
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAIPĖDOS  „VERSMĖS“ PROGIMNAZIJOS 

 

 

ILGALAIKIS EDUKACINIS PROJEKTAS                                             

„ NORIU, GALIU, DIRBU“ 

 

VEIKLOS PROGRAMA 

 
2020- 2021 mokslo metai 

 

 

5-8 klasės 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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. Išvyka į  MO muziejų. Edukacinis užsiėmimas 

muziejuje –„ Gyvūnas ir robotas manyje. 

Tarpasmeniniai santykiai ir konfliktų 

sprendimai“ ( emocinio intelekto ugdymas); 

3. Naktis mokykloje ( socialinių įgūdžių 

stiprinimas, lyderystės mokymas, kūrybiškumo, 

komunikavimo, pažinimo kompetencijų 

ugdymas: psichologiniai  bendravimo ir 

bendradarbiavimo žaidimai,  užduotys menų, 

literatūros, geografijos, sporto, sveikos 

gyvensenos  ir kitose srityse, filmo peržiūra );                                                                            

4. Šokio vakaras „ Mes mylim rokenrolą“(šokio 

kultūros ugdymas, socialinių įgūdžių lavinimas);                                                                               

5. Kūrybinės dirbtuvės:                                      

a) „Antikos menas“ ( graikiškų vazų ir teatro 

kaukių kūrimas ). 

b)  „Kolumbo laivas per epochas“ 

Mokiniai kviečiami tapti kolumbais, savo naujų 

žinių ir patirčių atradėjais. Tikslas – išplėsti savo 

žinių akiratį, suvokti žmonijos civilizacijos 

raidos istoriją, aprėpiant kultūros, geografijos, 

literatūros žinias.  

Idėja: sukurti vaikščiojančią, dinamišką parodą 

su istoriniais-literatūriniais performansais 

(pasirodymais-vaidinimais). Dėmesys teatrui, 

išraiškingam žodžiui (oratorystės menas), 

scenografija (laikmečio rūbai). 

 

 

Kodėl Jūs norite tai daryti? 

 

 

Šis projektas yra tęstinis ir ilgalaikis. Projekto  

užsiėmimų , renginių tematiką ir formas įtakojo  

mokyklos pasirinkta klasikinio ugdymo 

samprata ir 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, šalies muziejų  

erdvėse. Dalyvavimas projekte leistų  stiprinti 

socialinius mokinių  įgūdžius: bendravimo ir 

bendradarbiavimo, komandinio darbo ir 

lyderystės. Į renginių programą įtrauktas , 

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“; 

Studijuosime graikų mitus; 

Plačiau susipažinsime su viduramžių, baroko , 

moderniųjų laikų kultūros bruožais. 

Skirsime didesnį dėmesį teatrui, išraiškingam 

žodžiui (oratorystės menui), scenografijai 

(laikmečių rūbams). 

Ieškosime informacijos knygose ir kituose 

informacijos šaltiniuose; 

 Mokysimės argumentuoti; 

Ugdysime kūrybiškumą:kursime mini 

spektaklius, inscenizacijas,kaukes,vazas. 

 

 

 

 



Projekto tikslas : 

 
Ugdyti pažintines mokinių kompetencijas, kūrybiškumą, plečiant pažinimo ribas. 

 

 

Projekto anotacija: 

 
Šis projektas yra tęstinis ir ilgalaikis. Projektas yra orientuotas į  iniciatyvų, gabų, žingeidų, smalsų, 

aktyvų ir kūrybišką mokinį. Siekiama išplėsti mokinių pažinimo ribas, panaudojant netradicines 

ugdymo priemones: edukacines ekskursijas, susitikimus su žymiais žmonėmis, pilietines akcijas, 

protmūšius. Numatyti renginiai, akcijos vyktų netradicinėse mokyklos ir miesto 

erdvėse.Dalyvavimas projekte leistų stiprinti socialinius mokinių  įgūdžius: bendravimo ir 

bendradarbiavimo, komandinio darbo ir lyderystės. Į renginių programą įtrauktas antikorupcinis 

švietimas, kultūrinis pažinimas, sveikos gyvensenos, karjeros , pilietiškumo ugdymas. Moksleiviai 

skatinami siekti   aukštesnių akademinių rezultatų .Vykdysime gerosios patirties sklaidą. Sieksime, 

kad moksleiviai taptų  imlūs  ir atviri naujovėms. 

 

 

Veiklos planas 2020-2021 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.  

Išvyka į MO muziejų. 

Edukacinis užsiėmimas 

muziejuje –„ Gyvūnas ir 

robotas manyje. 

Tarpasmeniniai santykiai ir 

konfliktų sprendimai“  

 

Birutė Vareikienė 

 

 

Edita Paulikaitė  

 

Išvykos organizavimas, 

mokinių lydėjimas, 

ekskursijos po Vilnių 

planavimas. 

 

 

 

 

3. Naktis mokykloje  

 

Birutė Vareikienė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalia Umantaitė – 

Renginio plano parengimas 

ir pristatymas, organizacinio 

komiteto sukūrimas , 

organizacinių darbų 

derinimas, informacijos 

mokiniams pateikimas, 

užduočių žaidimui „ Surink 

25“ parengimas, renginio 

koordinavimas, budėjimas 

renginyje. 

