikis – integruoti inovatyvias technologijas ugdymo procese bei mokyklos 
lyderystėje. Projektu siekiama įgyvendinti šiuos strateginius pokyčius: skatinti tikslingą ir 
įvairiapusišką inovatyvių technologijų naudojimą ugdymo kokybei gerinti,  motyvuojančiai 
pozityviai edukacinei aplinkai kurti, siekti kryptingo personalo kvalifikacijos kėlimo. 
Projekto dalyviai vyks į kvalifikacijos tobulinimo kursus, kurių tema – inovatyvios 
technologijos, jų taikymas ugdyme, tačiau gilinsis kaip šios technologijos gali būti taikomos 
skirtingose srityse: administracija - vadybiniame darbe ir strateginiame planavime, pozityviai 
komunikacijai su mokyklos bendruomene, pedagogai – kuriant motyvuojančias pozityvias 
edukacines aplinkas skirtingo amžiaus mokiniams formalaus ir neformalaus ugdymo metu. 
Projekto veiklų metu įgytas žinias ir patirtį pritaikys savo darbo sričiai, dėstomam dalykui,  
skirtingo amžiaus grupėms, perduos žinias savo kolegoms, taip užtikrindami projekto sklaidą ir 
poveikį visai  mokyklai.

16 494,00

50 2019-1-LT01-KA101-
060416

943072413 Kaišiadorių 
Algirdo Brazausko 
gimnazija

Mokausi.Mokau.Augu. Gedimino g 65,  56124 
Kaišiadorys

Projekto tikslas  - gilinti personalo kompetencijas mokinių vertinimui ir įsivertinimo pažangai 
pasiekti, pasiremiant Europos švietimo patirtimi.
Šiam tikslui pasiekti reikalinga (poreikiai):
1) tobulinti profesines, kultūrinio pažinimo, komunikavimo užsienio kalba ir bendradarbiavimo 
kompetencijas.
2) pritaikyti gerąsias Europos patirtis mokinių pažangos vertinimui ir įsivertinimui, 
socialiniams ir emociniams įgūdžiams tobulinti; 
3) ieškoti būdų mokinio pažangos stebėjimui bei fiksavimui ir taikyti skaitmeninius išteklius, 
skatinant smalsumą ir iniciatyvumą;
4) panaudoti edukacinių erdvių, renginių organizavimo Europos mokyklose pritaikymo patirtį;
5) rasti partnerius europinių projektų vykdymui.
Dalyvavimas mobilumo veiklose leis gilinti turimas mokytojų profesines kompetencijas ir 
sudarys galimybes įgyti naujų kompetencijų, daugiau patirties organizuojant bei efektyvinant 
ugdomąją veiklą. 

