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Rudens vakarojimai ,,Ant marių krantelio“ – atsakingos meninio ugdymo mokytojos 

Donata Sirtautienė, Regina Bočkienė bei grupių mokytojos. 

 

 

Kūrybinių darbų paroda ,,Mano stebuklingas skėtis“  - dalyvauja “Žvirbliukų” grupės 

vaikai (mokytojos Inga Urbonienė ir Neringa Vaičiūtė; 

 

 Advento vakarojimai  „Atbėga elnias devynragis” – atsakingi – meninio ugdymo 

mokytojos Regina Bočkienė ir  Donata Sirtautienė  bei grupių mokytojos; 

 

Tolerancijos ir kilnaus elgesio savaitė – atsakinga socialinė pedagogė Raminta Vičienė ir 

socialinio emocinio ugdymo grupės nariai; 

 

Gerumo akcija “Padovanok vaikui” – atsakinga socialinė pedagogė Raminta Vičienė; 

 

Paroda “Tai nepamirštama…” – dalyvauja ankstyvojo amžiaus grupių vaikai. Atsakingos 

Janina Gaučiuvienė ir Indrė Gadeikienė; 

 

Klaipėdos PŠKC neformaliojo švietimo (dailės) mokytojų kūrybinis projektas “Žuvys ir 

tinklas” – dalyvauja mokytojos Giedrės Kontrimienės parengti vaikai 

 

Projekte-festivalyje ,,Muzikos takeliu“ – dalyvauja meninio ugdymo mokytojos Reginos 

Bočkienės parengti vaikai; 

 

Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centro neformaliojo švietimo mokytojų (kūno 

kultūra) tęstinis projektas  

„Susipažinkime su sporto šakomis“. Atsakinga neformaliojo švietimo mokytoja Santa 

Neniškytė-Belkinienė. 

 

Įgyvendinami projektai: 

 

„Pasakyki, ką jauti“ – dalyvauja „Giliukų“ grupės vaikai (mokytojos Mantė Skunčikė ir 

Ingrida Šimkienė); 

 

 

 

„Susipažinkime: aš - Bitutė Dryžutė“ – dalyvauja „Bitučių“ grupės vaikai (mokytojos 

Vilma Urniežienė ir Ilma Mumgaudienė); 

 



„Aš stebiu ir tyrinėju gamtą” – atsakinga neformaliojo švietimo mokytoja Viktorija 

Keršienė; 

 

Sveikatos saugojimo ir stiprinimo darbo grupės edukacinis projektas „Pažaiskime ir 

pažinkime olimpines vertybes“; 

 

Respublikinis projektas ,,Šviesos užburti“ – atsakingos mokytojos- Ingrida Šimkienė ir 

Mantė Skunčikė; 

 

Nordplus projektas „Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių elgesio ir ugdymosi 

sunkumų, įtraukiojo ugdymo(si) gairės“ – dalyvauja Lietuvos, Latvijos ir Švedijos 

ikimokyklinio ugdymo įstaigos; 

 

eTwinning projektas “Lietuviškų pasakų karuselė taikant STREAM”-  dalyvauja 

“Drugelių” grupės vaikai (mokytojos Indrė Rumbutienė – projekto iniciatorė ir Skirmantė 

Barbšienė); 

 

Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos, VŠĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų 

organizacijos“ ir VŠĮ „Eko šviesa“ inicijuotame ir įgyvendinamame aplinkosauginiame 

projekte „Mes rūšiuojam“ (kaupiamos ir priduodamos elektronikos atliekos); 

 

Toliau įgyvendinamos: 

Socialinių – emocinių įgūdžių lavinimo programa „Kimočiai“ 

Dalyvauja „Žvirbliukų“, „Drugelių“, „Giliukų“, „Bitučių“ grupių vaikai. 

Atsakingi – grupių mokytojai; 

 

„Bildukų“, „Spalviukų“ ir „Žiogelių“ grupių vaikams 

Veiklas veda socialinė pedagogė Raminta Vičienė; 

 

Tarptautinė ,,Zipio draugų‘‘ programa. Dalyvauja 

„Obuoliukų“, „Skruzdėliukų“, „Aitvarėlių“ grupių vaikai; 

 

Lietuvos olimpinio komiteto Olimpinės kartos programa; 

 

Sveikos gyvensenos olimpinės valandėlės grupėse (ugdyti olimpines vertybes: draugystė, 

pagarba, tobulėjimas) – dalyvauja  „Drugelių” grupės vaikai; 

 

Pasivaikščiojimų metu  – ėjimo su šiaurietiškomis lazdomis valandėlės – atsakinga 

neformaliojo švietimo mokytoja Santa Neniškytė-Belkinienė. 

 

 