Psichologiniai susipažinimo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vaivadienė  

 

 

 

 

 

 

Irena Erniulienė 

 

 

 

 

 

Edita Paulikaitė 

 

 

 

 

 

Artūras Dargužis 

 

 

 

Egidijus 

Špakauskas 

 

 

 

Ilona 

Malakauskienė 

 

 

 

Mindaugas Urbonas  

 

 

 

 

 

 

Virgilijus 

Rakauskas              

Gintarė Čereškienė                

Antonina 

Savickienė 

Margarita 

Endriuškaitė 

 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo žaidimai, 

geografijos užduočių 

parengimas ir pravedimas, 

filmo parinkimas,  budėjimas 

renginyje. 

 

Meninių užduočių 

parengimas ir pravedimas, 

fotografavimas, nuotraukų 

tvarkymas, budėjimas 

renginyje. 

 

Registracija, finansų 

tvarkymas, užsienio kalbų 

užduočių parengimas, filmo 

peržiūra, budėjimas 

renginyje. 

 

Užduočių parengimas ir 

pravedimas žaidime „ surink 

25“,  budėjimas renginyje. 

 

Garso aparatūros 

parengimas. Muzikos 

parinkimas šokio valandai, 

budėjimas renginyje. 

 

Sporto užduočių  žaidimui „ 

Surink 25“  parengimas ir 

pravedimas, budėjimas 

renginyje. 

 

Literatūrinių užduočių 

rengimas ir pravedimas, 

,vakarienės organizavimas,  

filmo peržiūra, budėjimas 

renginio metu. 

 

 

Visi mokytojai 

pagalbininkai: 

Darbas patikros punktuose 

žaidimo „ Surink 25 metu“,  

budėjimas renginyje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Šokio vakaras „ Mes mylim 

rokenrolą“- šokio kultūros 

Egidijus 

Špakauskas 

Šokių ir muzikos parinkimas, 

teorinės ir video medžiagos 

 

 



ugdymas, socialinių įgūdžių 

lavinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birutė Vareikienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalia Umantaitė – 

Vaivadienė 

 

 

Edita Paulikaitė 

 

 

 

 

Irena Erniulienė  

 

 

 

 

 

Mindaugas Urbonas  

 

 

peržiūra, pristatymas, šokių 

mokymas vakaro metu, 

renginio atidarymo 

paruošimas, budėjimas 

renginio metu. 

 

Renginio plano ir plakato 

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. 

 

Fotografavimas ir nuotraukų 

tvarkymas, budėjimas 

renginyje, pagalba 

organizuojant renginį                   

( ūkiniai klausimai). 

 

Pagalba planuojant renginį. 

Budėjimas renginyje. 

 

 

5. Kūrybinės dirbtuvės                       

a) „Antikos menas“ (graikiškų 

vazų ir teatro kaukių kūrimas ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edita Paulikaitė 

 

 

 

Irena Erniulienė 

 

Birutė Vareikienė   

 

 

 

 

 

Inga Kairienė 

Mokinių registracija. 

Teorinės medžiagos  

mokiniams parinkimas, 

vertimas iš anglų kalbos. 

Fotografavimas, nuotraukų 

tvarkymas. 

Kūrybinių dirbtuvių 

organizavimas, plano 

pareingimas ir sklaida 

mokiniams, svečių X 

menininkų paieška, renginio 

koordinavimas. 

Pagalba ruošiant kūrybines 

 



 

 

 

b)  „Kolumbo laivas per 

epochas“. 

Idėja: sukurti vaikščiojančią, 

dinamišką parodą su 

istoriniais-literatūriniais 

performansais (pasirodymais-

vaidinimais).  

1. Antika (5-7 minučių) 

teatralizuotas 

vaidinimas pagal 

Sofoklio pjeses.   

2. Viduramžiai. Šekspyro 

pjesės, sonetų 

kompozicija (5-7 

minučių). 

3. Barokas. Moljero 

pjesės inscenizacija (5-

7 min.) 

4. Tarpukario Lietuva.    

S. Neries poezijos 

motyvai, dėmesys 

tautiškumui, tremties 

temai. (5-7 min.) 

5. Ateities pasaulis, 2050-

ieji. Šiuolaikinė 

muzika, kosmosas, 

ekologija. (5-7 min.) 

 

 

 

 

Mindaugas Urbonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birutė Vareikienė  

 

 

 

 

 

 

Edita Paulikaitė 

 

 

 

dirbtuves, rengiant darbų 

parodą. 

 

Performansų ( istorinių – 

literatūrinių vaidinimų ) 

kūrimas: darbas su gabiais 

vaikais ruošiantis, 

repetuojant, konsultuojant 

dėl rūbų, apšvietimo ir kitų 

dalykų.  

 

 

Renginio koordinavimas: 

pagalba rengiant spektaklius, 

plakato, lankstinuko 

parengimas, istorinės 

konsultacijos, renginio 

sklaida. 

 

Pagalba organizuojant 

renginį. Fotografavimas. 

6 Projekto  metinės veiklos 

ataskaitos  parengimas 

pristatymas  ( mokyklos 

tinklalapyje ). 

Birutė Vareikienė 

 

 

 

 

Projekto metinės veiklos 

ataskaitos per pateiktis 

parengimas. 

 

 

 

 

 