24 020,00



51 2019-1-LT01-KA101-
060419

941411967 Kauno r. Babtų 
gimnazija

Inovatyvus mokytojas - 
motyvuotas mokinys  

Kėdainių g. 51, 54329 
Babtai, Kauno rajonas

Projektas "Inovatyvus mokytojas - motyvuotas mokinys"  kryptingai ir nuosekliai atspindi 
gimnazijos 2019-2021 m. strateginiame plane bendruomenės suformuotą viziją, misiją, 
vertybes ir filosofiją.
Pagrindiniai projekto tikslai:
1.Gerinti pamokos kokybę, siekiant šiuolaikinių mokymo(si) metodų panaudojimo, neatsiejant 
mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo, mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimo.
2.Plėtoti mokytojų bendrąsias ir dalykines kompetencijas, akcentuojant IKT, tarpdalykinio 
integravimo, užsienio kalbos žinių panaudojimą mokinių ugdyme.
3. Aktyvinti gimnazijos bendruomenės dalyvavimą visuomenės gyvenime, siekiant Europos 
dimensijos tarptautiškumo stiprinimo.
Tikime, kad šis projektas "Inovatyvus mokytojas - motyvuotas mokinys" padės:
1. Tobulinti darbuotojų mokymosi ir pokyčių valdymo kompetencijas;
2. Leis kryptingiau ir veiksmingiau įgyvendinti mokyklos strateginio plano 2019-2021 m. 
tikslus, uždavinius, pasiekti laukiamą rezultatą;
3. Sudarys galimybę veiksmingiau tobulinti mokyklos veiklos kokybės išorinio vertinimo metu 
bei veiklos kokybės įsivertinimo metu išryškėjusius tobulintinus veiklos aspektus;
4. Skatins ugdymo kokybę, inovacijas, darbuotojų meistriškumą ir tarptautiškumą mokymo 
įstaigų lygiu;
5. Turės teigiamą ir ilgalaikį poveikį tobulintų veiklų aspektu;
6. Taps pagrindu tolesnei gimnazijos plėtrai ir modernizavimui, veiklos kokybės užtikrinimui, 
tarpinstitucinio partnerystės tinklo kūrimui.

12 320,00

52 2019-1-LT01-KA101-
060424

911894479 Šiaulių r. Kuršėnų 
Lauryno Ivinskio 
gimnazija

"Sėkmės formulė: AIM + BIG = 
KLIG."
AIM: Aktyv ūs, Inovatyvūs 
Mokytojai.
BIG: Besimokantys, Iniciatyvūs 
Gimnazistai.
KLIG: Kiekvienas Laimingas Ir 
Gebantis

V. Kudirkos g.33, 
81181 Kuršėnai, 
Šiaulių raj.

PROJEKTO KONTEKSTAS
Savo mokyklą vadiname KLIG. Nuolat kuriame gimnazijos kaitos projektus, kurie stato tiltus 
mūsų svajonės link. Šį projektą suvokiame kaip dar vieną mūsų statomą tiltą ir impulsą 
inicijuoti naujus KLIG kaitos procesus. Mokytojai, susibūrę į PBB (profesines besimokančias 
bendruomenes) nuolat mokosi ir  bendradarbiauja atnaujindami ugdymo turinį ir procesą. 
Stengiamės padėti kiekvienam mokiniui  siekti geriausių įmanomų  rezultatų ir patirti sėkmę 
įvairiose ugdymosi srityse.     
PROJEKTO TIKSLAI: MOKYTIS, DALINTIS, PADĖTI ir TOBULĖTI.  
Tikimės prisidėti prie gimnazijos strateginių tikslų įgyvendinimo ir priartėti prie mūsų 
bendruomenės pagrindinės svajonės - sukurti tokią ugdymo/si aplinką ir pasiekti tokią  
ugdymo/si kokybę, kad kiekvienas KLIG mokinys tikrai jaustųsi laimingas, pasitikintis savimi, 
gebantis pasiekti aukščiausių įmanomų rezultatų ir sėkmingai kurtų savo tolimesnį gyvenimą. 
Projekto tikslai sutampa su gimnazijos strateginiais tikslais: 1)ugdyti mokėjimo mokytis ir kt. 
esmines kompetencijas, kuriant saugią, teigiamą fizinę ir emocinę ugdymosi aplinką; 2) skatinti 
ir palaikyti aukštesnius mokinių asmeninius ugdymosi lūkesčius; 3) kurti lyderystės, inovacijų, 
bendradarbiavimo ir refleksijos kultūrą. 
REZULTATAI
Kursų metu įgysime žinių apie pagrindinius pozityviosios psichologijos ir pozityviojo ugdymo 
principus bei metodikas, kurios padeda kurti mokymosi bendradarbiaujant kontekstus, ugdytis 
esmines kompetencijas ir skatina asmeninę iniciatyvą tobulėti.   
Vykdant tolimesnes projekto veiklas, praturtės ugdymo turinys ir procesas, mokytojai ir 
mokiniai įgis naujų kompetencijų, praktinių įgūdžių bei patirties ir gebės taikyti pozityviosios 
psichologijos ir pozityviojo ugdymo/si strategijas ateityje. 

