
KRETINGOS MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ INFORMACIJA APIE PROJEKTUS  

2021-2022 MOKSLO METAIS 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas, 

finansavimo šaltinis 

Projektas: Informacija apie projektą 

(tikslas, kam skirtas,  pagrindinė veikla) 

 

Projekto rezultatas, tęstinumas 

rajono respublikinis tarptautinis 

1. "Mokyklų aprūpinimas 

gamtos ir technologinių 

mokslų priemonėmis“ 
(projekto kodas  Nr. 09.1.3-

CPVA-V-704-02-0001, ES 

lėšos ir valstybės biudžeto 

lėšos) 

 +  Tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo 

veiklos efektyvumą, modernizuojant  gamtos ir 

technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. 

Projekto įgyvendinimo metu mokyklai nupirkta ir 

perduota naudotis įvairių gamtos ir technologinių 

mokslų,  mokymo priemonių ir įrangos 

komplektų  1–4 kl. už 2666,84 €, suteikta galimybė 

naudotis gamtos ir technologinių mokslams mokyti 

įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo 

ugdymo procese metodikomis. Projekto dėka, 

svetainėje „Vedlys“, publikuojama metodinė 

medžiaga (pamokų aprašymai ir video medžiaga, 

kuriuose patariama, kaip gautas priemones naudoti 

pamokose) mokytojams. 

Bendras ES struktūrinių fondų ir 

Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšomis 

finansuojamas  projektas, kuriame 

dalyvauja 13 Kretingos rajono 

savivaldybės mokyklų, vykdančių 

pradinio ugdymo programas. Projekto 

vykdymo trukmė 2018 m. rugsėjo 1 d. - 

2021 m. gruodžio 31 d., bendra vertė 

Kretingos savivaldybėje  216 331,06 € 

iš jų 211 503,28 €  Europos regioninės 

plėtros fondo lėšų ir 4827,78 € iš 

valstybės biudžeto. 2021 metais  

Mokykla gavo 13  nešiojamų 

kompiuterių, įsigijo 2 laminavimo 

aparatus (viso 9326,11 €), be to  per 

pastaruosius du metus papildomai 

įsigijo priemonių bandymams ir 

stebėjimams atlikti, baldų gautoms ar 

įsigytoms priemonėms laikyti. Visos 

projekto priemonės, jų panaudojimo 

metodikos aprašymai, paskatino 

mokyklą prioritetine ugdymo kryptimi 

pasirinkti STEAM ugdymą, 

bei  sėkmingai panaudoti formaliojo ir 

neformaliojo ugdymo veiklose, tiek 

pradinio ugdymo mokinių, tiek  

ikimokyklinio bei priešmokyklinio 



amžiaus  vaikų visapusiškam ugdymui 

organizuoti. 

2. „LEAN modelio 

diegimas Kretingos 

rajono ikimokyklinėse 

įstaigose“ 
(Iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamo projektas,  

kodas  Nr. 09.2.1-ESFA-K-

728-02-0073) 

 +  Projektas startavo 2019 m. spalio mėn., baigėsi 

2022 m. balandžio 8 d. Tikslas – pagerinti 

Kretingos rajono ikimokyklinių įstaigų ugdymo 

kokybę ir rezultatus, taikant LEAN vadybos 

metodus (vertė - 117855 €). 

Jame dalyvavo 5 Kretingos rajono ugdymo įstaigos 

– mokykla-darželis “Žibutė”, Simono Daukanto 

progimnazija, lopšelis-darželis “Pasaka”, 

Kurmaičių pradinė mokykla, Darbėnų gimnazija 

bei partneriai iš Kauno Aleksandro Puškino 

gimnazijos. Projekto metu įdiegti 3 LEAN 

metodai: susirinkimų ir problemų kėlimo sistema 

(Asaichi), problemų sprendimo (PDCA) ir visų 

darbuotojų įtraukimo metodika (Kaizen taien).  

2019-2020 m. vyko viešieji pirkimai 

mokymų paslaugai įsigyti. Nuo 2021 

m. gegužės mėn. organizuoti 

intensyvūs LEAN metodų 

(Asaichi,  Kaizen teian bei PDCA) 

mokymai, buvo atliekamos praktinės 

užduotys. Nuo 2021 m. rudens buvo 

vykdomos konsultacijos ekspertams, 

organizuojamas metodų įgyvendinimas 

praktikoje, po kurių 9 įstaigos 

mokytojams suteikti LEAN metodų 

ekspertų licencijos. Nuo 2022 m. kovo 

mėnesio vykdomos praktinės projekto 

įgyvendinimo veiklos, sprendžiant 

aktualias ugdymo ir jo organizavimo 

bei visos mokyklos veiklos problemas. 

