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5 tarptautinės: 

• ERASMUS+ K2 tarptautinės strateginės tarpmokyklinės partnerystės projektas (E. Montvilienė); 

• Projektas „Viena knyga: skaitymo terapija specialiųjų poreikių turintiems vaikams“ (E. 

Montvilienė); 

• „CLILiG – integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas Lietuvoje“ (R.Žemaičiūnienė ir 

L.Šidlauskienė); 

• „The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinė programa (S.Baranauskienė, 

I.Strelkauskienė, G.Steponavičienė); 

• „Būk sveikas pavasari!“ (E.Montvilienė, D.Kulikauskienė, I.Rafael); 

7 respublikinės: 

• Projektas „Sveikatiada“ ( A.Adomaitienė); 

•„Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame 

mokyme (2 etapas)“ (R. Balčiūnienė); 

• „Būsiu_“ (R. Balčiūnienė); 

• „Mes rūšiuojam“ (L.Dulevičienė); 

• „Christmas Comics“ (R.Kancerienė); 

• Finansinio raštingumo stiprinimas pradiniame ugdyme „Mano bendruomenė“ (V. Miltinienė, 

L.Norvilienė, N.Gabrielaitienė, R.Jackienė); 

• „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (R.Zalogienė, V.Miltinienė, 

R.Žemaičiūnienė). 

 

Organizuotos projektinės veiklos 
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6 miesto: 
• Projektas Šviesos dienai „Paroda ant ratų“ (R. Zalogienė, L. Lušienė, I. Zazienė) 

• Pasidalijimo projektas „Žydinčios gyvybės pievos“ (S.Baranauskienė, L.Lušienė); 

• Projektas „Jaunieji literatai“ (E.Montvilienė, A.Tupikė, I.Vinickienė); 

• „Mažieji menininkai“ (A. Tipikė, A. Lučinskienė);  

• „Vaistažolių karalystė“ (L.Varnavičienė, A.Kulnienė, K.Vaidilienė); 

• „Erasmus+“ programos projektas „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ (R.Zalogienė, R.Balčiūnienė). 

Organizuotos projektinės veiklos 
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13 mokyklos: 

• Tęstinis projektas „Vertybių laiptai“ (S. Baranauskienė, I.Zazienė);  

• Tęstinis projektas „Pasveikinkim vieni kitus“ (I. Rafael, D.Kulikauskienė);  

• Tęstinis projektas projektas „Jubiliatai lietuvių literatūroje“ (B. Petkuvienė, V. 

Žabarauskaitė); 

• „Simbolis ir kalba. Vokiečių ir anglų kalbų panašumų beieškant. 6kl.“ (L. 

Šidlauskienė); 

• Skaitymo skatinimo projektas „Augu su knyga“ – tęsiamas (V.Miltinienė, 

L.Norvilienė, A.Labanauskienė); 

• „Linksmieji trečiadieniai“ (E.Montvilienė, A.Labanauskienė, A. Kačerauskas); 

• „Po kūrybos skraiste“ (L. Adamonienė, V. Pastorastienė, I. Vinickienė); 

• „Tau, Mokytojau“ (I.Turovaitė, D.Kulikauskienė, I.Rafael); 

• „Gyvūnai aplink mus“ (I.Strelkauskienė, D. Urbonienė, V.Pastorastienė); 

• „Sportuoju aš ir mano šeima“ (E.Montvilienė, A.Labanauskienė, G.Steponavičienė); 

•  „Mano šventasis globėjas“ (E.Ramoškienė); 

• „Rudens taku“ (A. Marcinkienė, N. Gabrielaitienė,  A.Adomaitienė); 

• „Atbėga elnias devyniaragis“ (R.Janulienė, I. Zazienė). 

Organizuotos projektinės veiklos 

Projektinės veiklos ataskaita 2019 m. 



4 neplanuotos projektinės veiklos: 

• Finansinio raštingumo stiprinimas pradiniame ugdyme „Mano bendruomenė“ (V. 

Miltinienė, L.Norvilienė, N.Gabrielaitienė, R.Jackienė); 

• „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ 

(R.Zalogienė, V.Miltinienė, R.Žemaičiūnienė);  

•„Erasmus+“ programos projektas „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių 

miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ (R.Zalogienė, R.Balčiūnienė). 

• „Tau, Mokytojau“ (I.Turovaitė, D.Kulikauskienė, I.Rafael). 
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7 projektinės veiklos neįvyko: 

• „Augu sveikas“ (A.Adomaitienė) – nefinansuojami;  

•  Aplinkosauginis finansuojamas projektas (D.Urbonavičienė) – nefinansuojami; 

• „Prancūziškos Kalėdos atvirutėse“ (K.Vendzlauskienė)  – įsijungta į miesto projektą; 

• „Tęstinis projektas „Jono Biliūno keliu“ (I.Turovaitė); 

• „Sonata Čiurlioniui“ (J. Šlitė, I. Oss, R. Janulienė); 

• „Vardan tos Lietuvos“ (N.Teišerskienė, I.Turovaitė, A.Lučinskienė); 

• „Vaiko kūrybinis kelias per muziką ir šokį“ (R.Janulienė, A.Mockienė, D.Virakienė) 

2019 metais planuota vykdyti 34 
projektines veiklas 

Įgyvendinta 31 projektinė veikla (iš jų 4 neplanuotos) 
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2017 m., 2018 m. ir 2019 m.  
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Kaip metodinės grupės įsitraukė  

į projektines veiklas  

2017 m., 2018m., 2019m.  
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PROJEKTINĖS VEIKLOS 
PLANAVIMAS 2020 METAMS 

 

 Projektinės veiklos planas parengtas bendradarbiaujant su 

Metodine taryba, numatyti prioritetai ir sėkmės kriterijai 
 

- PRIORITETAS – dalyvavimas Švietimo mainų paramos fondo 
remiamuose projektuose (Erasmus+) 

- PRIORITETAS – inicijuoti tarptautiniai, respublikiniai, miesto projektai, 
finansuojami iš papildomų programų. 

- PRIORITETAS – mokykliniai projektai, tobulinantys mokyklos aplinką, 
leidžiantys mokiniams pasijausti tikrais mokyklos šeimininkais. 

- PRIORITETAS – projektinės veiklos sklaida. 

- SĖKMĖS KRITERIJAI – kiekviena metodinė grupė inicijuoja bent 1 
projektinę veiklą). 
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Nutarimo projektas 

• 2020 m. vykdyti projektinę veiklą atsižvelgiant į 

prioritetus ir numatytus sėkmės kriterijus. 

 

 

• Iki 2020 m. sausio 9 d. 12 val. metodinėms 

grupėms atsiųsti patikslintą 2020 m. Projektinės 

veiklos planą. 
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