10 060,00



53 2019-1-LT01-KA101-
060172

932370985 Rokiškio 
Senamiesčio 
progimnazija

Mokinių motyvaciją skatinantys 
metodai, integruojant anglų 
kalbos ir kitų  dalykų mokymą

J. Biliūno g. 2, 42105
Rokiškis

Projekto tikslas - tobulinti mokytojų asmenines ir dalykines kompetencijas Europos švietimo 
kontekste: stebėti kitos šalies gerąsias patirtis, dalyvauti mokymo kursuose bei įgyvendinti 
įgytą patirtį kasdienėje veikloje. Mobilumų metu mokytojų įgytos žinios ir įgūdžiai turės 
tiesioginę įtaką mokyklos pozityviems pokyčiams: tarptautiškumo aspekto įgyvendinimui, 
mokyklos įvaizdžio gerinimui, mokinių ugdymo procesui atnaujinimui, mokinių motyvacijos 
augimui, mokinių individualios pažangos ir geresnių mokymosi rezultatų pasiekimui. 
Projekte yra numatytos dviejų mobilumų veiklos: darbo stebėjimas ir mokymo kursai. 
Mokytojai stebės mokytojų darbą Ispanijos IES Puerta del Andevalo mokykloje, kaip ši 
mokykla įgyvendina mokymosi programas mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų; kaip 
veiklas, kurių pagalba įtraukia į ugdymo(si) procesą mokinius, kurie gyvena nepalankiomis 
socialinėmis ir ekonominėmis sąlygomis; kaip šios veiklos įtakoja mokinių individualią 
pažangą. Mokytojai dalyvaus mokymo kursuose, organizuojamuose Vokietijos Carob Instituto. 
Kursai pateikia anglų kalbos dėstymo metodiką bei užsienio (anglų) kalbų ir kitų dalykų 
integravimo būdus. Mokytojai išmoks taikyti metodus, kurie yra motyvuojantys, aktyvūs, 
skatinantys komunikuoti bei nukreipti į individualią mokinio pažangą. 

18 856,00

54 2019-1-LT01-KA101-
060311

948441557 Kauno r. Šlienavos 
pagrindinė 
mokykla

STEAM ugdymo plėtra 
mokykloje - novatoriškas 
ugdymas(is)

Mokyklos g. 13, 
534313
Šlienava, Kauno raj.

Siekdami įgyvendinti intelektualios mokyklos viziją, turime tikslą ugdyti intelektualią 
inovatorių kartą su STEAM ir taip pagerinti ugdymo(si) kokybę, sudaryti sąlygas įvairių 
poreikių mokiniams siekti asmenybės brandos, individualias galimybes atitinkančių ugdymo(si) 
pasiekimų ir nuolatinės/pastovios ugdymo(si) pažangos. 
Projekto "STEAM ugdymo plėtra mokykloje - novatoriškas ugdymas(is)" tikslas: tobulinti 
vadovų ir mokytojų  kompetencijas taikyti inovacijas pradiniame ir pagrindiniame ugdyme, 
tenkinant gabių mokinių poreikius ir organizuojant sėkmingą į STEAM orientuoto ugdymo 
įgyvendinimą  mokykloje.  
Projekto veiklų metu patobulės mokytojų kompetencijos taikyti pažangius, šiuolaikinius, 
netradicinius mokymo metodus ir būdus, tinkamai atliepti kiekvieno mokinio poreikius bei 
galimybes ir gerinti jų mokymo(-si) motyvaciją bei ugdymo(si) rezultatus. 

