
 
 
 

PROJEKTO PARAIŠKA 
 

I. Bendro pobūdžio informacija 
 
1. Įstaigos pavadinimas 
VILNIAUS R. MEDININKŲ ŠV. KAZIMIERO VIDURINĖ MOKYKLA 
 

 
2. Projekto pavadinimas 
NEUŽMIRŠKIME MŪSŲ PROTĖVIŲ DARBŲ 
 

 
3. Informacija apie projekto vadovą 
Vardas ir pavardė     Tatjana Siroit 
Pareigos                    matematikos mokytoja 
Telefonas                  867414415 
Elektroninis paštas    taniucik@gmail.com 

 
II. Projekto idėja ir turinys 

 
4. Projekto pristatymas: 
4.1. Aktualumas / problema / situacijos analizė 
 

 „Be praeities nebus ateities!“. Labai taiklus ir prasmingas šūkis. Juk kiekviena tauta turi 
savo istoriją, savo didvyrius ir savo išdavikus. Žinoti savo istoriją, savo šalies kilmę, kultūrą ir 
papročius kiekvienam žmogui labai svarbu. Lietuvos ir Lenkijos istorija ilgus amžius 
tarpusavyje buvo persipynusi, todėl kiekvienam šių šalių gyventojui svarbu pamatyti ir 
susipažinti su kaimynine šalimi, jos veikėjais ir istoriniais įvykiais.   

 
4.2. Tikslas, uždaviniai 
 

Supažindinti  mūsų mokyklos ir Lodžies gyvenvietės mokinius bei mokytojus su 
Medininkų, Vilniaus krašto istorija, istoriniais įvykiais ir veikėjais, Lietuvos tradicijomis, 
papročiais ir kultūra. 

 
4.3. Turinys (ne daugiau kaip 0,5 psl.)  
 

Viešnagės metu svečiai dalyvaus ekskursijose po Medininkus, Rasų kapines, Vilnių ir 
senamiestį, aplankys V. Sirokomlės muziejų, kur turės praktinį kaligrafijos užsiėmimą, dalyviai 
išvyks į palmių muziejų Čekoniškėse, kur dalyvaus palmių pynimo edukaciniame užsiėmime, 
galės aplankyti Trakus.   

Planuojama organizuoti integruotas pamokas bei užsiėmimus: lietuvių kalbos, geogafijos, 
anglų kalbos, technologijų pamokas, tradicinių šokių bei lietuvių tradicinių patiekalų pristatymą.  

 
4.4. Siekiami rezultatai  
 
 Projektas ,, Neužmirškime mūsų protėvių darbų” suteiks galimybę abiejų mokyklų mokiniams, 
mokytojams pažinti kitos tautos kultūrą bei tradicijas; aplankyti istorines vietas, pagerinti lenkų 
kalbos žinias, turiningai praleisti laisvalaikį. 

Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero 
vidurinės mokyklos projektų rengimo ir 
įgyvendinimo tvarkos aprašo  
Priedas Nr. 1 

mailto:taniucik@gmail.com


4.5. Patirties sklaida / informacijos viešinimas 
 

Informaciją apie projektą bus paskelbta mokyklos internetinėje svetainėje, planuojama 
patalpinti straipsnį Vilniaus rajono Savivaldybės tinklalapyje. 
 
4.6. Kita 
 
5. Programos vykdymo laikas ir trukmė  
 
2014-10-19 – 10-25 
 

 
8. Veiklų planas 
 
Veiklos planas pridedamas (Priedas Nr.1). 
 

 
7. Programos dalyviai (nurodyti amžių, skaičių ir pan.) 
 
 Projekte dalyvaus Medininkų šv. Kazimiero vidurinės mokyklos 7-11 klasių mokiniai,  10-12 
mokinių (7-9 klasių) ir 2  mokytojai iš Lodzies S. Žeromsko gimnazijos Nr.41.  

 
 

IV. Kita informacija 
 

9. Prie paraiškos pridedama  
 
 preliminarus vaikų sąrašas 
 išlaidų sąmata 

 
20__ m.     d. 
 
 
 
Institucijos vadovas                       M.Petkevič   
 (pareigos)   (parašas)    (vardas ir pavardė) 
   A. V.  
 
Programos vadovas 
 Matematikos mokytoja                    Tatjana Siroit 
  

(pareigos)    (parašas)   (vardas ir pavardė) 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROJEKTINĖS VEIKLOS 
ATASKAITA 

 
1. Įstaigos pavadinimas VILNIAUS R. MEDININKŲ ŠV. KAZIMIERO VIDURINĖ 

MOKYKLA 
 

2. Projekto pavadinimas  NEUŽMIRŠKIME MŪSŲ PROTĖVIŲ DARBŲ 
3. Projekto vadovas 
(vardas, pavardė, pareigos) 

Tatjana Siroit, matematikos mokytoja 

4. Projekte dalyvavusių 
vaikų skaičius 

10 mokinių iš Lodzies S. Žeromsko gimnazijos Nr.41. 
10 mokinių iš Medininkų šv. Kazimiero vidurinės mokyklos. 

