
                                                   Projektai -  2016 m. 
 

Eil. 

Nr. 

  

  

Projekto lygmuo, iniciatoriai  

  

Projekto pavadinimas 

  

Vadovo kategorija, 

v., pavardė, partneriai 

  

Laimėjimas, 

lėšos 

  

  

1. 

 

Švietimo ir mokslo ministerija,             

Ugdymo plėtotės centras,                     

,,Alma litera“ įmonių grupę atstovaujanti 

leidykla ,,Šviesa“ ,                                  

UAB ,,Alma litera sprendimai“.                 

Skuodo rajono savivaldybės administracija. 

 

      

,,Aktyviosios klasės sprendimas 

geresniam mokymui (si): skaitmeninis 

turinys, formuojamojo vertinimo 

metodika ir technologijos“ 

 

Koordinatorė – direktorė   

A. Šverienė;                                    

Darbo grupė:                       

I. Kaniavienė D. Šiaulienė,    

V. Gailienė, A. Kleivienė 

    Aktyvioji klasė 

(interaktyvių 

priemonių 

komplektas, 

mokymai ir   

metodinės bei 

technologinės 

paslaugos 

mokytojams). 

    

    2. 

 

Vš.Į. ,,Mokyklų tobulinimo centras“ 

 

Programa „Renkuosi mokyti!“ 

Koordinatorė – direktorė   

A. Šverienė;                      

kuratorė – V. Gailienė                                  

Dvejus metus dirbs 

mokytoja, centras 

teiks konsultacijas. 

  

3. 

 

San Diego Universitetas,              

Kalifornija, JAV 

 

Tarptautinis  projektas „Gyvoji istorija“    

(A creative team of international project 

“Oral History” 

Koordinatorė – istorijos 

mokytoja metodininkė        

L. Sėlenienė;         

mokytojai: R. Staškuvienė, 

L. Klovienė 

San Diego 

Universiteto 

iniciatyva ir lėšomis 

bus išleista knygutė 

„Gyvoji istorija“    
( Mosėdžio praeitis 

ir dabartis). 

  

  

4. 

 

Nacionalinis aplinkosauginis projektas.     

UAB ,,Atliekų tvarkymo centras“;            

Vš.Į. ,,Gamintojų ir importuotojų 

asociacija“ 

 

,,Mes rūšiuojame“ 

Koordinatorius  -                            

V. Pajarskas, jaunieji 

gamtininkai, klasių 

auklėtojai 

 

  940 EUR 



  

5. 

 

Skuodo rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo skyrius 

  

 

Vaikų socializacijos programa per m. m.        

,, Ateik ir pakviesk draugus – 10" 

     Koordinatorė - 

pavaduotoja V. Jonkuvienė 

ir lietuvių kalbos bei 

estetinių dalykų mokytojų 

metodinės grupės 

  

    959 EUR 

  

  

6. 

 

 

Skuodo rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo skyrius 

 

 

 

 

Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymo projektas 

,, Amatai ir tradicijos Lietuvoje 

seniau ir dabar -  10  “ 

  Koordinatorė – 

istorijos mokytoja 

metodininkė L. Sėlenienė, 

mokytojai:  R. Staškuvienė, 

A. Kleivienė, V.Pajarskienė 

L.Šverys, V.Pajarskas. 

 

   1 368 EUR 

  

7. 

 

Skuodo rajono savivaldybės administracijos 

Jaunimo reikalų taryba 

  

 

Nevyriausybinių jaunimo organizacijų                                                          

,,Atrask save vis iš naujo – 10“ 

     Koordinatorė - 

pavaduotoja V. Jonkuvienė 

ir lietuvių kalbos bei 

estetinių dalykų mokytojų 

metodinės grupės 

  

  

     900 EUR 

    

    8. 

 

Skuodo rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo skyrius 

  

 

Vaikų socializacijos programa per m. m.            

,, Mums gera, kai mes kartu - 10 “ 

       Koordinatorė – 

mokytoja metodininkė A. 

Kleivienė ir pradinių klasių 

mokytojų metodinė grupė 

  

  

   1 385 EUR 

  

    9. 

 

  Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija, 

  Skuodo rajono Mosėdžio seniūnija 

  

 

Jaunimo iniciatyvų projektas               

,,Sportas – mūsų aistra ir tradicijos - 10“ 

    Koordinatorė – 

pavaduotoja V. Jonkuvienė, 

Mokytojai: A. Drakšas, 

S.Matulevičius, G.Kova 

    1 000 EUR 

Gimnazijos, 

seniūnijos, rėmėjų ir 

dalyvių lėšos. 

 


