
Šiaulių „Ringuvos” mokyklos 

2020 – 2021 m.m. projektinė veikla 
 

Eil. 
Nr. 

Projekto 
pavadinimas, trukmė 

Fondai, skirtos lėšos 
projekto įgyvendinimui 

Projekto koordinatoriai, 
partneriai, dalyviai,  

dalyvių skaičius 

Projektų lygmuo  
(mokyklos, miesto, šalies, tarptautinis). 

Trumpas projekto aprašymas 
 

1. „Aš aktyvus“ 
2020.07.20 – 
2022.10.20 

Projektas bendrai 
finansuojamas Sporto 

rėmimo fondo lėšomis, 
kurį administruoja 
Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerija, 

Švietimo mainų paramos 
fondas ir Centrinė 
projektų valdymo 

agentūra. 
Sporto rėmimo fondo 

lėšos 18383.40 eur 
Nuosavos ar kitų šaltinių 

lėšos 2042.60 e 
 

Projekto darbo grupė: Daiva 
Laurutienė (projekto vadovas), 

Margarita Jurevičinė 
(projekto sklaida), Kristina 

Sankauskienė (finansininkas),  
Roma Rimkevičienė (sporto veiklų 

administratorius). 
Tiesioginė projekto tikslinė grupė – 

94, neįgalūs 7-21 metų vaikai 
/jaunuoliai, turintys didelių ir labai 

didelių specialiųjų 
ugdymo(si) poreikių dėl intelekto 

sutrikimo. 
 

Projekto lygmuo – šalies. 
Projekto tikslas – organizuoti neįgaliųjų 

kūno kultūros ir sporto veiklą, kaip 
neįgaliųjų socialinės integracijos 

priemonę. Užsibrėžtam tikslui pasiekti 
mokyklos erdvėje, planuojama įrengti 

lauko treniruoklių aikštelę, kurioje vyktų 
nuolatinio pobūdžio veiklos: įvairių sporto 
šakų treniruotės; kūno kultūros pratybos, 

aktyvi fizinė veikla. 

2.  „Inovatyvus 
mokytojas -sėkmingas 

mokinys“ 
2020.09.01 – 
2022.05.31 

Teikta konsorciumo 
paraiška bei laimėtas iš 

Europos Komisijos 
„Erasmus+“ KA1 

programos 
finansuojamas projektas. 

Fondo lėšos mūsų 
įstaigai 14000 eur. 

Nuosavos ar kitų šaltinių 
lėšos 20 proc. 

Konsorciumo koordinatoriai Šiaulių 
sanatorinė mokykla. Partneriai – 

Panevėžio „Vyturio” progimnazija,  
Šiaulių „Ringuvos” mokykla, kurioje 

projekto darbo grupė: Margarita 
Jurevičienė ir Daiva Laurutienė 

(projekto koordinatorius 
mokykloje).   

Dalyviai – pedagogai, 
administracija. 

Projekto lygmuo – tarptautinis. 
Projektu siekiama, kad pedagogai įgytų 
kompetencijų, leidžiančių įdiegti naujus, 
inovatyvius mokymo metodus į ugdymo 

procesą (skaitmeninių priemonių 
parinkimas, kūrimas ir taikymas), sudaryti 

prielaidas sėkmingam ir rezultatyviam 
specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių 
mokymui(si) klasėje siekiant ugdymo 

kokybės bei padidinti projekte 
dalyvaujančių asmenų profesinius 

įgūdžius ir kompetencijas. 



     Projekto tikslų įgyvendinimui 
suplanuoti darbo stebėjimo vizitai 

Bulgarijos, Turkijos ir Ispanijos mokyklose, 
bei kursai Graikijoje ir Jungtinėje 

Karalystėje. 
 

3. "Development of 
methods of physical 
activity for children 

with functional 
disabilities" 

2020.09 – 2021.11 

Nordplus project Konsorciumo koordinatoriai  Rygos 
5-oji pradinė mokykla - Plėtros 
centras. Partneriai – Estijos ,  

Šiaulių sanatorinė mokykla, Šiaulių 
„Ringuvos” mokykla, kurioje 

projekto koordinatorius - Daiva 
Laurutienė. 

Dalyviai – pedagogai, 
administracija. 

 

Projekto lygmuo – tarptautinis. 
Projektu siekiama, kad pedagogai 

dalintųsi kūno kultūros ir gydomosios 
veiklos gerąja patirtimi, dirbant su 

specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais 
mokiniais. 

4. „Mokyklų 
aprūpinimas gamtos 

ir technologinių 
mokslų priemonėmis“ 

 

ES struktūrinių fondų ir 
LRV biudžeto lėšos 

Koordinatorius – Lijana 
Giedraitienė. 

Dalyviai – pedagogai, mokiniai. 

Projekto lygmuo – šalies. 
Projekto metu mokykla gavo 10 

planšečių. 

 


