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I. PAREIŠKĖJO DUOMENYS 

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 

 

2.1. BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ  

 

Prašoma paramos suma 
68,75 eurai 

Visa projekto suma 185,17 eurai 

Projekto įgyvendinimo vieta Ventos 17, Kuršėnai 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 
Nuo  2020 m.  sausio 2 d. iki   

2020 m.gruodžio 24 d. 

Projekto dalyvių tikslinė grupė ir jų skaičius 
7a klasė, 18 mokinių (2019-2020 m.m.) 

7a klasė, 23 mokiniai (2020-2021 m.m.) 

Partneriai ir jų vaidmuo projekte 

ŠU Botanikos sodas, Všį Kuršėnų 

politechnikos mokykla, Kurtuvėnų 

regioninis parkas 

 

 

2.2. PROJEKTO TURINYS 

 

2.2.1. Projekto aprašymas  

(Aprašykite problemą, kurią sieks spręsti projektas, kiek ir kaip ji aktuali, jūsų įstaigos vaidmuo 

sprendžiant problemą, laukiami rezultatai, nurodykite projekto vykdymo vietas, pobūdį, trukmę, 

dalyvių tikslinę grupę ir skaičių, socialinius partnerius, tikslą, planuojamą veiklą ir pagrindinius 

taikomus metodus, projekto poveikį dalyviams, vietos bendruomenei, Šiaulių rajono savivaldybei, 

galimybes užtikrinant ilgalaikį poveikį ir tęstinumą, nurodykite informacijos sklaidos būdus ir 

priemones viešinant projektą) 

 

    Projekto veiklos nukreiptos į mokyklos veiklos tikslų įgyvendinimą – mokinių motyvacijos 

mokytis skatinimą, mokymą keičiant mokymusi, siekiant sukurti mokymąsi skatinančią aplinką, 

organizuojant įrodymais grįstą mokymąsi, mokymąsi per patyrimą.   

   Projekto metu organizuojamos biologijos, fizikos mokomųjų dalykų  pamokos ne mokykloje, o 

natūralioje gamtinėje aplinkoje, atliekant stebėjimus, bandymus, sudarys palankias sąlygas 

mokiniams aktyviai įsitraukti į mokymosi procesą, planuojant jo eigą, keliant hipotezes bei ieškant 

įrodymų.   

    2020 metais projekto įgyvendinimo metu planuojama organizuoti ne mažiau kaip 12 biologijos 

ir fizikos mokomųjų dalykų pamokų už mokyklos ribų: Kuršėnų Tautodailės ir amatų centre, 

Kuršėnų miesto parke, Kuršėnų politechnikos mokykloje, Kurtuvėnų regioniniame parke,    ŠU 

botanikos sode, Kamanų rezervate.  

    Projekte 2019-2020 m.m. dalyvauja 7a klasės 18 mokinių, 2020-2021 m.m.  -7a klasės 23 

mokiniai. 



    Projekto socialiniai partneriai - Kuršėnų politechnikos mokykla, Kurtuvėnų regioninis parkas,    

ŠU botanikos sodas. Projekto lėšomis planuojamos įgyvendinti 3 partnerių organizuojamos 

veiklos: gegužės ir birželio mėnesį  fizikos pamokos Kuršėnų politechnikos mokykloje ir spalio 

mėnesį biologijos pamoka ŠU botanikos sode. Mokyklos ir rėmėjų lėšomis planuojamos 2 veiklos: 

biologijos pamokos Kurtuvėnų regioniniame parke ir Kamanų rezervate. 

     Tikimės, kad projekto metu planuotai organizuotas įrodymais grįstas, mokymąsis per praktinį 

patyrimą motyvuos mokinius, paskatins labiau domėtis, tyrinėti, taikyti žinias, o konkreti mokinio 

patirtis, jos aptarimas ir įvertinimas, įtvirtins dalykines žinias, ugdys bendrąsias kompetencijas, 

pagerins mokinių pasiekimus. 

   Projekto įgyvendinimo metu vykdytos veiklos viešinamos mokyklos el.svetainėje, facebook 

paskyroje, projekto tinklapyje. 

 

 

2.3. PROJEKTO VEIKLOS 

 

Eil. 