16 096,00

55 2019-1-LT01-KA101-
060287

909153259 Kėdainių lopšelis-
darželis „Puriena“

Tarpkultūrinis 
bendradarbiavimas - pažangesnė 
ikimokyklinė įstaiga ir geresnė 
ugdymo(si) kokybė

Mindaugo g. 20, 57457 
Kėdainiai

Projekto tikslas yra tobulinti Kėdainių lopšelio-darželio "Puriena" pedagoginio ir 
administracinio personalo bendrąsias, profesines ir tarpkultūrines kompetencijas, siekiant 
užtikrinti kokybišką, modernėjančios visuomenės iššūkius atliepiantį, ugdymą įstaigos 
ugdytiniams, įgyjant žinių ir patirties užsienio institucijose, perimant jų gerąją patirtį. 
Pagrindinio projekto tikslo bus siekiama įgyvendinant šiuos uždavinius: 1. Tobulinti 
darbuotojų anglų kalbos žinias, tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas 
bei profesinę motyvaciją; 2. Susipažinti su pažangiausiomis IKT priemonėmis bei 
ikimokyklinio ugdymo modeliais ir metodais; 3. Susipažinti su kitų ikimokyklinių įstaigų 
ugdomąją veikla tarptautiniame kontekste, vykstant į darbo stebėjimo vizitą.

10 964,00

56 2019-1-LT01-KA101-
060346

943605525 Tauragės Martyno 
Mažvydo 
progimnazija

Mokykla vaikui Prezidento g. 27, 
72440 
Tauragė

Projektas ,,Mokykla vaikui" parengtas remiantis strateginio plano trijų prioritetinių sričių ir jų 
uždavinių įgyvendinimo stiprinimui: gerinti mokinių poreikių tenkinimą neformaliojo vaikų 
švietimo veikloje, tęsti ir stiprinti ugdomojo proceso integraciją, tęsti asmeninį tobulėjimą 
paremtomis naujai įgyjamomis pedagoginėmis, psichologinėmis, (tarp)kultūrinėmis 
kompetencijomis. Numatyti projekto tikslai: 
1) gerinti ugdymo kokybę orientuojantis į tarpdalykinį mokymą ir mokymąsi diegiant CLIL 
metodą tinkamai paruošus personalą, kuris įgis reikiamų kompetencijų sukurti viziją ir 
mokyklos politikos planą pagal CLIL reikalavimus;
2) plėtoti progimnazijos narių tarptautinį bendravimą ir bendradarbiavimą, skatinant mokytojus 
ir mokinius pažinti kitas kultūras ir inicijuoti partnerystės veiklas su užsienio šalių 
institucijomis;
3) gerinti darbuotojų anglų kalbos įgūdžius, siekiant tarptautinio bendradarbiavimo plėtros 
organizacijoje ir CLIL metodo taikymo pamokoje;
4) siekti, kad mokykla tobulintų neformaliojo vaikų švietimo poreikių tenkinimą  ir padėtų 
lavinti pasauliui atvirą, atsakingą, sąmoningą žmogų;
5)  tobulinti vadybines kompetencijas kokybiškiems ugdymo(si) rezultatams pasiekti bei diegti 
inovatyvius mokymo(si) metodus bei įrankius formaliame ir neformaliame švietime. 

