
Klaipėdos „ Versmės“ progimnazijos  

Direktorei Gražinai Pocienei 

PRAŠYMAS 

 

Siūlomo projekto vadovas 

 

Birutė Vareikienė 

Siūlomo projekto pavadinimas 

 

„ Noriu, galiu, dirbu“ 

Ką Jūs norite daryti? 

 

 

1.Festivalis  Nepatogus kinas“- X  filmų 

vaikams peržiūra ir aptarimas; 

2.“Jie / Mes“ Tolerancijos ugdymas. 

3. Naktis mokykloje ( socialinių įgūdžių 

stiprinimas, lyderystės mokymas, kūrybiškumo, 

komunikavimo, pažinimo kompetencijų 

ugdymas: psichologiniai  bendravimo ir 

bendradarbiavimo žaidimai,  užduotys menų, 

literatūros, geografijos, istorijos  ir kitose srityse, 

filmo peržiūra ); 

4. Debatai „Ar saugu gyventi Lietuvoje“.           

5. „ Niekada per amžius“ - atviros pamokos 

skirtos Lietuvos žydų genocido aukų atminimui.                                                                            

6. Šokio vakaras „ Mes mylim rokenrolą“- šokio 

kultūros ugdymas, socialinių įgūdžių lavinimas. 

7.  Edukacinis užsiėmimas „ Kultūrų ratas“ – 

tautinės savimonės ir tautinės tolerancijos 

ugdymas. Lietuvoje gyvenančių tautinių 

mažumų ( pasirinktinai)   vienos arba kelių 

tradicijų pristatymas ( daina, šokis, religinė, 

šeimos,  šventė, paprotys , drabužiai, maistas ir 

t.t.  Užsiėmimo logotipo kūrimas) ;                                                                                  

8. Išvyka į  MO muziejų , edukacinis 

užsiėmimas muziejuje – integruota dailės ir 

literatūros pamoka „ Mūsų pasaulis mažojo 

princo akimis“. 

9.  Dailės -istorijos projektas „ Iliustruotoji 

istorija“; 

10. „Antikos menas“ - kūrybinės dirbtuvės : 

graikiškų vazų ir teatro kaukių kūrimas,  mini 

spektaklis antikos mitų siužetais; 

11.Lietuvos gynyba ir iššūkiai nacionaliniam 

saugumui“ ( svečias KU dėstytojas V. 

Jokubauskas);                                                                                                                                                           

12. Penktokų protmūšis „ Atmintis 

nepavergiama, kol atsimeni, tol esi...“ 

 

Kodėl Jūs norite tai daryti? 

 

 

Šis projektas yra tęstinis ir ilgalaikis. Projekto  

užsiėmimų , renginių tematiką ir formas įtakojo  

mokyklos pasirinkta klasikinio ugdymo 

sampratair kiti ugdymo tikslai. Klasikinis 

ugdymas remiasi humanistine filosofija ,  



mokinių ugdymą ir saviugdą grindžiant kultūros 

raidos pažinimu, todėl tam skiriamas didelis 

dėmesys. Projektas yra orientuotas į  iniciatyvų, 

gabų, žingeidų, smalsų, aktyvų ir kūrybišką 

mokinį. Siekiama išplėsti mokinių pažinimo 

ribas, panaudojant netradicines ugdymo 

priemones: edukacines kultūrines- pažintines 

ekskursijas, susitikimus su  sėkmingais, 

iniciatyviais žmonėmis, pilietines akcijas, 

debatus,  protmūšius, taikant inovatyvias 

programėles . Numatyti renginiai, akcijos, vyktų 

netradicinėse mokyklos ,miesto muziejų  

erdvėse. Dalyvavimas projekte leistų  stiprinti 

socialinius mokinių  įgūdžius: bendravimo ir 

bendradarbiavimo, komandinio darbo ir 

lyderystės. Į renginių programą įtrauktas 

antikorupcinis švietimas, kultūrinis pažinimas,  

karjeros , pilietiškumo ugdymas. Moksleiviai 

skatinami siekti   aukštesnių akademinių 

rezultatų .Vykdysime gerosios patirties sklaidą. 
Sieksime, kad moksleiviai taptų  imlūs  ir atviri 

naujovėms. 

 

Kaip Jūs norite tai daryti? 

 

 

Dalyvausime Klaipėdos miesto jaunimui 

skirtuose edukaciniuose renginiuose; 

Organizuosime debatus, diskusijas, pilietines 

akcijas, iniciatyvas mokykloje; 

Organizuosime edukacinius užsiėmimus, 

ekskursijas,  muziejuose ir kitose kultūros ir 

mokslo įstaigose; 

Organizuosime kūrybines dirbtuves, protmūšius. 

