Projektai - 2003 m.
Eil
.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Lygmuo,
fondas

Projekto
pavadinimas

Vadovo kategorija,
v., pavardė

Laimėjim
as

Šalies.
Pilietinių
iniciatyvų
centras

Žalingų įpročių
Mokyklos komanda
prevencijos ir
(mokiniai +mokytojai
1 000 lt.
sveikos gyvensenos +tėveliai ) koordinatorė –
skatinimo
pavaduotoja
STRATEGIJA
V.Jonkuvienė
„Aš galiu“
2003-2006m.
„Apsispręsk ir
padėk draugui“
Šalies.
Mokyklos veiklos
Technologijų mokytojai 3 500 lt. iš
Švietimo
įvairovė „Ką
B. Drakšienė ir L.Šverys
ŠKF
kaitos fondas
2
190lt
iš
išmokai – ant
Skuodo
pečių nenešiosi“
sav.
Šalies.
Vaikų ir paauglių
Kordinatorė pavaduotoja 1 000 lt.
nusikalstamumo
V.Jonkuvienė ir ,,
Švietimo ir
prevencijos
Projektų rengimo
mokslo
konkurso
klubas“
ministerija.
projektas „Aš ir
mano draugai“
(2003)
Tarptautinis. Trijų šalių stovykla
Koordinatorė –
Jaunimo
pavaduotoja
„ Mūsų šalių
5 240
tarptautinio
V.Jonkuvienė,
istorijos ir
EUR.
bendravimo kultūros sąsajos “,
iniciatyvinė grupė
agentūra
skirta Mosėdžio 750
„SAVI“ ir Mosėdžio
(JTB)
jubiliejui. (2003)
seniūnija
Skuodo
savivaldybė.
Skuodo r.
savivaldybės
administracij
os Švietimo
skyrius
Savivaldybės
. Skuodo r.

Vaikų ir paauglių
nusikalstamumo
prevencijos
konkurso
projektas „ Būkime
kartu “

Kordinatorė pavaduotoja
V.Jonkuvienė ir ,,
Projektų rengimo
klubas“

Valančiukų vasaros
Valančiukų kuopa (
darbo ir
koordinatorė – kuopos

1 000 lt.

1 270 lt.

savivaldybės poilsio stovykla ,, vadovė V.Jonkuvienė)
administracij
Valančiukai “
os Švietimo
skyrius.
Savivaldybės
Vasaros poilsio
Koordinatorė –
7.
. Skuodo r. stovykla
mokyt.V.Gailienė ir
savivaldybės
vadovas A.Drakšas
administracij „Akmenėlis 2003“
os Švietimo
skyrius.
8. Savivaldybės
Vasaros poilsio
Pradinių kl.
. Skuodo r.
stovykla ,,Smalsuč mokytojos A.Kleivienė,
savivaldybės
iai “
A.Kidykienė
administracij
os Švietimo
skyrius.
Savivaldybės Valančiukų kuopos
Valančiukų kuopos
9
.
projektas
vadovė V.Jonkuvienė,
.
L.Gvazdžiauskaitė ir ,,
Skuodo sav. „Atrask save vis iš
Projektų rengimo
NVO
naujo“ (2003)
klubas“
konkursas
Šiaurės
Šiaurės šalių
Mokyklos biblioteka (
10.
ministrų
bibliotekų savaitės
koordinatorė - vedėja
tarybos
projektas
B.Drakšienė) lietuvių
informacinis
klb.ir estetinių dalykų
„Jūra ir šiaurės
biuras /
metodinis ratelis
šalys“ (2003)
Skuodo r.
savivaldybė
Skuodo
Jaunimo iniciatyvų
Koordinatorė 13. r.savivaldybė projektas „Jaunimo
pavaduotoja
,
V.Jonkuvienė, iniciatyv
aspiracijos ir
inė grupė „Savi“,
bendruomenės
VJRT
Mosėdžio seniūnija
tradicijos“
Tarptautinių
2 sav. stovykla
Koordinatorė – pavad.
14.
mainų
Parchove (Lenkija
V.Jonkuvienė ir mokyt.
programa
) „Mes skirtingi,
L.Kaupienė,
V.Černeckytė
bet panašūs“

1 955 lt.

1 470 lt.

3 000 lt.

140 lt.
200 lt.

2 000 lt.

Gimnazijo
s, rėmėjų
ir
partnerių
lėšos