20 515,00



57 2019-1-LT01-KA101-
060385

923153754 Vilniaus Jono 
Basanavičiaus 
gimnazija

Kūrybiškumas ugdymo(si) 
procese 

S. Konarskio g. 34, 
03127 
Vilnius

Ugdyti kūrybiškumą itin svarbu: pasaulis keičiasi labai greitai, negalima tiksliai nuspėti, kokių 
įgūdžių reikės, kai dabartiniai mokiniai pasieks darbo rinką.Taigi, kūrybiškumas šiuolaikinėse 
pamokose yra būtinybė, jis sąlygoja mokinių įsitraukimą,  aktyvų dalyvavimą pamokose, didina 
mokinių mokymosi motyvaciją, padeda užtikrinti kokybišką, šiuolaikiškos ir patrauklios 
ugdymo įstaigos standartus atitinkantį ugdymą. Kūrybiškas mokymo(si) procesas taip pat 
padeda mažiau motyvuotiems mokiniams mokytis: per kūrybiškumą jie atranda ne tik save, bet 
ir mokyklą. Tad viena svarbiausių kūrybiškumo ugdymo įstaigoje sąlygų – pačių mokytojų 
kūrybiškumas, nes tik kūrybiškai dirbantis mokytojas išugdys kūrybišką mokinį. Pagrindiniai 
projekto "Kūrybiškumas ugdymo(si) procese" tikslai:  
1. Pagerinti ugdymo proceso kokybę stiprinant mokytojų kūrybiškumo kompetenciją ir įgyjant 
praktinių įgūdžių pamokose taikyti kūrybiškumą skatinančius mokymo(si) metodus ("lateralinis 
/ šoninis" mąstymas, vaidybos elementų taikymas, psichodramos metodas, problemų 
sprendimas pasitelkiant dizaino procesą, kritinės refleksija, Blumo taksonomija ir kt.).  
2. Siekti didesnės mokinių mokymo(si) motyvacijos, taikant pamokose kūrybiškumą 
skatinančius mokymo(si) metodus, praplečiant mokinių mokymosi galimybes, skatinant 
mokymąsi bendradarbiaujant, kritinį mąstymą, planavimą, problemų sprendimą ir sprendimų 
priėmimą. Siekti, kad ugdymo procesas taptų įdomesnis, labiau įtraukiantis ir motyvuojantis.  
3. Vystyti europinę dimensiją plėtojant tarptautinį bendravimą ir  bendradarbiavimą: susipažinti 
su kitų šalių švietimo patirtimi, vertinti savo darbą kitų šalių kontekste, pristatyti savo 
gimnaziją, užmegzti ryšius partnerystės veikloms ateityje, naudotis kolegų užsienyje gerąja 
patirtimi, tam kad pamokos labiau atitiktų mokinių lūkesčius bei poreikius. 
4. Tobulinti mokytojų  komunikavimo užsienio kalba (anglų) kompetencijas, darbo komandoje 
įgūdžius. 

12 072,00

58 2019-1-LT01-KA101-
060399

928348686 Viešoji įstaiga 
Šiaulių universiteto 
gimnazija

Įtraukusis ir lygiateisis ugdymas, 
aktyvusis pilietiškumas  
bendruomenės mokymosi 
kokybei ir  pažangai

Dainų g. 33, 78236
Šiauliai

Šaulių universiteto gimnazija projektu ,,Įtraukusis ir lygiateisis ugdymas, aktyvusis 
pilietiškumas  bendruomenės mokymosi kokybei ir  pažangai“ turi siekį tobulinti pedagogų 
profesines, kalbines, bendrąsias kompetencijas. Šis tikslas remiasi  nuolatinio mokytojų 
mokymosi poreikiu, kad globaliam kontekste lavinant mokinius, būtų užtikrintas aktyvusis 
pilietiškumas, įtraukusis ir lygiateisis ugdymas(is). Šiame projekte nuolat besimokantis 
mokytojas yra organizacijos protagonistas, mokiniams rodantis pavyzdį, kad žinių 
atnaujinimas.Gimnazijoje yra tiek mokinių, tiek mokytojų motyvacijos inicijuoti naujas 
pilietines akcijas, formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo veiklas, skatinant įsitraukti visų 
gebėjimų, įvairios socialinės padėties mokinius, akcentuojant visų mokinių lygiateisį 
įsitraukimą siekiant ugdymosi  kokybės. Projektas numato dalykų mokytojų bendradarbiavimo 
stiprinimą, administracijos įsitraukimą ir bendradarbiavimą organizuojant bendras integruotas 
pamokas, renginius, keičiant tradicinės pamokos kryptį į patyriminę veiklą, vedant pamokas-
eksperimentus. Projekto dalyviai sukurs skaitmeninė metodinę priemonę, kurioje bus pateikta 
įvairių veiklų modelių ir pavyzdžių, akcentuojant įtraukiojo ugdymo naudą, aktyvųjį 
pilietiškumą, kūrybiškumą.

