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Projekto Trukmė Koordinatorius Darbo grupės nariai Klasės Mokinių Trumpas projekto 

pavadinimas     skaičius aprašymas 

       

Tarptautinis lygmuo (4)      

„Erasmus+“ KA1 2020 A.  Grigaliūnė    Projektu siekiama, kad 

programos projektas rugsėjo 1 d.     pedagogai įgytų kompetencijų, 

„Inovatyvus – 2022     leidžiančių įdiegti naujus, 

mokytojas - gegužės 31     inovatyvius mokymo metodus 

sėkmingas mokinys“ d.     į ugdymo procesą 

      (skaitmeninių priemonių 

      parinkimas, kūrimas ir 

      taikymas), sudarytų prielaidas 

      sėkmingam ir rezultatyviam 

      specialiųjų ugdymosi poreikių 

      mokinių mokymui(si) klasėje 

      siekiant ugdymo kokybės bei 

      padidinti projekte 

      dalyvaujančių asmenų 

      profesinius įgūdžius ir 

      kompetencijas. 

Nordplus Junior 2020 A.  Grigaliūnė    Projekto  tikslas – tobulinti 

programos projektas rugsėjis –     skaitmeninių technologijų 

“Digital Creative 2022     diegimą ir naudojimą ugdymo 

Education” rugpjūtis     procese kuriant modernią 

      mokyklą, gerinti mokinių 

      pasiekimus ir ugdyti 

      skaitmeninę mokymo(si) 

      kultūrą. 

„Erasmus+“ KA229 2020 A.  Grigaliūnė    Projekto tikslas – skatinti 
programos projektas rugsėjo 1 d.     mokinius rinktis sveiką 

„Smart Choices For – 2022     gyvenseną bei formuoti 

Healthy Lifestyle“ birželio 30     sveikus įpročius. Suteikti žinių 

 d.     ir įgūdžių apie sveikos mitybos 

      įpročius, sveikos ir aktyvios 
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      gyvensenos pasirinkimo 

      būtinumą, formuoti teigiamą 

      požiūrį į sportą, aktyvų 

      gyvenimo būdą. 

„Erasmus+“ KA229 2020 A.  Grigaliūnė    Projekto tikslas – kurti geresnę 

programos projektas rugsėjo 1 d.     ir patrauklesnę mokyklą 

„Notice Me My – 2022     specialiųjų poreikių 

Teacher“ birželio 30     mokiniams. 

 d.      
eTwinning „Smart Choices 

For Healthy Lifestyle” 

2021-2023 A.Grigaliūnė Projektų darbo grupė,  

Gydomosios ir plaukimo 

mokytojai 

5-8 40 Projekto tikslas –skatinti mokinius 

rinktis sveiką gyvenseną bei 

formuoti sveikus įpročius. Suteikti 

žinių ir įgūdžių apie sveikos 

mitybos įpročius, sveikos ir 

aktyvios gyvensenos pasirinkimo 

būtinumą, formuoti teigiamą požiūrį 

į sportą, aktyvų gyvenimo būdą 

eTwinning  “The Power of 

Animal-Assisted 

Interventions” 

2020-2022 A.Grigaliūnė Projektų darbo grupė, 

Pradinių klasių mokytojos 

1-8 12 Projekto tikslas –pagerinti mokinių, 

turinčių skirtingų poreikių ir 

negalių, skaitymo, kalbėjimo, 

matematikos, asmeninę pažangą, 

ugdyti  

socialinius įgūdžius, didinti 

mokymosi motyvaciją, akademinę 

sėkmę bei pasitikėjimą savimi, į 

ugdymo(si) procesą integruojant 

gyvūnų asistavimo terapiją  