Žaisime psichologinius bendravimo ir 

bendradarbiavimo žaidimus; 

Organizuosime šokio vakarą ir  renginį                      

„ Naktis  mokykloje“; 

 Mokysimės paruošti  ir pristatyti pateiktis; 

Studijuosime graikų mitus; 

Ieškosime informacijos knygose ir kituose 

informacijos šaltiniuose; 

Kursime socialinius plakatus, projektus, 

mokysimės argumentuoti; 

Kursime mini spektaklius, inscenizacijas. 

Kiek valandų prašote? 

 

 

 

Projekto komanda : 

1. Vareikienė Birutė- 200 val. 

2. Umantaitė – Vaivadienė Dalia - 80 val. 

3. Erniulienė Irena- 80 val. 

4. Paulikaitė Edita – 80 val. 

5. Urbonas Mindaugas – 80 val. 

6. Špakauskas Egidijus – 80 val. 

  



Veiklos planas  2019-2020 m.m. 

 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas  Atsakingi asmenys Veikla  Val. 

1. Festivalis  Nepatogus kinas“- 

filmų vaikams peržiūra ir 

aptarimas. 

 

Birutė Vareikienė  

 

 

 

Edita Paulikaitė  

 

 

Filmo parinkimas, mokinių 

lydėjimas į filmą, refleksija. 

 

 

Mokinių registracija, 

lydėjimas į filmą, 

fotografavimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Naktis mokykloje  

 

Birutė Vareikienė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalia Umantaitė – 

Vaivadienė  

 

 

 

 

 

Irena Erniulienė 

 

 

 

 

Edita Paulikaitė 

 

 

 

 

 

Egidijus  

Špakauskas 

 

 

 

 

 

Mindaugas Urbonas  

 

 

Renginio plano parengimas 

ir pristatymas, organizacinio 

komiteto parinkimas , 

organizacinių darbų 

derinimas, informacijos 

mokiniams pateikimas, 

užduočių žaidimui „ Surink 

25“ parengimas, renginio 

koordinavimas, budėjimas 

renginyje. 

Psichologiniai susipažinimo, 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo žaidimai, 

užduočių parengimas, filmo 

parinkimas,  budėjimas 

renginyje. 

 

Meninių užduočių 

parengimas, fotografavimas, 

nuotraukų tvarkymas, 

budėjimas renginyje. 

 

Registracija, finansų 

tvarkymas, užsienio kalbų 

užduočių parengimas, filmo 

peržiūra, budėjimas 

renginyje. 

 

Užduočių parengimas:                

judriosios šokio užduotys, 

garso aparatūros parengimas, 

muzikos parinkimas, 

budėjimas renginyje . 

 

Literatūrinių užduočių 

rengimas ,vakarienės 

organizavimas,  filmo 

peržiūra, budėjimas renginio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Virgilijus 

Rakauskas              

Gintarė Čereškienė 

Rasa Ozbinaitė               

Žibutė Vitkienė 

Birutė Ilginytė  

Antonina 

Savickienė 

 

metu. 

 

Visi mokytojai 

pagalbininkai: 

Darbas patikros punktuose 

žaidimo „ Surink 25 metu“,  

budėjimas renginyje. 

 

 

 

3. Debatai „Ar saugu gyventi 

Lietuvoje“           

 

Dalia Umantaitė –

Vaivadienė 

Birutė Vareikienė 

 

 

Irena Erniulienė 

 

 Edita  Paulikaitė  

Debatų parengimas, vedimas. 

 

Renginio reklama, 

koordinavimas, dalyvavimas 

debatuose. 

Fotografavimas, nuotraukų 

tvarkymas. 

Registracija , dalyvavimas 

debatuose. 

 

4.  Šokio vakaras „ Mes mylim 

rokenrolą“- šokio kultūros 

ugdymas, socialinių įgūdžių 

lavinimas. 

 

Egidijus 

Špakauskas 

 

 

 

 

 

 

 

Birutė Vareikienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalia Umantaitė – 

Vaivadienė 

 

 

Edita Paulikaitė 

 

 

 

Šokių ir muzikos parinkimas, 

teorinės ir video medžiagos 

peržiūra, pristatymas, šokių 

mokymas vakaro metu, 

renginio atidarymo 

paruošimas, budėjimas 

renginio metu. 

 

Renginio plano parengimas, 

pristatymas , parengiamųjų 

darbų ir vakaro eigos 

koordinavimas, 

organizacinio komiteto 

sukūrimas, vakaro idėjos 

sklaida mokiniams, svečių 

pakvietimas, foto sienos 

rengimas, budėjimas 

renginyje. 

 

 

Pagalba planuojant renginį .                                              

Budėjimas renginyje. 

 

 

Registracija, finansų 

tvarkymas, foto sienos 

rengimas, šokių vakaro 

reklama ,budėjimas 

renginyje. 

 

 

 



 

Irena Erniulienė  

 

 

 

 

Mindaugas Urbonas  

 

 

 

Fotografavimas ir nuotraukų 

tvarkymas, budėjimas 

renginyje, pagalba 

organizuojant renginį                   

( ūkiniai klausimai). 