28 562,00

59 2019-1-LT01-KA101-
060268

942937389 Šiaulių Medelyno 
progimnazija

Mokymo proceso 
modernizavimas - ugdymo 
proceso efektyvinimo veiksnys

Birutės g. 40, 76192 
Šiauliai

Dalyvaudama tarptautiniuose projektuose, mokykla Europos mobilumo ir bendradarbiavimo 
srityje išsikelia tikslą - praplėsti mokinių esminių, bendrųjų kompetencijų ir kokybiško 
ugdymo(si) galimybes. Mokyklos strateginiame plane numatyta - įgyvendinant pradinio ir 
pagrindinio ugdymo programas siekti ugdymo turinį pritaikyti įvairių poreikių mokiniams, jį 
tobulinti aktyviai naudojant IKT ir įvairius informacijos šaltinius. Siekiant užtikrinti įvairių 
poreikių mokinių kokybišką ugdymą(si), gerinti mokinių mokymo(si) pažangą, mokykloje 
nuolat atnaujinama IKT bazė, bei kuriamos naujos ugdymo(si) erdvės. Dalyvavimas šiame 
projekte padėtų sustiprinti:
• Įvairių-interaktyvių ugdymo metodų, aktyvinančių mokinių veiklą pamokoje, parinkimą ir 
panaudojimą. 
• Mokymo(si) diferencijavimą ir individualizavimą skaitmeninėje erdvėje, skirtingų gebėjimų ir 
poreikių mokiniams. 
Tikimasi, kad po šio projekto ne mažiau kaip 30% pavyks modernizuoti ugdymo(si) proceso 
organizavimą ir įgyvendinimą, dalį turinio perkeliant į skaiteninę erdvę, užtikrinant įvairių 
poreikių mokinių kokybišką ugdymą(si) bei gerinant mokymo(si) pažangą. 

4 024,00



60 2019-1-LT01-KA101-
060282

944958287 Klaipėdos 
Liudviko Stulpino 
progimnazija

KILK aukštyn - būk Kūrybiškas, 
Inovatyvus, Lyderiaujantis ir 
Komunikabilus mokyklos 
bendruomenės narys

Bandužių g. 4, 95261 
Klaipėda

Projekto ,,KILK aukštyn - būk Kūrybiškas, Inovatyvus, Lyderiaujantis ir Komunikabilus 
mokyklos bendruomenės narys“ tikslas – ugdant mokytojų kūrybiškumo bei inovacijų taikymo 
kompetencijas motyvuoti besimokančiuosius siekti tiek akademinių, tiek asmeninių rezultatų. 
Projektu taip pat siekiama įkvėpti mokyklos bendruomenės narių lyderystės siekius ir sudaryti 
galimybes realizuoti gebėjimus.
Projekto dalyviai sustiprins gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti su įvairiais skirtingų kultūrų 
asmenimis, palyginti skirtingų kultūrų švietimo sistemas, patobulins gebėjimą organizuoti 
ugdymą individualiai ir grupėje, parengs patrauklią mokymo(si) medžiagą, tikslingai naudos 
įvairius ugdymo metodus kurdami motyvuojančią ir kūrybišką mąstymą skatinančią ugdymo(si) 
aplinką. Taigi įgytos kompetencijos bus praktiškai pritaikytos ugdymo procese skatinant 
mokinių motyvaciją, siekiant asmeninių bei akademinių rezultatų, skleidžiant patirtį mokykloje, 
mieste, respublikoje. 

21 740,00

61 2019-1-LT01-KA101-
060285

946013162 Panevėžio r. 
Naujamiesčio 
gimnazija

Kalbų spalvos Dariaus ir Girėno g. 52, 
38335 Naujamiestis, 
Panevėžio raj.