3. „Saugios elektroninės 

erdvės vaikams kūrimas“ 
(finansuojamas pagal 2014–

2020 metų ES fondų 

investicijų veiksmų programos 

9 prioriteto „Visuomenės 

švietimas ir žmogiškųjų 

išteklių potencialo didinimas“ 

09.2.1-ESFA-V-726 priemonę 

„Ugdymo turinio tobulinimas 

ir naujų mokymo 

organizavimo formų kūrimas 

ir diegimas“) 

 +  Projekto, kurio pagrindinis vykdytojas yra 

Nacionalinė švietimo agentūra, bendradarbiaujanti 

su  partneriais iš Kauno technologijos universiteto, 

įgyvendinimo laikotarpis nuo 2018 m. gegužės 

mėn. iki 2022 m. gegužės mėn. 

Tikslas – sudaryti galimybes saugiai naudotis 

elektroninėmis paslaugomis bei elektroniniu 

(skaitmeniniu) ugdymo turiniu švietimo 

institucijose. 

Mokinių pasiekimai siejami su naujomis 

šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis, grįstomis 

informacijos ir komunikacijos technologijomis 

(IKT). Tokių priemonių naudojimui būtina sukurti 

naujas skaitmenines priemones, sudaryti tinkamas 

prieigos galimybes prie jų. Siekiant, kad visi 

mokiniai galėtų naudotis technologijomis, 

Projekto vykdymo metu kiekvienoje 

projekto dalyvio mokykloje buvo 

sukurtos saugios ir kontroliuojamos 

belaidės interneto prieigos,  įrengta 

apie  2000 belaidžio interneto zonų, 

kuriose prie  belaidžio interneto gali 

jungtis tik autorizuoti mokyklos 

vartotojai, buvo vykdoma jų 

naudojamo turinio prieigos kontrolė. 

1350 Lietuvos pedagogų ir mokyklų 

vadovų, projektų dalyvių, apmokyti 

valdyti savos mokyklos tinklo 

parametrus, organizuoti belaidžio 

tinklo plėtrą, naudoti belaidį tinklą 

ugdomojoje ir darbinėje veikloje. 2021 

metais organizuotuose bendruomenių 



kiekvienas mokinys turi turėti kompiuterį 

mokykloje ir kol valstybė turės pakankamai 

investicijų mokyklų aprūpinimui priemonėmis ir 

įranga, mokiniams ir/ar mokyklos darbuotojams 

numatyta  sudaryti sąlygas naudotis mokyklos ar 

savo asmeninius įrenginius. 

atstovų mokymuose dalyvavo 4 

mokyklos-darželio atstovai, 2021 m. 

mokyklą pasiekė belaidžio interneto 

zonų įkūrimui reikalinga įranga, 

parengti autorizuoti vartotojų sąrašai. 

Mokytojams sudarytos palankesnės 

sąlygos greitesniam ir efektyvesniam 

darbui su elektroninėmis priemonėmis. 

4. Respublikinis vaikų 

saviraiškos projektas 

“Vaikų rankos džiugina 

žemę” (Kretingos mokyklos-

darželio „Žibutė“ savivaldybės 

biudžeto  ir mokymo lėšos)  

 +  Projektas, prasidėjęs 2010 metais, nuo mokyklos 

bendruomenę vienijančio renginio,  kasmet stiprėjo 

ir plėtėsi: nuo rajono iki Žemaitijos zonos, o nuo 

2019 m. tapo respublikiniu projektu, kasmet 

ieškančių naujoviškų veiklos formų, temų, 

vykdymo galimybių.  

Tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų bendruomeniškumą, 

aplinkosaugines nuostatas ir gamtai palankų elgesį. 

Projekto metu sudaromos sąlygos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų bei Mokyklos 

pradinių klasių mokinių tyrinėjimams, 

bandymams,  kūrybiniams ieškojimams, darbui 

komandoje, skatinama netradicinių ekologinio 

ugdymo ir STEAM strategijos formų, metodų  

pritaikymas vaikų kūrybiškumo ugdymui, 

socialinės, meninės, komunikavimo ir pažintinės 

kompetencijų turtinimui, refleksijai, mokymui 

panaudoti šiuolaikines technologijas įamžinant 

atliktą darbą ar jo kūrimo procesą.  

2021 m. projekto vykdymas persikėlė į 

virtualią erdvę, taip sudarydamas 

sąlygas sinchroniniam veiklos 

vykdymui dar didesniam dalyvių ratui 

iš Kretingos miesto ir rajono, Alytaus, 

Palangos, Klaipėdos, Druskininkų, 

Panevėžio, Šiaulių, Šilutės, Lentvario ir 

Vilniaus ugdymo įstaigų. Iš viso 

projekte dalyvavo 14 Lietuvos ugdymo 

įstaigų. Parengtas projekto elektroninis 

metraštis. 