Nr. 
Projekto veiklos Klasė 

Išlaidų 

detalizavimas, 

finansavimo šaltinis 

Veiklų vykdymo 

laikotarpis 

(data) 

1. Fizikos pamoka Kuršėnų 

Tautodailės ir amatų centre  

“Skirtingų medžiagų dalelių sąveika” 

7a 18 mokinių, 

nemokama 

2020-01 

2. Biologijos pamoka Kuršėnų miesto 

parke ,,Plikasėklių ir gaubtasėklių 

ypatybės“ 

7a 18 mokinių, 

nemokama 

2020-02 

3.  Fizikos pamoka Kuršėnų miesto 

parke, prie Ventos upės „Šiluminė 

kūno būsena. Temperatūros 

matavimas“ 

7a 18 mokinių, 

nemokama 

2020-03 

4. Biologijos pamoka ,,Efemeroidų 

populiacija Kuršėnų miesto parke“ 

7a 18 mokinių, 

nemokama 

2020-04 

5. Fizikos pamoka Kuršėnų miesto 

parke ir mokyklos teritorijoje  

„Skaidrūs ir neskaidrūs kūnai. Šešėlių 

susidarymas“  

7a 18 mokinių, 

nemokama 

2020-04 

6. Fizikos pamoka Kuršėnų miesto 

parke „Daiktų spalvos. Spalvų 

maišymas“  

7a  18 mokinių, 

nemokama 

2020-05 

7. Fizikos pamoka Kuršėnų 

politechnikos mokykloje  "Elektra. 

Elektrinė grandinė"  

7a 18 x 1 = 18 eurų už 

programą, projekto 

lėšos 

2020-05 

8. Fizikos pamoka  Kuršėnų 

politechnikos mokykloje   „Spalva ir 

šviesa žmogaus gyvenime“ 

7a 18 x 1 = 18 eurų už 

programą, projekto 

lėšos 

2020-06 

9. Biologijos pamoka Kurtuvėnų 

regioniniame parke ,,Organizmų 

klasifikavimas“  

7a 23 x 2 = 46 eurai už 

programą, 34 km x 2 

= 68 km 

(68 km x 15 l): 100 

=10,2 l 

10,2 l x 1,3 euro 

=13,26 eurų kelionės 

2020-09 



išlaidos, mokyklos ir 

rėmėjų lėšos 

10.  Biologijos pamoka ŠU botanikos 

sode “Augalų įvairovė” 

7a 23 x 1= 23 eurai už 

programą 

25x2=50km 

(50kmx15l): 100= 

7,5 l 

7,5 l x 1,3 euro = 

9,75 eurų kelionės 

išlaidos, projekto 

lėšos 

2020-10 

11. Biologijos pamoka Kamanų 

rezervate ,,Kimino gyvenimas“ 

7a 40 eurų 2 gidų 

paslaugos, 44 kmx2= 

44kmx2=88 km 

(88km x 15 l): 100 

=13,2 l 

13,2 lx1,3 euro 

=17,16 kelionės 

išlaidos, mokyklos ir 

rėmėjų lėšos 

2020-11 

12.  Fizikos pamoka Kuršėnų miesto 

parke “Dalelių sąveika” 

7a 23 mokiniai, 

nemokama 

2020-12 

* Eilučių skaičius įterpiamas pagal poreikį. Projekte numatoma ne mažiau 1 veikla klasei  per mėnesį. 

 

III. PROJEKTO IŠLAIDOS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

Nr. 
Išlaidų 

rūšis 

Išlaidų 

detalizavimas 

(išvardinti visas 

išlaidų rūšis) 

Reikalinga 

suma 

projektui 

įgyvendinti 

Lėšos 

iš kitų 

šaltinių 

Prašoma rėmimo lėšų suma 

iš Savivaldybės 

Iš 

viso 

Ketvirčiai 

I II III IV 

 

Projekto 

vykdymo 

išlaidos 

    
    

1.  Transporto išlaidos 40,17  30,42  9,75    9,75 

2.  Išlaidos edukacijai 145  86  59  36  23 

 Iš viso:  185,17  116,42 68,75  36  32,75 

 


