
ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO VYKDOMI PROJEKTAI 2019 METAIS 

 

Eil. 

Nr. 
Projekto koordinatoriai, projekto 

pavadinimas, fondai, skirtos 

lėšos projekto įgyvendinimui 

Vykdymo 

terminai 
Dalyvių 

skaičius 
Projekto 

partneriai 
Projekto tikslai ir veikla Už projekto vykdymą 

atsakingas asmuo mokykloje 

1. eTwinning projektai  

 
2018-2019 

m.m. 
100 ES šalys Mokiniai nagrinės inkliuzinio ugdymo 

nuostatas, ypatumus, galimybes, grėsmes, 

ugdys bendradarbiavimo, pažinimo įgūdžius, 

toleranciją kitam ir kitokiam. 

Janina Banienė, 

Staselė Riškienė, 

Ligita Vestartienė, 

Aušra Dunauskienė, 

Renata Glodenienė 

2. Specialiosios pedagogikos ir  

psichologijos centras OLWEUS 

kokybės užtikrinimo sistema 

(OPKUS)  

2018-2019 m. 500 - Siekti  mažinti patyčių ir kitokio asocialaus 

elgesio apraiškas, mokantis visam mokyklos 

personalui atpažinti, pastebėti patyčias ir 

tinkamai į jas reaguoti.  

Janina Bienienė, Gita 

Vaitkienė 

3. ES struktūrinių fondų projektas 

„Mokinių tarpusavio mokymasis 

ir mokytojų bendravimas: 

grupinės dinamikos galimybės 

matematikos mokyme ir 

mokymesi“ 

2018-2019 

m.m. 
2-4 kl. 

mokiniai 

Vilniaus Sietuvos 

progimnazija 

Bus diegiamas inovatyvus ugdymo metodas, 

norint pagerinti 2-4 klasių matematikos 

dalyko rezultatus. 

2-4 klasių mokytojos 

4.  ES struktūrinių fondų projektas 

„Mokausi, taikau, dalinuosi“. 

2018-2019 

m.m. 
- Rokiškio r. 

Obelių gimnazija 

Mokyklos matematikos mokytojai konsultuoja 

kitos mokyklos mokytojus, diegiant 

inovatyvius matematikos mokymo metodus. 

Rasytė Gedaminskienė, 

Jelena Bagdonienė, Aina 

Mataitė, Stasė Riškienė 

5. Pradinio ugdymo informatikos 

turinio kūrimo ir išbandymo 

projektas 

2018-2019 

m.m. 
1-4 kl. 

mokiniai 

UPC ir kitos 

projekte 

dalyvaujančios 

mokyklos 

Išbandomi naujausi informatikos turinio 

kūrimo ir diegimo metodai. 

Janina Banienė, Rima 

Klenauskienė, Daiva 

Pundzienė, Dalia 

Mažeikienė, Birutė 

Ališauskienė 

6. Mokyklų aprūpinimas gamtos ir 

technologinių mokslų 

priemonėmis 

2018-2019 

m.m. 
1-4 kl. 

mokiniai 

Šiaulių rajono 

savivaldybė ir 

kitos rajono 

mokyklos 

Mokomasi, ieškoma naujų metodų panaudoti 

įvairias priemones gamtos mokslų, 

technologijų, matematikos pamokose. 

Janina Banienė, Rima 

Klenauskienė, pradinių 

klasių mokytojos 



7. ES projektas „Mokyklos-

daugiafunkcio centro 

modernizavimas“ 

2018-2019 

m.m. 

1-10 kl. 

mokiniai 

Šiaulių rajono 

savivaldybė 

Mokykla steigia naujas patalpas 

technologiniams, gamtamoksliam, kūrybiniam 

ugdymui plėtoti. 

Janina Banienė, Jonas 

Albrikas, darbo grupė 

8. Visos dienos mokyklos kūrimo 

modelio išbandymo projektas 

2018-2019 

m.m. 
1-6 kl. 

mokiniai 

UPC ir kitos 

projekte 

dalyvaujančios 

mokyklos 

Išbandomas naujas popamokinės veiklos ir 

mokinių užimtumo modelis. 

Janina Banienė, Rima 

Klenauskienė, Rasa 

Poškienė, darbo grupė 

 