5. Projekte dalyvavusių 
darbuotojų skaičius 

13 

6. Projekto vykdymui 
gauta lėšų 

1 510 Lt (lėšos gautos iš tėvų ir mokyklos partnierės).  

7. Liko nepenaudota lėšų - 
8. Trumpas veiklų aprašymas (10-15 sakiniais aprašytos pagrindinės projekto veiklos). 
 

Vykdant partnerystės projektą „Neužmirškime mūsų protėvių darbų“, spalio 19 -25 
dienomis mūsų mokykloje svečiavosi 10 mokinių ir 2 mokytojai iš Lodzies S. Žeromsko 
gimnazijos Nr.41. Svečiai iš Lenkijos kartu su mokytoja Tatjana Siroit ir mūsų mokyklos 
mokiniais visą savaitę lankėsi Lietuvos gražiausiose vietose, buvo supažindinami su Lietuvos 
kultūra bei istoriniais objektais.  

Spalio 20 d. mūsų ir Lenkijos mokiniai žaisdami turėjo galimybę susipažinti vieni su kitais 
bei mūsų mokyklos istorija ir tradicijomis. Viešnagės metu svečiai dalyvavo ekskursijose po 
Medininkus, Rasų kapines, Vilnių ir senamiestį, aplankė V. Sirokomlės muziejų, kur turėjo 
praktinį kaligrafijos užsiėmimą, dalyviai keliavo į palmių muziejų Čekoniškėse, kur galėjo 
išmėginti palmių pynimo meno, lenkai užbaigė savo kelionę pasivaikščiojimu po Trakus.  

Projekto metu buvo siekiama vieni kitus supažindinti su savo kultūra, tad vyko nemažai 
integruotų užsiėmimų, tokių kaip: lietuvių kalbos , geogafijos, anglų kalbos, technologijų 
pamokos, tradicinių šokių bei lietuvių tradicinių patiekalų pristatymas. Mainų programa suteikė 
galimybę ne tik patikrinti, bet ir patobulinti savo lenkų kalbos žinias, artimiau susipažinti su 
kitos šalies kultūra, susirasti draugų.  

Vėlų šeštadienio vakarą svečiai išvyko gimtųjų namų link, o mūsų mokiniai liko patenkinti 
galėdami dalyvauti projekte bei susipažinti su kitos šalies bendraamžiais.  
 
9. Rezultatų aprašymas (nurodoma, kas atlikta, ar įgyvendinti tikslai ir uždaviniai, kokie pasiekti 
rezultatai, kaip buvo vertintas projekto efektyvumas, ko nepavyko įgyvendinti ir kodėl) 
 

Visi iškelti tikslai ir uždaviniai buvo pasiekti.  Suplanuotos veiklos buvo įvykdytos. 
Neįvyko   planuota integruota muzikos pamoka, kadangi mokytoja negalėjo atvykti. Taip pat dėl 
oro sąlygų neįvyko išvyka į Juozapinės kalną.  
10. Priedai (vaizdinė, informacinė medžiaga, atsiliepimai, nuotraukos ir pan.)  
 

Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero 
vidurinės mokyklos projektų rengimo ir 
įgyvendinimo tvarkos aprašo  
Priedas Nr. 5 



Straipsnis apie projektą ir mokinių iš Lodzės viešnagę buvo patalpintas mokyklos 
internetinėje svetainėje. Taip pat straipsnį “Medininkų moksleiviai su svečiais iš Lenkijos 
apsilankė Pasieniečių mokykloje” galima paskaityti Pasieniečių Mokyklos internetineme 
tinklalapyje adresu http://www.pasienietis.lt/?p=608&lng=lt   (Priedas Nr.1).  

Apie svečių iš Lenkijos Medininkų šv. Kazimiero vidurinėje mokykloje viešnagę galima 
paskaityti Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje http://www.vrsa.lt/index.php?3482165979 
(Priedas Nr.2). 

Nuotraukos (priedas Nr. 3). 
11. Nelaimingi atsitikimai, traumos, vaikų ir suaugusiųjų susirgimai (nurodyti skaičių ir pobūdį) 
 
Ataskaitą parengė: 
Matematikos mokytoja                  Tatjana Siroit   

(pareigos)    (parašas)   (vardas ir pavardė) 
 
2014 m.     d. 
 
Institucijos vadovas 
                     Mečislava Petkevič 

(pareigos)    (parašas)   (vardas ir pavardė) 
 

A. V. 
Programos vadovas 
Matematikos mokytoja          Tatjana Siroit   
(pareigos)    (parašas)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pasienietis.lt/?p=608&lng=lt
http://www.vrsa.lt/index.php?3482165979


 
VILNIAUS R. MEDININKŲ ŠV. KAZIMIERO VIDURINĖ MOKYKLA 

 
VEIKLŲ PLANAS 

2014 METŲ   SPALIO 19 -25 DIENOMIS 

Data Užsiemimai Atsakingas asmuo 
2014-10-19 
sekmadienis 

8.00 - Atvykimas. Sutikimas mokykloje.  
9.00-  Sutikimai ir pusryčiai šeimose. 
12.00 – Dalyvavimas mišiose. 
13.00 – 14.00 – Pietūs šeimose.  
14.00 – Susitikimas su mokyklos bendruomene ( užsiėmimai, 
žaidimai mokykloje).  
18.00 –Vakarienė šeimose. 

