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VšĮ „Laimingų 
vaikų pilis“

Miško mokyklos 
veiklos tobulinimas 
per visokeriopą 
darbuotojų 
kompetencijų 
ugdymą - "Never 
Stop Learning"

Projektu siekiama tobulinti įstaigos ugdomąją veiklą bei gerinti įvairius mokinių
pasiekimus per darbo stebėjimo vizitą bei trejus mokymų kursus.
Darbo stebėjimo vizitas vyks Danijos Žaliojoje mokykloje Green School, kuri taiko į mokinius 
orientuoto integruoto projektinio mokymosi metodus. Po darbo
stebėjimo vizito, 3 šios veiklos dalyviai sukurs planą, kaip šį metodą įtraukti į kasdienines įstaigos 
veiklas priešmokyklinio ir pradinio ugdymo grupėse. Pirmų kursų metu bus nagrinėjamos 
aplinkosauginės ir darnios gyvensenos temos, peržvelgiamos praktinės temų integravimo galimybės, 
analizuojami tikri pavyzdžiai iš Danijos mokyklų veikiančių aplinkosaugos ir darnios gyvensenos 
plotmėje. Po mokymų bus sudaromas veiksmų planas kaip integruoti aplinkosaugines temas bei kokius 
pakeitimus atlikti administracinėje ir ūkinėse veiklose, dėl tvaresnės veiklos vykdymo bei darnaus 
gyvenimo būdo mokymo ankstyvajame ikimokykliniame ir mokykliniame amžiuje. Antri kursai - 
projektų ir programų monitoringo ir vertinimo mokymai, kurie skirti mokyklų ir projektų vadovam. Treti 
mokymai bus orientuoti į komandos ir bendruomenės stiprinimą. Šių mokymų tikslas ne tik stiprinti 
mokyklos darbuotojų komandą, bet ir išmokti naujų metodų, kaip telkti bendruomenę ir juos aktyviai 
taikyti stiprinant visos mokyklos tėvų, vaikų ir auklėtojų bendruomenę jau po mokymų. Tikimasi, jog 
taikant naujus metodus padaugės bendruomeninių renginių mokykloje bei tėvų įtrauktis į vykdomas 
veiklas.

E10102302 H. Manto g. 6A-30 Klaipėda 37140,00
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Ukmergės 
technologijų ir 
verslo mokykla

Improvement of 
intercultural and 
project management 
skills, European 
development of the 
school

Project goals:
The aim of the project is to improve the staff’s intercultural competencies and project management skills. 
Since the entire staff cannot be trained, individual candidates are selected for the training, who will then 
continue to educate the rest of their colleagues, and thus pass on the seminar content and the knowledge 
to a possibly wide audience.
Project context:
With the changes from the regional labor markets into a European labor market the requirements at our 
school have changed. Our school should and wants to prepare our students for Europe and for the 
European labor market. That is why the teachers’ intercultural and project management skills have to be 
significantly improved.
Intercultural skills are a multidisciplinary competence and an essential part of a Europe open school. The 
skills should be acquired at intercultural training courses and project management Training courses. 
Important for us is that our teachers attend the courses together with teachers from other countries, so 
that the cross-cultural learning can not only take place during the training course period, but also during 
the whole seminar time. At the same time our teachers have the opportunity to intensively meet potential 
project partners and plan with them school exchanges, e- twinning or Job shadowing.

E10017361 Kauno g. 108 Ukmergė 4436,00

2020 m. „Erasmus+“ bendrojo ugdymo sektoriaus 1 pagrindinio veiksmo (KA101) rezervinių prioritetine tvarka projektų sąrašas
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Šiaulių Lieporių 
gimnazija

STEAM galimybės 
ugdymo procese ir 
popamokinėje 
veikloje

Projekto tikslai: plėtoti STEAM programų įgyvendinimą gimnazijos, miesto ir tarptautiniu lygmeniu, 
sukurti efektyvesnį STEAM įgyvendinimo programos planą,
tobulinti valdymo kompetencijas, įgyti STEAM taikymo kompetencijų ugdymo procese ir neformaliojoje 
veikloje, susipažinti su naujausiais mokymo(si) metodais, įgytas kompetencijas sistemingai ir efektyviai 
taikyti ugdymo proceso metu ir organizuojant neformaliojo ugdymo veiklas, tokiu būdu siekiant geresnių 
mokymosi rezultatų bei naujų ugdymo karjerai galimybių, dalintis patirtimi su gimnazijos ir miesto 
kolegomis, vedant atviras ir integruotas pamokas, organizuojant konferenciją miesto mokytojams, taip 
pat dalijantis patirtimi su tarptautiniais "Erasmus+" projektų partneriais.

E10106919
V. Grinkevičiaus g. 
22

Šiauliai 22350,00
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Šiaulių rajono 
savivaldybės 
administracija

SEK edukacija

Projekto paraiškos teikėjas – Šiaulių rajono savivaldybės administracija. Paraiška rengiama kartu su 
Šiaulių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigomis. Pagrindinės projekto temos, susijusios su kokybiško 
vaikų poreikius ir amžių atitinkančio ugdymo(si), vaikų sveikatinimo, asmeninės brandos, 
individualizuoto ugdymo siekimu, ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų ir vadovų kompetencijų 
didinimu. Projekto tikslas: sudaryti betarpiškas savaiminio ugdymosi sąlygas vaikams tobulėti visoje 
juos supančioje aplinkoje, mokant visą lopšelių-darželių bendruomenę kartu.
Tikimasi, kad projektas padės patobulinti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą taikant inovatyvius 
metodus ir patirtinio ugdymo idėjas; perteikti Europos strategijas visiems darbuotojams, siekiant 
ugdymo proceso modernizavimo, pritaikymo vaikų poreikiams; efektyviau ir rezultatyviau dirbti 
komandose, dalyviai gebės įvertinti užsienio šalyse taikomą praktiką ir pritaikyti ją savo įstaigose.
Numatomas rezultatas - gerosios patirties pavyzdžių rinkiniai su priemonėmis, ugdomosios veiklos 
aprašais pedagogams.

E10105665 Vilniaus g. 263 Šiauliai 52972,00