Projekto poreikis kilo iš gimnazijos strateginio plano tikslų: tobulinti ugdymo proceso 
organizavimą, stiprinant pedagogų kompetencijas bei gerinti gimnazijos ryšius su partneriais 
Lietuvoje ir užsienyje.  Atsižvelgiant į prieš tai vykdytų Erasmus + projektų patirtį  ir 
gimnazijos veiklos strategiją, iškilo poreikis tobulinti mokytojų gebėjimą bendrauti užsienio 
kalbomis (anglų, vokiečių, prancūzų).
Projekto tikslai: tobulinti mokytojų komunikavimą užsienio kalbomis, išplėsti Europinio 
bendradarbiavimo galimybes, ieškant partnerių projektinių veiklų kūrimui; kursų metu įgyta 
patirtimi dalintis su kolegomis ir mokiniais, ugdyti jų atvirumą Europos kultūrų savitumui ir 
įvairovei; stiprinti asmeninį pasitikėjimą  improvizuoti, kurti ir  pritaikyti mobilumų metu įgytą 
tarptautinę patirtį, tobulinant  ugdymo proceso organizavimą.
Projekto rezultatai: kursų metu pagilinti užsienio kalbos įgūdžiai suteiks daugiau pasitikėjimo 
savimi,  įgytos kompetencijos leis ieškoti naujų darbo formų ir metodų tobulinti ugdymo 
kokybę, gebėjimą mokyti ir mokytis; bus kūrybiškesnis ir produktyvesnis pamokos 
organizavimas, vykdoma dalyvių  gerosios patirties sklaida, įsisavinta tarpkultūrinė patirtis, 
užmegzti bendradarbiavimo kontaktai.
Projekto poveikis:
Mokytojai patobulins savo kompetencijas, lavės komunikavimas užsienio kalba, tarptautinio 
bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, asmeninė erudicija; bus užmegzti glaudesni 
organizacijos ryšiai su kitomis Europos  šalių institucijomis. Ilgalaikis poveikis - įgytos 
komunikavimo kompetencijos paskatins vykdyti savarankiškus tarptautinius  projektus,  ieškoti 
naujų darbo būtų ir metodų ugdymo kokybės gerinimui. 

30 371,00

62 2019-1-LT01-KA101-
060331

934557268 Panevėžio r. 
Naujamiesčio 
lopšelis-darželis 
„Bitutė“

Laimingas mokytojas - 
sėkmingas vaikas - tobulėjanti 
visuomenė

V. Kudirkos g. 41, 
38335 Naujamiestis, 
Panevėžio raj.

Šio projekto tikslas gimė įgyvendinant įstaigos strateginį planą - gerinti ugdymo(si) kokybę, 
plėtojant darbuotojų profesinę kompetenciją, užtikrinant saugią, sveiką ir efektyviai ugdančią 
aplinką lopšelyje darželyje. (Poreikis: gerinti ugdymo(si) kokybę bei veiksmingumą, plėtojant 
darbuotojų profesinę kompetenciją.) 
Pagrindinės tobulintinos sritys, kurias planuojame šiame projekte įgyvendinti:
- veiklų organizavimas;
- STEAM metodų tikslingas taikymas;
- kokybiškas tėvų informavimas ir įtrauktis. 
Darbo stebėjimo Ispanijos ikimokyklinio ugdymo įstaigoje metu, mokysimės organizuoti 
ilgalaikes veiklas mobiliose grupelėse. 
Vykdami į darbo stebėjimo vizitus Italijoje mokysimės, kaip taikomi STEAM metodai 
kasdienėje veikloje; stebėsime, kaip taikomas patirtinio ugdymo(si metodas; susipažinti kaip  
kuriama palaikanti mokymo(si) aplinka ikimokyklinėse ir priešmokyklinėje vaikų grupėse;
Vykdami į Kroatijos ikimokyklines įstaigas pedagogai perims ir praktiškai išbandys savo 
įstaigoje būdus kokybiškam tėvų informavimui ir įtraukčiai. Susipažins su Kroatijos 
ikimokyklinio ugdymo švietimo sistema.
Neatsiejamas projekto tikslas yra gerinti pedagogų užsienio kalbos žinias, kelti kvalifikaciją, 
atliepiant geros mokyklos koncepcijos turinį.