5. Projektas „Futboliukas“ 
(finansuojamas Lietuvos 

futbolo federacijos (LFF), 
Lietuvos masinio futbolo 

asociacijos (MaFA) ir Sporto 

rėmimo fondo lėšomis) 
 

 +  „Futboliukas“ – ilgalaikės masinio futbolo 

programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ 

projektas, skirtas Lietuvos ugdymo įstaigoms, 

turinčioms ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupes. Projekto tikslai – populiarinti 

futbolo žaidimą lauke ir uždarose ikimokyklinio 

Kiekvieną projekto vykdymo mėnesį 

vaikų laukdavo nauji iššūkiai ir 

išbandymai, per kuriuos jie galėjo 

pažinti futbolą ne tik žaidžiant, bet ir 

kuriant, atliekant įvairias lavinamąsias 

užduotis, vaidybą, bendravimą. Visa tai 



 

 

. 

ugdymo įstaigos patalpose bei populiarinti futbolą 

kaip sporto šaką visuomenėje, sporto mokyklų 

nelankančius vaikus sudominti sportu ir sveika 

gyvensena.  

„Futboliuko“ projektas vykdytas 2021 m. rugsėjo – 

2022 m. gegužės mėn.  

padėjo šią sporto šaką suvokti kaip 

užsiėmimą, apjungiančią įvairias 

veiklos sritis, padedančią perteikti 

žinias ir formuoti reikiamus įgūdžius.  

Mokslo metų pabaigoje rajone vykusių 

rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų 

futbolo varžybose mokyklos 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

komanda laimėjo I vietą. 

6. Respublikinė 

„Šviečiamosios 

gyvulininkystės 

programa“ (I ir II 
moduliai) 
(finansuojama Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio 

ministerijos ir VšĮ Kaimo 

verslo ir rinkų plėtros 

agentūros lėšomis) 

 +  Programos tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo 

susidomėjimą gyvulininkyste. Įgyvendinant 

programą vaikai ir jaunimas  supažindinami su 

visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis 

gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine 

galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, 

arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine 

žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų 

produktais, taip pat su saugomomis senosiomis 

Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis, 

gyvulininkystės specialistų rengimu, darbo šioje 

srityje galimybėmis.  

2021 m. pavasarį laimėtas programos I modulis. 

Veiklos organizuotos 2021 m. rugsėjo – 2022 m. 

balandžio mėn. 2022 m. pavasarį laimėtas 

programos II modulis. Veiklos vyks nuo 2022 m. 

balandžio mėn. iki gruodžio mėn.  

I modulio veiklose dalyvavo 

priešmokyklinio amžiaus grupės 

„Bitutė“ ugdytiniai. Programos 

dalyviai aplankė V. Purmalio triušių 

ūkį, Baltuonių kalakutų ūkį, G. 

Kalniaus sodybą, kurioje buvo 

supažindinti su bitininkyste ir 

žirgininkyste, dalyvavo ūkinių gyvūnų 

parodoje, kur susipažino su vištomis, 

šinšilomis, triušiais ir putpelėmis, M. ir 

S. ožkų ūkį, organizavo edukacinius 

užsiėmimus „Iš kur atsiranda pienas?“, 

„Bitute pilkoji“, „Mano ūkis“, „Bur bur 

bur balta avelė“, Jurginių šventę, 

surengė naminių gyvulių fotografijos 

darbų parodą.  

II modulio veiklose dalyvauja 1 klasės 

mokiniai. Jie jau aplankė V. Purmalio 

triušių ir Buivydų Eko ūkį.  

7. Etwinning projektas 

„Sužydo žibutės 

Dzūkijoj“ (žmogiškieji 

ištekliai) 

 +  Meninės raiškos projekto-parodos „Sužydo žibutės 

Dzūkijoj“ tikslas – stiprinti Lietuvos ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų „Žibutė“ bendruomenių 

bendradarbiavimą per meninę raišką, ieškant naujų 

pasidalijimo patirtimi būdų, pasinaudojant 

eTwinning platformos galimybėmis.  

Projekto vykdymo metu buvo kuriami 

originalūs žibutes vaizduojantys  

darbai, panaudojant įvairias meninės 

raiškos ir STEAM priemones, 

sudarytos sąlygos mokytojams ir 

ugdytiniams išradingai 



Projektas vykdytas 2022 m. kovo–balandžio 

mėnesiais, jame dalyvavo 5 Lietuvos ugdymo 

įstaigų „Žibutė“ mokytojai. Kretingos „Žibutei“ 

atstovavo 5 ikimokyklinio ir priešmokyklinio bei 

meninio ugdymo mokytojos. 

eksperimentuoti, išreikšti individualius 

kūrybinius gebėjimus. Projektas 

skatino jame dalyvaujančių pedagogų, 

vaikų ir tėvų bendravimą ir 

bendradarbiavimą, mokymąsi  dalintis 

patirtimi eTwinning platformoje. 

Projekto baigiamasis renginys vyko 

Druskininkuose, visa projekto 

medžiaga įamžinta filmuotoje 

medžiagoje (ANIMOTO programos 

formatu)  ir talpinama Lietuvos 

ugdymo įstaigų „Žibutė“ Facebook 

paskyroje, ugdymo įstaigų internetinėse 

svetainėse. 
 

Informaciją parengė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui       Vida Petrauskienė 
 

 


