Projektai - 2012 m.
Eil.
Nr.

Fondas, lygmuo

Projekto pavadinimas

Vadovo kategorija,
v., pavardė,
partneriai

Europos Sąjungos struktūriniai
fondai.

,,Technologijų, menų ir gamtos
mokslų mokymo infrastruktūra“
ŠAC projektas

2.

LR Švietimo ir mokslo ministerijos
programos „ MTP plius“ projektas.
Europos Sąjungos struktūriniai
fondai.

Koordinatorė – direktorė
A. Šverienė ir gamtos
mokslų bei estetinių dalykų
mokytojų metodinės grupės

3.

LR Švietimo ir mokslo ministerijos
programos „ MTP plius“ projektas.
KPF
Lietuvos LEADEAR

1.

Europos Žemės ūkio fondas kaimo
plėtrai.
Nr.LEADER-10-Skuodas-02-008.
Projektą remia Lietuvos respublika.

,, Bendrojo lavinimo mokyklų
modernizavimas“

Koordinatorė – direktorė

,, Mosėdžio gimnazijos stadiono
rekonstravimas kaimo gyvenamosios

Koordinatorė – direktorė

aplinkos patrauklumui didinti“

A. Šverienė

B. Šverienė

Laimėta suma,
lėšos

22 211,97 lt

3 985,74 lt

286 311,03lt

Švietimo mainų fondas.
4.

5.

Kuriame Lietuvos ateitį.
Skuodo VVG integruotos vietos
plėtros 2007-13m. strategija. I
Prioriteto ,,Stiprinti ir įvairinti vietos
ekonomiką ugdant verslumą ir
skatinant įvairių sektorių
bendradarbiavimą“. 1.2.priemonė.
,,Bendradarbiavimo tarp rajono
ekonomikos sektorių stiprinimas“.

TAPK
,,Neformaliojo švietimo paslaugų
rėmimo sistemos sukūrimas
savivaldybėse“
Veiklos sritis :,,Bendruomenių ir kitų
NVO bendradarbiavimo su vietos
verslininkais, kaimo turizmo sodybų
šeimininkais ir ūkininkais projektai“

Koordinatorė – tikybos
mokytoja metodininkė
M.Petrauskaitė

4 059,44 lt

Koordinatorė – direktorė
A. Šverienė

33 984,50 lt

,,Mosėdžio gimnazija kviečia
bendradarbiauti“

LEADEAR-11-SKUODAS- 04-011
Skaitymo skatinimo projektas
6.

Tautos fondas

Europos socialinio fondo ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
7.

Koordinatorė – mokytoja

V. Šopagaitė ir lietuvių klb.
mokytojų metodinė
grupė,Valančiukų kuopa
„Kūrybinių partnerysčių“ programa. Koordinatorė R.Staškuvienė, lietuvių
I-ų metų projektas „Tyrinėjanti
kalbos vyresnioji mokytoja,
6a klasės auklėtoja ir
mokykla“
dėstantys mokytojai.

,,Skaityk, džiaukis, mąstyk, tobulėk“

2 570,00l

Lėšos,
reikalingos
projekto
vykdymui

,,Kuriame Lietuvos ateitį“
8.

9.

10.

Europos socialinis
fondas, ,,Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programa“
II prioritetas ,,Mokymasis visą
gyvenimą“
VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-005
,,Kuriame Lietuvos ateitį“
Europos socialinis
fondas, ,,Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programa“
II prioritetas ,,Mokymasis visą
gyvenimą“
VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-004
Šalies.
LR Švietimo ir mokslo
ministerijos projektas
,,Kuriame Lietuvos ateitį“

,,Neformaliojo švietimo paslaugų
plėtra“.
AKIM

,,Neformaliojo švietimo paslaugų
plėtra“.

Koordinatorė – pavaduotoja
V. Jonkuvienė

,,T klasė“

300 lt
Žmogiškieji
resursai ir
gimnazijos
lėšos

,, Drąsinkime ateitį “

Koordinatorė – pavaduotoja
V.Jonkuvienė, ,,Drąsinkime
ateitį“ darbo grupė

Žmogiškieji
resursai ir
gimnazijos
lėšos

,,Kuriame respubliką“

Koordinatorė – pavaduotoja
V.Jonkuvienė, vyr. mokyt.
L. Kaupienė

Žmogiškieji
resursai ir
gimnazijos
lėšos

Projektas „Atviras kodas:
PILIETIS“ .

Koordinatorė istorijos vyr
mokyt. L. Sėlenienė ,
pilietinių iniciatyvų darbo
grupė, 1a gimn.kl.,1b gimn.

Europos socialinis fondas.

12.

Menininkų
pamokos
mokiniams
ir žurnalų
prenumerata
bibliotekai.

,,Aukštosios kultūros impulsai į
mokyklas“

11.
Neformaliojo švietimo asociacija
„Jaunimo
akademija“.Partneriai: Viešoji
įstaiga Lygių galimybių plėtros
centras, Viešoji įstaiga „Europos

Koordinatorė – pavaduotoja
V. Jonkuvienė

Griebk jautį už ragų- imkis
iniciatyvos.

Žmogiškieji
resursai ir
gimnazijos

namai“, Lietuvos suaugusiųjų
švietimo asociacija, VšĮ „Profat“.

kl.,3b gimn, kl. gimnazistai.

Skuodo r. savivaldybės
13.

Vaikų socializacijos programa

Švietimo skyrius

,, Ateik ir pakviesk draugus –
8"

Skuodo rajono savivaldybės
14.

Vaikų socializacijos programa

Švietimo skyrius

,, Mums gera, kai mes kartu - 8
“

15.

16.

Skuodo rajono savivaldybės

Valančiukų kuopos projektas

Jaunimo reikalų taryba

„Atrask save vis iš naujo – 8“

Skuodo r. savivaldybės

Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymo
projektas

Švietimo skyrius

Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija,
17.

Skuodo rajono Mosėdžio seniūnija

,,Tradicijos ir amatai Lietuvoje
seniau ir dabar - 6 “
Jaunimo iniciatyvų projektas
,, Sportas – mūsų aistra ir tradicijos
- 8“

lėšos

Koordinatorė-pavaduotoja
4 000 lt
V.Jonkuvienė ir lietuvių klb.
bei estetinių
dalykų mokytojų metodinės
grupės
Koordinatorė – mokytoja
metodininkė M.
2 200 lt
Donėlienė, ir pradinių klasių
mokytojų metodinė grupė
Koordinatorė-pavaduotoja
V.Jonkuvienė ir lietuvių klb.
2 800 lt
bei estetinių
dalykų mokytojų metodiniai
rateliai
Koordinatorė – istorijos vyr.
mokyt. L. Sėlenienė,
2 400 lt
mokytojai: R. Staškuvienė,
A. Kleivienė, L.Šverys,
V.Pajarskienė, V.Pajarskas
Koordinatorė –pavaduotoja
2 000 lt,
V. Jonkuvienė,
4 000 lt.mokytojai: A. Drakšas,
rėmėjų ir
G.Kova S.Matulevičius.
dalyvių lėšos

