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1. Mokyklos pažangos skatinimo projekto pasiekimai (trumpa santrauka): 

- Sudaryta sutartis 2022-07-04  FlNl zavod Radede, delo za mlade (FlNl Institute, Work for Young 

People), Kolenov graben g, 1433 Radeie, Slovenia, company identification number 6228232000, 

represented by Director Kaja Kink (hereinafter referred to as "the Institute',) 

- tėvų supažindinimas su projekto įgyvendinimu ir vykdymu pasirašytinai (100% supažindinti visi 

tėvai, pagal teisės aktus sutikimai taikant asmens duomenų apsaugą). 

- Atskiros prieigos prie projekto vykdymo platformos trys darbuotojai: mokytojas - projekto 

vykdytojas; socialinis pedagogas - projekto koordinatorius; įstaigos vadovas – projekto 

organizatorius, viešintojas.  

- Prisijungimo platformoje įkeliamos vaikų nagrinėjamų temų aprašai, sudaryti tikslūs žingsniai 

programai įgyvendinti, susitarta dėl terminų. 

- Projektinės klasės: Telšių lopšelio darželio „Saulutė“ priešmokyklinė gr. „Peliukai“ (20 vaikų) ir 

Slovėnijos pradinė mokykla “ Majšperk Slovenia”,  2a grupė - 7 metų vaikai (20 vaikų). 

- Projektas vykdomas, artimiausias susitikimas 2022-12-22. 

1.1. Projekto tikslas -  skatinti vaikus per įvairias įdomias veiklas susipažinti su kitų šalių (ir pristatyti 

savo šalies) įžymius žmones, istorinius objektus, kultūrą ir papročius, stiprinant ryšius tarp skirtingų 

tautų, skatinti toleranciją bendraujant su kitų šalių vaikais, tačiau tai ir puiki galimybė pažinti save, 

savo kraštą, kitas kultūras; bendrauti, išbandyti bendravimo formą – internetiniu ryšiu. 

1.2. Projekto nauda tikslinei grupei, mokyklos bendruomenei: 

 Ugdoma vaikų tolerancija griaunant tarpkultūrinius skirtumus. Gilinama socialinės aplinkos 

pažinimo kompetencija suvokiant save kaip vienetą visame pasaulyje. Stiprinama mokytojų 

skaitmeninio ugdymo kompetencija, bendradarbiavimas  su kitos kultūros mokytojais,  užsienio kalba 

gilinimas; komandinio darbo stiprinimas, viešo kalbėjimo, mokėjimo mokytis kompetencija.     

1.3. Įvykdytos veiklos; - Įvykdyti jau du tiesioginiai Online susitikimai: 

Pirminis – mokytojų pasirengimas programos įgyvendinimui, derinami susitikimų laikai 

Antras - vaikai angliškai pristatė pagrindines mintis apie save, savo skirtumus, mokėsi 

sudainuoti daineles, ruošėsi pasveikinti kitos šalies vaikus. Projekto veiklos integruojamos į 

priešmokyklinio ugdymo veiklas, įtraukiami ir tėvai.  

1.4. Kiekybiniai rezultatai  - į projektą įtraukta 20 vaikų, 3 pedagogai; 20 tėvų. Projektui įgyvendinti 

nupirktas išmanusis ekranas, šiuolaikinė filmavimo kamera. Taip pat išliekamoji vertė, kai didelės 

priemonių panaudojimo galimybės. Įtraukta 11 specialiųjų poreikių vaikų (didelių ir labai didelių 

poreikių) individualioms veikloms vykdyti. 

1.5. Kokybiniai rezultatai. Projektas skatina didesnį solidarumą ir pagarbą kitoms tautoms, ypač 

dabar, kai pasaulis tampa vis labiau atviras ir prieinamas. Puikiai įtraukiami tėvai, tuo būdu stiprinama 

grupės bendrystė – nes kiekviena vaiko šeima įpareigota pristatyti save. Vaikai mokomi suvokti ir 

priimti skirtingas šeimas. Taip pat bendruomenė skatinama gilinti užsienio kalbos žinias. Stiprinama 

mokytojo kompetencija. Šio projekto metu išryškėja vaikų gebėjimas greitai įsiminti ir taisyklingai 

tarti žodžius kita kalba. Manome, jog labai svarbu, darželio vaikams dalyvauti tarptautiniuose 

projektuose, kad mažiau keliaujantys arba negalintys išvykti, galėtų virtualiai aplankyti svečias šalis, 

susipažinti su kitų kultūrų savitumu, kalbomis, klausytis kitų šalių muzikos. Tokiu būdu, parodyti 

vaikams, kad esame ne tik skirtingi, bet ir panašūs, todėl plečiantis vaikų akiračiui, jie tampa 

geranoriškesni ir draugiškesni.  

Projekto galimybės – gali būt vykdomas kasmet, vis kitiems vaikams, reikalauja minimalių išlaidų. 
2. Mokyklos pažangos skatinimo projekto biudžetas: 3897,- 



2.1. Suplanuota lėšų - 3897  

2.2. Panaudota lėšų. - 3897 

3. Projekto viešinimas (straipsniai, tinklalapis (data, nuoroda)). 

Įstaigos puslapis : 2022- 11- 25 https://www.saulutetelsiai.lt/pasakyk-pasauliui-labas/  

Socialinis tinklapis: Lopšelio darželio Saulutė puslapis - 2022-11-26 

  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0StVBvSyigpompbj8fn2HaJV74KUtn3

i9owpaWgZ4XCYpVkEJtMuLFDrT5iTrszUgl&id=100015393258186  

 

Taip pat dalijamasi veiklomis uždaroje grupėje – tėvams, 2022-11-25  bei elektroniniu  dienynu 

http://www.musudarzelis.com/  

 

Visos nuorodos ir pasidalijimas vyksta konkrečią dieną, po kiekvieno susitikimo, kadangi projektas 

vykdomas bus iki 2023m. gegužės, bendra informacija ir projekto apibendrinimas dar bus skelbiamas 

ir vietinėje spaudoje.  
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