 

Pagalba planuojant renginį. 

Budėjimas renginyje. 

 

5. Edukacinis užsiėmimas                     

„ Kultūrų ratas“ – tautinės 

savimonės ir tautinės 

tolerancijos ugdymas. 

Lietuvoje gyvenančių tautinių 

mažumų    ( pasirinktinai)   

vienos arba kelių tradicijų 

pristatymas ( daina, šokis, 

religinė, šeimos šventė, 

paprotys , drabužiai, maistas ir 

t.t.  užsiėmimo logotipo 

kūrimas) .                                                                                  

 

Birutė Vareikienė 

Dalia Umantaitė – 

Vaivadienė 

Edita Paulikaitė 

Mindaugas Urbonas  

Irena Erniulienė  

Egidijus 

Špakauskas 

 

 

Registracija, komandų 

formavimas, užsiėmimo 

reklama mokykloje, pagalba 

komandoms ruošiant 

tradicijos pristatymą                     

( šokį, dainą, tautinį 

kostiumą, organizuojant 

susitikimą su x  tautinės 

mažumos atstovu). Pagalba, 

kuriant logotipą. Renginio 

vedimas, budėjimas 

renginyje. Fotografavimas. 

 

 

6.  Išvyka į MO muziejų , 

edukacinis užsiėmimas – 

integruota dailės ir literatūros 

pamoka „ Mūsų pasaulis 

mažojo princo akimis“. 

 

 

 

Birutė Vareikienė 

Edita Paulikaitė  

Irena Erniulienė  

Dalia Umantaitė – 

Vaivadienė 

Mindaugas Urbonas 

Egidijus 

Špakauskas 

 

Edukacinio renginio sklaida 

mokiniams, registracija, 

ryšiai su  MO muziejaus 

edukatoriais , mokinių 

lydėjimas į kelionę , 

dalyvavimas renginyje, 

fotografavimas. 

 

 

 

 

7. Dailės -istorijos projektas „ 

Iliustruotoji istorija“. 

Birutė Vareikienė 

 

 

 

Inga Kairienė 

Projekto parengimas, 

mokinių 

konsultavimas,renginio 

pravedimas. 

Mokinių konsultavimas 

meniškai įgyvendinant 

istorinės temos idėją. 

 

 

 

 

 

 

 

8. „Antikos menas“ - kūrybinės 

dirbtuvės : graikiškų vazų ir 

teatro kaukių kūrimas,  mini 

teatras antikos mitų siužetais. 

 

Edita Paulikaitė 

 

 

 

Irena Erniulienė 

 

Birutė Vareikienė   

 

 

 

Mokinių registracija. 

Teorinės medžiagos  

mokiniams parinkimas, 

vertimas iš anglų kalbos. 

Fotografavimas, nuotraukų 

tvarkymas. 

Kūrybinių dirbtuvių 

organizavimas, plano 

pareingimasir sklaida 

mokiniams, svečio X 

 



 

 

Mindaugas Urbonas 

 

 

Dalia Umantaitė - 

Vaivadienė  

menininko paieška, renginio 

koordinavimas. 

Mini spektaklių antikos mitų 

siužetais parengimas ir 

pristatymas. 

Pagalba ruošiant kūrybines 

dirbtuves, rengiant darbų 

parodą. 

9. „ Niekada per amžius“ - 

atviros pamokos skirtos 

Lietuvos žydų genocido aukų 

atminimui.  

Birutė Vareikienė 

 

Renginio organizavimas ir 

pravedimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. “Jie / Mes“ Tolerancijos 

ugdymas 

Birutė Vareikienė 

 

 

Edita Paulikaitė  

 

Renginio organizavimas ir 

pravedimas. 

 

Registracija, pagalba vedant 

renginį, fotografavimas. 

 

 

11. Lietuvos gynyba ir iššūkiai 

nacionaliniam saugumui“ ( 

svečias KU dėstytojas V. 

Jokubauskas);    

Birutė Vareikienė 

 

 

Edita Paulikaitė 

Renginio organizavimas. 

 

 

Registracija į renginį. 

 

12. Penktokų protmūšis „ Atmintis 

nepavergiama, kol atsimeni, tol 

esi...“ 

 

Birutė Vareikienė 

 

 

Dalia  Umantaitė 

Vaivadienė 

Edita Paulikaitė 

Mindaugas Urbonas 

Irena Erniulienė 

Protmūšio parengimas: 

renginio planas, užduotys. 

Renginio vedimas. 

Darbas protmūšio komisijoje 

 

 

 

Fotografavimas. 

 

13. 

 

 

 

 

Projekto  metinės veiklos 

ataskaitos  parengimas 

pristatymas  ( mokyklos 

tinklalapyje ) 

Birutė Vareikienė 

 

 

 

 

Projekto metinės veiklos 

ataskaitos per pateiktis 

parengimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


