
Vakarų Lietuvos mokyklų, dalyvaujančių projekte „Kokybės krepšelis“, susitikimas 

2020-11-26 Kintuose 

 

Projekto „Kokybės krepšelis“ pirmasis tarpinis susitikimas pradėjus įgyvendinti veiklas 

vyko 2020-11-26 Kintuose virtualiu būdu. Susitikimus organizuoja ir veda Gražvydas 

Kazakevičius, Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Kokybės krepšelis“ 1.1. ir 1.3. 

veiklos metodininkas, kuruojantis Vakarų Lietuvos krašto mokyklas, dalyvaujančias projekte. 

Susitikimai vyksta kas du-tris mėnesius mokyklose, kurios prisiima iššūkį pasikviesti 15-

30 mokyklų atstovų savo organizacijoje ir pasirūpinti visais su tuo kylančiais organizaciniais 

klausimais.  

Buvo susitarta, kad 2020-11-26 Kintuose susitiks 15 mokyklų atstovai iš Klaipėdos, 

Kretingos ir Šilutės miestų ir rajonų, o 2020-11-27 Plungėje susitiks 16 mokyklų atstovai iš 

Kelmės, Plungės, Mažeikių, Telšių, Skuodo, Rietavo miestų ir rajonų. Susitikimams Šilutės r. 

Kintų pagrindinė mokykla ir Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazija turėjo atlikti 

„namų darbus“ (tema „Edukacinės erdvės“), kurių pagrindu turėjo vykti kūrybinės dirbtuvės, 

dirbama priimančių mokyklų labui. 

Tačiau šie susitikimai tiesioginiu būdu negalėjo įvykti dėl karantino ir Kintai prisiėmė 

iššūkį organizuoti visiems susitikimą Kintuose virtualiu būdu Google Meet pagalba (tokios 

organizacinės patirties neturėjome - pirmas kartas!). Susitikime dalyvavo 76 dalyviai iš Vakarų 

Lietuvos mokyklų, dalyvaujančių projekte „Kokybės krepšelis“.  

Kintiškių komanda (R. Grikšas, J. Tamošiūnienė, E. Kelpšienė, A. Gužauskienė) 

virtualiai pasitiko svečius ir supažindino su mokykla, jai priklausančiais pastatais, 

edukacinėmis erdvėmis. Taip pat pristatė atliktus „namų darbus“ – pranešimą apie edukacines 

erdves mokinių akimis (tyrimą atliko L. Valaitė kartu su 2-10 klasių mokiniais).  

Susitikime kalbėta apie edukacines erdves Geros mokyklos kontekste, darbiniais planų 

įgyvendinimo aspektais ir kitais aktualiais klausimais. Kitas susitikimas planuojamas sausio 

mėn. Skuodo r. Mosėdžio gimnazijoje. 

Smagu, kad „pirmas blynas“ neprisvilo, įgijome patirties, „pasitikrinome“ ir dabar 

žinome kelių žmonių komandos reikia organizuojant virtualius susitikimus ir jų metu, kad 

viskas vyktų sklandžiai. 

 

Susitikimo organizacinė komanda: 

1) kvietimai, prijungimai, medžiagos demonstravimas - Ramūnas Grikšas, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui; 

2) techniniai sprendimai, taisyklių laikymosi stebėsena, trikdžių šalinimas iki ir susitikimo 

metu - Vitalijus Šturma, kompiuterių sistemų inžinierius; 

3) dalyvių registratorė, pokalbių lauko stebėtoja - Eglė Kelpšienė, psichologo asistentė; 

4) pranešėja - Asta Gužauskienė, direktorė; 

5) tyrimo pranešimui atlikėja - Lina Valaitė, IT mokytoja; 

6) susitikimo visuminės eigos stebėtoja - Jurgita Tamošiūnienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui. 

 
  

 