 
 
 
 
T.Siroit, I.Mikulevič 

2014-10-20 
pirmadienis 

8.00-9.00 -   Pusryčiai šeimose. 
9.00-10.00 –  Integruota lietuvių kalbos pamoka 8 klasėje. 
10.00 - 11.00 –  Integruota biologijos pamoka 11 klasėje . 
11.00 - 12.00 –  Integruota geografijos pamoka 10 klasėje.  
12.00 – 13.00 – Pietūs mokykloje.  
13.00 –17.00 – Išvyka į Medininkų memorialą, Medininkų 
pasieniečių mokyklą bei Juozapinės kalną.  
17.00 - 19.00 – Integruotas sporto užsiėmimas.  

 
N. Maslauskaitė 
I. Mikulevič 
A.Klonovska 
 
 
 
J. Maslianikas 

2014-10-21 
antradienis 

8.00-9.00 - Pusryčiai šeimose. 
9.00 – 12.00 – Diena, skirta kultūrinei, pažintinei ir prevencinei 
veiklai „Kapų tvarkymo ir istorinių kapų aplankymo diena”.  
12.00 – 13.00 – Pietūs mokykloje. 
13.00 -19.00  - Išvyka į Rasų kapines, Karo technikos muziejų, 
Belmontą.   
19.00  –Vakarienė ir buvimas šeimose. 

 
 
 
 
 
V. Malevska, T.Siroit  

2014-10-22 
trečiadienis 

8.00 – 9.00  - Pusryčiai šeimose. 
9.00-10.00 – Integruota kūno kultūros pamoka 11 klasėje. 
10.00 - 11.00 – Integruota muzikos pamoka 9 klasėje. 
11.00 - 12.00 -   Integruota anglų kalbos pamoka 7 klasėje.  
12.00 – 12.30 –   Pietūs mokykloje. 
12.30 -16.00 – Ekskursija į V. Sirokomlės muziejų Bareikiškėse. 
Edukacinis kaligrafijos užsiėmimas. 
16.00 -18.30 -  Kino vakaras prie arbatos.  

 
J.Maslianikas; 
B.Černievska; 
I.Vlasova; 
 
T.Siroit; 
 
T.Siroit; 

2014-10-23 
ketvirtadienis 

8.00 – 9.00  - Pusryčiai šeimose. 
9.00 – 13.00  - Ekskursija po Vilniaus senamiestį – Lietuvos 
geležinkelių muziejus, Aušros vartai, senamiestis, Katedros aikštė, 
Šv. Onos Bažnyčia, Gedimino kalnas.   
14.00 – 17.00 – Supažindinimas su  Vilniaus krašto verbų pynimo 
tradicijomis, papročiais ir kultūra.  Edukacinis užsiėmimas 
Čekoniškių verbų ir buities seklyčioje. 
18.00 –  Vakarienė ir buvimas šeimose. 

 
V.Malevska; 
 
 
I.Mikulevič; 

Priedas Nr. 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014-10-24 
penktadienis 

8.00 – 9.00  - Pusryčiai šeimose. 
9.00-10.00 –   Integruota technologijų pamoka 11 klasėje. 
10.00 - 11.00 – Integruotas šokių užsiėmimas. 
11.00 – 12.00 – Ekskursija į Medininkų pilį. 
12.00 – 12.30  - Pietūs mokykloje.  
12.30 -16.30  - Išvyka į Trakus.  
16.30 – 17.30 – Vakarienė šeimose. 
17.30 – 20.00 – Diskoteka. 
20.00 – Poilsis šeimose. 

 
E.Kazakevičienė; 
V.Pomecko; 
G.Žegaris 
 
G.Žegaris,I.Lebedeva; 
 
Klasių auklėtojai 

2014-10-25 
šeštadienis 

8.00 – 10.00 - Pusryčiai ir buvimas šeimose. 
10.00 – 12.00 – Praktinis užsiėmimas „Lietuviškų patiekalų 
tradicijos“ mokykloje. 
12.00-13.00 –   Pietūs mokykloje.  
13.00 – 14.00 -  Viktorina „Ką žinau apie Lietuvą?”. 
14.00 – 17.00 – Žaidimai. 
17.00 – 18.30 -  Refleksija apie kartu praleistą laiką ir 
bendradarbiavimą.   
18.30 -  Atsisveikinimas su svečiais šeimose. 
19.45 - Išvykimas iš mokyklos. 

 
T. Siroit; 
 
 
T.Siroit;I.Mikulevič;  
T. Siroit; 


