
KRETINGOS MARIJOS TIŠKEVIČIŪTĖS MOKYKLOS INFORMACIJA APIE PROJEKTUS  

Eil 

Nr. 

Projekto pavadinimas, 

finansavimo šaltinis 

Projektas: Informacija apie projektą 

(tikslas, kam skirtas,  pagrindinė veikla) 

 

Projekto rezultatas, tęstinumas 

rajono respublikinis tarptautinis 

1. Projektas „Mokyklų 

aprūpinimas gamtos ir 

technologinių mokslų 

priemonėmis". Finansavo 

ŠMM. 

 +  Projekto tikslas - didinti bendrojo ugdymo 

įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. 
Modernizuota mokyklos gamtos ir 

technologinių mokslų mokymo(si) 

aplinkos klasė. 

2.  ŠMSM rėmimo fondo 

finansuojamas projektas 

,,Judėk ir sau padėk‘‘ 

 +  Projekto tikslas-užtikrinti saugias sąlygas 

ir platesnes galimybes mokyklos 

bendruomenės bei mikrorajono vaikų 

fiziniam aktyvumui, maksimaliam 

užimtumui. 

Lauko treniruočių aikštelės 

įrengimas mokyklos teritorijoje 

prisidės skatinant visų amžiaus 

grupių vaikų fizinį aktyvumą. 

3. Projektas „Mano delne Tavo 

ranka – tai Žemaitija“. 

Finansavo Sutrikusio 

intelekto žmonių globos 

bendrija „Kretingos viltis“. 

 

+   Projekto tikslas - neįgaliųjų ir bendrojo 

ugdymo klasių mokinių 

bendradarbiavimas ir komunikacija, 

pažįstant negalią per socialinę veiklą. 

Projekte dalyvavo Kretingos neįgalių 

žmonių bendrijos „Viltis“ ,, Kretingos 

Dienos veiklos centras, Kretingos Jurgio 

Pabrėžos universitetinė gimnazija, 

Kretingos Simono Daukanto pagrindinė 

mokykla, Marijono Daujoto progimnazija, 

Kretingos Trečiojo amžiaus universitetas 

ir Kretingos Marijos Tiškevičiūtės 

mokykla. 

Bendrojo ugdymo klasių mokiniai, 

bendravo su mūsų mokyklos 

neįgaliais vaikais ir suprato, kad ir 

neįgalus žmogus gali daug ką 

nuveikti, o kai kuriais gebėjimais 

net ir pranokti sveikuosius. Jei nors 

vienas iš tų mokinių norės ir 

sugebės ištiesti pagalbos ranką 

neįgaliam žmogui, tai galima 

sakyti, kad projekto tikslas buvo 

pasiektas. Projektas yra tęstinis.  

4. Socialinės integracijos per 

kūno kultūrą ir sportą 

projektas „Judėk pirmyn“.  

 

 +  Mokyklos  specialiųjų klasių mokiniai 

kartu su partneriais – sutrikusio intelekto 

žmonių globos bendrija „Kretingos Viltis“ 

dalyvavo respublikiniame projekte „Judėk 

pirmyn“Kretingos S. Daukanto 

progimnazijoje įvyko baigiamasis projekto 

etapas – sporto žaidynės 

Skatinti mokinių aktyvumą, 

užimtumą, siekti mokinių 

tarpusavio socialinio pažinimo. 



5. Projektas „Imk ranką ir 

eime“. Finansavo Sutrikusio 

intelekto žmonių globos 

bendrija „Kretingos viltis“. 

+   Projekto tikslas - neįgaliųjų klasių mokinių 

bendradarbiavimas ir komunikacija per 

socialinę veiklą.  

Mokiniai dalyvavo veiklose: 

Pažintis su žirgais, lėlėmis. 

Dalyvavo sveikatinimo 

užsiėmimuose Palangos baseine.   

6. Projektas „Saugus elgesys“ +   Projekto tikslas – mokyti vaikus saugaus 

elgesio įvairiose situacijose. 

Vaikai susipažino kaip saugiai 

elgtis gatvėje, namuose, darželyje. 

Projektas yra tęstinis. 

7. Projektas „Twinning Label“.   + Projekto tikslas - įvairių šalių tradicijų 

perdavimas ir puoselėjimas 

Susipažino su įvairių šalių 

tradicijomis ir papročiais. Projektas 

yra tęstinis. 

8. Projektas „Olimpinė savaitė 

2019". 

 

 +  Projekto tikslas - per visą Olimpinę savaitę 

įgyvendinti fizinio aktyvumo ir sporto 

veiklas, stiprinant mokinių sveikatą.   

Mokiniai suprato, kad būtina 

sportuoti, būti fiziškai aktyviu, 

sužinojo, kad sportas ir fizinis 

aktyvumas yra reikalingas vaikams 

ir suaugusiems.  

9. Projektas „Žaidimai moko“ 

 

 +  Projekto tikslas - specialiųjų užduočių ir 

žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, 

šešiamečių erdvės, regimąjį suvokimą, 

tikslinti ir tobulinti smulkiuosius judesius. 

Išvengsime  sunkumų, rengiant 

ikimokyklinio amžiaus vaikus 

mokyklai. Projektas yra tęstinis. 

10. Projektas „Naisių vasara. 

Vaikų Velykėlės“  

 +  Projekto tikslas- pajausti komandinio 

darbo malonumą puošiant velykinius 

margučius. 

Buvo lavinami vaikų meniniai 

gebėjimai, bendradarbiavimo 

įgūdžiai. Projektas yra tęstinis. 

11. Projektas – olimpiada 

„Jaunasis atletas“ 

 +  Projekto tikslas yra sudominti vaikus 

žaidimine veikla, skatinti fizinį lavinimą, 

pažintinę veiklą bei socialinę plėtrą, 

įtraukti šių vaikų šeimų narius į 

specialiosios olimpiados judėjimą. 

Tai naujoviškas, sportinis – 

žaidiminis projektas, kuris 

supažindino vaikus su sporto 

pasauliu, sudomino vaikus 

žaidimine veikla, skatino fizinį 

lavinimą, pažintinę bei socialinę 

veiklas. Šis projektas tęstinis, 

vykdomas jau ketvirtus metus. 

_________________________ 

Informaciją parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Vasiliauskienė 


