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Projekto 

pavadinimas  

 

Trukmė Partneriai Koordinatorius Klasės Mokinių 

skaičius 

Trumpas projekto aprašymas 

Tarptautinis lygmuo  

„Erasmus+“ 

KA229 projektas 

„Notice Me My 

Teacher“ 

Nr. 2020-1-TR01-

KA229-094339_4 

2020 m. 

lapkričio 1 

d. – 2022 

gruodžio 

31d. 

Turkija, 

Kroatija, 

Rumunija, 

Italija 

A.Grigaliūnė   Projekto tikslas – kurti geresnę ir 

patrauklesnę mokyklą specialiųjų 

poreikių mokiniams 

Nordplus Junior 

projektas 

“Digital Creative 

Education” 

Nr. NPJR-

2020/10200 

2020 m. 

rugsėjo 1d. 

– 2023 m. 

sausio 31 

d. 

Latvija, 

Norvegija, 

Estija, 

Grikiškių „Šviesos“ 

gimnazija, 

VŠĮ "Edukateka" 

A.Grigaliūnė 

G.Radavičienė 

  Projekto tikslas – tobulinti 

skaitmeninių technologijų diegimą ir 

naudojimą ugdymo procese kuriant 

modernią mokyklą, gerinti mokinių 

pasiekimus ir ugdyti skaitmeninę 

mokymo(si) kultūrą. 

„Erasmus+“ KA1 

projektas 

„Inovatyvus 

mokytojas - 

2020 m. 

rugsėjo 1d. 

– 2023 m. 

Šiaulių „Ringuvos“ 

mokykla,  

Panevėžio 

A.Grigaliūnė 

 

  Projektu siekiama, kad pedagogai 

įgytų kompetencijų, leidžiančių įdiegti 

naujus, inovatyvius mokymo metodus į 

ugdymo procesą (skaitmeninių 



sėkmingas 

mokinys“ 

Nr. 2020-1-LT01-

KA101-077614 

gegužės 31 

d. 

Vyturio“ 

progimnazija, 

Bulgarija, 

Turkija, 

Ispanija, 

Graikija, 

Italija 

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 

 

„Erasmus+“ 

KA229 projektas 

„Smart Choices 

For Healthy 

Lifestyle“ 

Nr. 2020-1-LT01-

KA229-077857_1 

2020 m. 

rugsėjo 1d. 

-2023 m. 

gegužės 

31d. 

Ispanija, 

Graikija, 

Turkija 

A.Grigaliūnė 6-7 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 

„Erasmus+“ 

akreditacija 

bendrojo ugdymo 

srityje 

2020-1-LT01-

KA120-SCH-

000094685 

2021 m. 

kovo 1d. – 

2027 m. 

gruodžio 

31d. 

EU šalys, 

Turkija 

A.Grigaliūnė 5-10 80 Projekto tikslai: 1) tobulinti ugdymo 

turinį, procesą, ugdymo(si) aplinkas 

perimant ES šalių patirtį; 2) vykdyti 

aukštos kokybės tarptautinius 

mobilumus, stiprinant mokyklos 

gebėjimus dalyvauti 

tarpvalstybiniuose mainuose; 3) 

didinti mokyklos konkurencingumą ir 

žinomumą tarptautiniu lygmeniu. 

„Erasmus+“ 

akreditacija 

2022 m. 

birželio 1d. 

Turkija, A.Grigaliūnė 7-10 14 Projekto tikslai: 1) tobulinti ugdymo 

turinį, procesą, ugdymo(si) aplinkas 



bendrojo ugdymo 

srityje 

2022-1-LT01-

KA121-SCH-

000054817 

– 2023 m. 

rugpjūčio 

31d. 

Graikija, 

Lenkija, 

Rumunija, 

Ispanija 

perimant ES šalių patirtį; 2) vykdyti 

aukštos kokybės tarptautinius 

mobilumus, stiprinant mokyklos 

gebėjimus dalyvauti 

tarpvalstybiniuose mainuose; 3) 

didinti mokyklos konkurencingumą ir 

žinomumą tarptautiniu lygmeniu. 

eTwinning „Smart 

Choices For 

Healthy Lifestyle” 

2020 m. 

rugsėjo 1d. 

-2023 m. 

gegužės 

31d. 

Ispanija, 

Graikija, 

Turkija 

A.Grigaliūnė 6-7 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 

 

 

 

 


