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Kaitos projektas 
 

 
 
 

Mokykla: Prienų r. Jiezno gimnazija  
Problemos sprendimo komandos nariai (kursų dalyviai ir kt. mokytojai):  direktorė Neringa Zujienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Mazuronienė,  vyr. 
socialinė pedagogė Rasa Valatkaitė, geografijos mokytoja metodininkė Laimutė Grigaliūnienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė Laima 
Arbačiauskienė, technologijų mokytoja metodininkė Neringa Bisikirskienė 
Lankytų kursų pavadinimai ir šalys: ,,Švietimo vadyba ir mokyklų lyderystė“. Kalamata, Graikija.  

               „Kaip sustabdyti patyčias ir elektronines patyčias mokyklose ir skatinti socialinį bei emocinį mokymąsi“. Palermas. Italija 
                ,,Patyčių mokykloje prevencija“. Splitas. Kroatija,  
                ,,Pozityvi psichologija kiekvienam mokytojui". Liubljiana, Slovėnija. 
                „Pozityvus ugdymas: laimingos mokyklos“ , Ispanija, Valensija 
                ,,Kurk pozityvą: pozityvų mąstymą, pozityvų bendravimą, pozityvias mokyklos erdves”. Florencija, Italija.  

1. Kaitos projekto tema (pavadinimas): “Į mokyklą - su džiaugsmu”  
2. Projekto tikslas: stiprinti socialumą, emociškai tvarius santykius tarp gimnazijos bendruomenės narių.  
3. Projekto laikas: nuo 2020.12 iki 2022.12 
4. Projekto pagrindimas: mokiniai (1,9) mano, kad pranešti suaugusiems apie patyčių atvejus yra blogai. Tai trukdo  kurti saugesnę 
emocinę aplinką, tvarius kūrybiškumą, asmeninę ūgtį skatinančius santykius tarp bendruomenės narių, į mokyklą ne visi mokiniai ateina 
pozityviai nusiteikę (2,9).  
5. Projekto metu nagrinėjama problema:. Ką mokykloje turėtume pakeisti, kad į ją dauguma mokinių ateitų pozityviai nusiteikę?  
6. Siekiamas rezultatas:   
• pamatuoti mokinių laimės indeksą (nustatyti dabartinę situaciją); 
• numatyti planuojamas įgyvendinti veiklas ir jų laiko juostą;   
• įgyvendinti suplanuotas veiklas, į jas integruojant iš mobilumų parsivežtas patirtis    
• įvertinti pokytį ir susitarti dėl pasiteisinusių veiklų tvarumo.  

7. Projekto planas (pridedamas)  
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Projekto ,,Į mokyklą - su džiaugsmu” planas  
 
 

Terminai   Ne vėliau 
kaip 2022-03-
09  

Ne vėliau kaip 
iki 2022-03- 31  
  

Ne vėliau kaip iki 
2022-06-30  

Ne vėliau kaip 
iki 2022-12-31 
  

Ne vėliau kaip iki 
2022-12-31  

Ne vėliau kaip iki 
2022-06-30  

Ne vėliau kaip 
iki 2022-06-30  

Ne vėliau kaip 
iki 2022-12-31  

Ne vėliau 
kaip iki 2022-
12-31 

Plano 
žingsniai  

Mokinių 
laimės 
indekso 
matavimas  

Anglų kalbos 
mokymai 
mokytojams  

Mobilumo 
išvykos.  
  

Projekto 
viešinimas.  

Mobilumų metu 
įgytų įgūdžių ir 
metodų praktinis 
taikymas 
ugdomosiose 
veiklose netradicinių 
dienų metu  ir 
ugdymo proceso 
metu 

Projektinės veiklos 
“Mano šauni 
mokykla”.  

Projekto darbo 
grupės 
susirinkimai.  

Patirties 
mainai.  
  

Mokinių 
diskusijos/ 
aktyvios 
veiklos.  
  

Planuojamas 
pokytis.  

Mokinių 
laimės 
indeksas 
padidės  

Visi projekto 
dalyviai 
pagerino anglų 
kalbos 
įgūdžius.  

Mobilumo 
dalyviai įgijo 
žinių ir patirties, 
reikalingų 
palaikant 
bendradarbiavimu 
grįstą  
ugdymo(si) 
aplinką.  

Gimnazijos 
internetinėje 
svetainėje ne 
mažiau kaip 
penkis kartus bus 
pateikta įgyta 
patirtis ir veikla.  

Pagėrės teiginio “Į 
mokyklą einu 
pozityviai 
nusiteikęs”vertinimas 
nuo 2,9 iki 3,0.  

Projektinėse 
veiklose   dalyvaus 
ne mažiau kaip 80 
proc. 5-8 kl, I-IV kl. 
mokinių.  

Po kiekvienos 
mobilumo 
išvykos vyks 
susirinkimai dėl 
kaitos projekto 
tikslinimo ir 
koregavimo.   

Ne mažiau kaip 
75 proc. 
mokytojų 
susipažins su 
mobilumuose 
išbandytais 
metodais ir 
patirtimis.  

Ne mažiau 
kaip75 proc. 
mokinių 
dalyvaus 
diskusijose, 
aktyviose 
veiklose.   

 
 

8. Projekto įgyvendinimo refleksija (pildoma pasibaigus projektui) 
 
 


