
 

 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

PROJEKTO  

„UGDYMAS NETRADICINĖSE ERDVĖSE“ 

VEIKLOS ATASKAITA 

 

Siekdami pagerinti ugdymo mokyklų 7–8 klasių mokinių gamtamokslinius pasiekimus, 

įgyvendinome praktinę tiriamąją veiklą gamtos mokslų pamokose. Projekte „Ugdymas netradicinėse 

erdvėse“ 2019-2020 m.m. dalyvavo 7a klasė, 18 mokinių, 2020-2021 m. prisijungė paralelė klasė. 

Dalyvavimą tęsė jau 40 mokinių. Veiklas organizavo biologijos mokytoja Daiva Šiušienė, fizikos 

mokytoja Aušra Nemunaitė-Makaravičienė, informacinių technologijų mokytojas Paulius 

Paulauskas. 

 Projekto veiklų įgyvendinimui lėšas (68,75Eur) skyrė Šiaulių r. savivaldybė bei buvo 

panaudotos Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro ugdymo lėšos, tėvų lėšos. Iš 

skirtų savivaldybės lėšų 28,75 Eur panaudota transporto išlaidoms, 40 Eur – edukacijai.  

 

Renginio 

vieta Projekto veiklos  

Klasė, 

mokinių 

skaičius 

Finansavimo 

šaltinis 

Veiklų vykdymo 

laikotarpis 

(data), pastabos  

Kuršėnų 

Tautodailės ir 

amatų centras   

Fizikos pamoka „Skirtingų 

medžiagų dalelių sąveika”. 

 

7a klasė  

18 mokinių 
Ugdymo lėšos. 2020-01-21 

Kuršėnų 

miesto parkas 

Fizikos pamoka „Skaidrūs ir 

neskaidrūs kūnai. Šešėlių 

susidarymas“. 

 

7a klasė  

18 mokinių 
Ugdymo lėšos. 2020-02-18 

Kuršėnų 

miesto parkas  

 Fizikos pamoka „Daiktų 

spalvos. Spalvų maišymas“. 

 

7a klasė  

18 mokinių 
 Ugdymo lėšos.  2020-03-10 

Kuršėnai. 

Namų 

aplinka. 

Biologijos 

pamoka ,,Efemeroidų 

populiacija“  

7a klasė  

18 mokinių 
Ugdymo lėšos.  2020-05-21 

Mokyklos 

sporto 

aikštynas. 

Kuršėnai 

Fizikos „Fizikinių dydžių 

vienetų sistemos“ (senoviniai 

ir dabartiniai matavimo 

vienetai“).  

 

7a klasė  

19 mokinių 
Ugdymo lėšos. 2020-09-22 

Kuršėnų 

miesto parkas 

Fizikos pamoka „Kelias, 

trajektorija, poslinkis“. 

 

8a klasė  

16 mokinių 
Ugdymo lėšos. 2020-10-13  

Kuršėnų 

miesto parkas 

 Biologijos pamoka Kuršėnų 

miesto parke ,,Organizmų 

klasifikavimas“.  

 

8a klasė  

18 mokinių 
Ugdymo lėšos. 2020-10-15  

Ventos 

regioninis 

parkas 

Edukacija „Kelionė į praeitį. 

250 mlj metų atgal“ (Ventos 

regioninis parkas). 

 

7a klasė  

20 mokinių 

Ugdymo lėšos. 

Kultūros paso 

lėšos. 

2020-10-21 



Kurtuvėnų 

regioninis 

parkas 

 Edukacinė programa „Laimės 

pasaga“. 

 

8a klasė  

16 mokinių 

Ugdymo lėšos. 

Kultūros paso 

lėšos. 

2020-10-22  

Klaipėda Edukacinė programa 

„Suvaldyk, atrask ir pažink 

energiją iš naujo“ 

8b klasė  

18 mokinių 

Ugdymo lėšos. 

Kultūros paso 

lėšos. 

2020-10-22 

Palanga Edukacinė programa – 

orientacinis pasivaikščiojimo 

žaidimas  „Grafų pėdomis“. 

 

8b klasė  

18 mokinių 

Ugdymo lėšos. 

Kultūros paso 

lėšos. 

2020-10-22 

Kuršėnų 

miesto parkas 

 Biologijos 

pamoka ,,Plikasėklių ir 

gaubtasėklių ypatybės“. 

 

8a klasė  

16 mokinių, 

8b klasė 24 

mokiniai 

Ugdymo lėšos. 2020-11-19 

Kurtuvėnų 

regioninis 

parkas 

Edukacinė išvyka į Kurtuvėnų 

regioninį parką. Edukacinė 

programa „Augalų ženklai 

rudenį ir žiemą“. 

8a klasė  

20 mokinių, 

8b klasė 20 

mokinių 

Ugdymo lėšos, 

Savivaldybės 

lėšos. 40 Eur 

edukacija, 21,35 

eurų transporto 

lėšos. 

2020-12-03 

Šiauliai Edukacinė išvyka „Talkšos 

ežero pakrantės augalai ir 

gyvūnai“. Žygis Talkšos 

ekologiniu pažintiniu taku.  

 

8a klasė  

18 mokinių, 

8b klasė 18 

mokinių 

Ugdymo lėšos. 

Savivaldybės 

lėšos. 7,40 Eur 

transporto lėšos 

2020-12-08 

Namų 

aplinka. 

Kuršėnai 

 Fizikos pamoka namų 

aplinkoje “Trinties jėga. 

Trinties rūšys. Kaip keičiasi 

trinties jėgos”. 

 

8a klasė  

16 mokinių 

8b klasė 54 

mokiniai 

Ugdymo lėšos. 2020-12-15 

  

 

 

 

Mokyklos direktorė      Janina Banienė 


