
 

ŠIAULIŲ R. GRUZDŽIŲ GIMNAZIJOJE VYKDOMI PROJEKTAI 2020–2021M.M. 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projekto 

koordinatoriai, 

fondai 

Vykdymo 

terminai 

Dalyvių skaičius Projekto partneriai Projekto tikslai ir veikla Atsakingas 

1. „Kartu“ Europos socialinio 

fondo agentūra 

2019-09-01–

2021-03-31 

Apie 160 VŠĮ Laisvės TV Gerinti vaikų ir paauglių 

iki 18 metų amžiaus fizinę 

ir psichinę sveikatą, 

skatinti sveiką ir aktyvų 

gyvenimo būdą   

R.Veikalienė 

2. ,,Bendrojo ugdymo 

turinio ir 

organizavimo 

modelių sukūrimas ir 

išbandymas 

bendrajame ugdyme“  
 

Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija  
 

2018-05-31 –

2022-05-30  
 

73  
 

Ugdymo plėtotės 

centras  
 

Parengti, išbandyti ir 

įgyvendinti informatikos 

programos pradiniame 

ugdyme turinį 
 

A.Šlikienė,  

A.Mykolaitienė  
 

3. „Global Education 

Goes Local“ (GEGL)  
 

Europos komisija, 

Pasaulio piliečių 

akademija  
 

2018-01-02–

2021-03-20 
 

Apie 400 

(tėvai, 

mokytojai, 

mokiniai, 

Gruzdžių 

bendruomenės 

nariai)  
 

C.E.G.A Foundation 

(Bulgarija), projektą 

remia Europos 

Komisija  
 

Skatinti piliečių, ypač 

jaunimo, aktyvų 

dalyvavimą sprendžiant 

globalias problemas, kuris 

būtų paremtas jų 

supratimu ir kritiniu 

požiūriu į pasaulio darnaus 

vystymosi procesus.  
 

 J.Vasiliauskas 

R. Veikalienė  
 

4. “Olimpinis mėnuo” LR Švietimo, mokslo 

ir sporto ministerijos, 

LR Sveikatos 

apsaugos ministerijos 

ir Lietuvos tautinio 

olimpinio komiteto 

(LTOK) inicijuotas 

projektas pradinių 

klasių moksleiviams. 

2020-09-10 36  Skatinti pradinių klasių 

mokinių fizinį aktyvumą, 

sveiką mitybą, emocinę 

gerovę ir kokybišką poilsį. 

I.Jašiskienė 

A.Mykolaitienė 

5  Tarptautinė programa-

projektas “Social 

Breeze” 

Nacionalinis 

programos centras 

VšĮ ,,Jaunimo 

asmeninio tobulėjimo 

centras" 

2020-11-01 95 ES programa 

„Erasmus+“ 

Įtraukti moksleivius į 

savanorišką veiklą ir uždegti 

jų norą siekti pokyčio 

visuomenėje. savanorio 

varomoji jėga. 

A. Šlikienė 

R. Veikalienė 

6. Atnaujinto integruoto 

gamtos mokslų 5 

NŠA ir leidykla 

,,Šviesa’’ 

2020-03-15 17  Mokinių kritinio mąstymo ir 

mokėjimo mokytis pagal 

L.Zdanavičienė 

O.Venckienė 



klasės ugdymo turinio 

išbandymas  

savo gebėjimus išbandymas 

naudojant atnaujintą 

vadovėlį, elektroninę 

laikmeną ir mokinio 

užduočių sąsiuvinį 

7. Lyderių laiko LL3 

Šiaulių rajono 

projektas ,,Mokymasis 

kitoje aplinkoje’’ 

Šiaulių rajono 

savivaldybė 

2020–2021 36 VU Šiaulių akademija Mokėjimo mokytis kitose 

erdvėse, kai žinias taikome 

kitokio turinio užduotim. 

A.Šlikienė 

L.Zdanavičienė 

D.Jonkienė 

D.Norkuvienė 

8. ,,LECTIO DE VIA/ 

,,Skaitymo kelias” 

Šiaulių rajono 

savivaldybė 

2018–2023  31 Šiaulių rajono 

Drąsučių, Kairių, 

Pakapės, Voveriškių 

mokyklos 

Mokinių skaitymo 

kompetencijų tobulinimas 

R.Balčiūnaitė 

L.Zdanavičienė, 

D.Jonkienė, 

D.Norkuvienė, 

O.Venckienė, 

A.Mickevičius, 

 L. Jokubaitienė,  

A. Lengvenienė,  

V. Graičiūnienė,  

V. Yseuks,  

 