15 583,00



63 2019-1-LT01-KA101-
060437 

943359242 Šiaulių Sauliaus 
Sondeckio menų 
gimnazija 

Kultūros paveldo ugdymas ir 
skaitmeninės aplinkos 
puoselėjimas pasitelkiant 
europietišką patirtį 

P. Višinskio g. 35, 
76351 Šiauliai Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos projekto „Kultūros paveldo ugdymas ir 

skaitmeninės aplinkos puoselėjimas pasitelkiant europietišką patirtį“ tikslas – tobulinti kultūros 
paveldo išsaugojimo ugdymo procesą pritaikant šiuolaikiškas virtualias mokymo(si) aplinkas. 
Šio projekto pagrindiniai tikslai siejami su pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimu, 
siekiant tikslingai integruoti IKT į mokymo(si) procesą bei projektinę veiklą, sukuriant 
palankesnes ugdymo(si) aplinkas, efektyviau tenkinti mokinių individualius poreikius, skatinti 
mokinių motyvaciją mokytis, tobulinti jų bendrąsias kompetencijas, plėtoti ugdymą karjerai.
Tikimasi, kad europietiškų naujovių perėmimas gimnazijoje padės kuriant ir įgyvendinant 
talentingų mokinių atrankos sistemą, o mokytojams padės sprendžiant svarbų uždavinį – 
formuoti atsakingą jaunimo požiūrį į kultūros paveldą bei skatinti jį puoselėti ir išsaugoti.

28 060,00

64 2019-1-LT01-KA101-
060432

921604761 Jonavos rajono 
Ruklos Jono 
Stanislausko 
mokykla-
daugiafunkcis 
centras

"Edukacinės ir emocinės 
aplinkos mokykloje"

Laumės g. 8, 55290 
Rukla, Jonavos raj.

Pagrindinis mokyklos strateginis tikslas - kurti prasmės, atradimų ir sėkmės siekiančią 
mokyklą, kurioje gerinami kiekvieno mokinio/ugdytinio pasiekimai. Projekto "Edukacinės ir 
emocinės aplinkos mokykloje" tikslai susiję su 2018-2022 m. strateginiais ir 2019 m. mokyklos 
veiklos planų uždaviniais:
1. Pasisemti patirties ir idėjų, kaip kurti ir plėtoti edukacines, emocines aplinkas, siekiant 
pagerinti mokinių pasiekimus, savijautą, santykius ir pasitikėjimą savimi.
2. Planuojant ir organizuojant mokymą(si), parinkti prasmingas ugdymo(si) veiklas/aplinkas, 
kurios skatintų mokinių smalsumą, entuziazmą, sudarytų sąlygas kurti, išgyventi pažinimo ir 
kūrybos džiaugsmą bei patirti mokymosi sėkmę.
3. Tobulinant mokytojų bendrąsias ir dalykines kompetencijas, palaikyti tarimosi ir dalijimosi 
patirtimi kultūrą.
Projekte numatytuose 5 kvalifikacijos tobulinimo kursuose dalyvaus 8 atrinkti pedagogai, 
nuolat tobulinantys savo kompetencijas, profesionaliai gebantys organizuoti ir analizuoti 
ugdymo procesą. Jų atsakomybės ir funkcijos paskirstytos savanoriškumo, iniciatyvumo 
principais, įgytomis asmeninėmis, vadybinėmis kompetencijomis. 

21 292,00


