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Apie mus

 Vilniaus Medeinos pradinė mokykla įkurta 
1993 m.

 Šiuo metu mokykloje mokosi 312 mokinių. 
Yra 12 bendrojo lavinimo ir 2 specialiosios 
klasės. 

 Mokykloje nuo pat įkūrimo pradžios sėkmingai 
vykdomas specialiųjų ugdymosi poreikių 
turinčių mokinių įtraukusis ugdymas.



Projektas „Būkime pažįstami”

 Lapkričio mėnesį 
minima Tarptautinė 
tolerancijos diena. 
Renginiai mokykloje 
pradedami tęstiniu 
projektu „Būkime 
pažįstami”.



Projekto tikslai

 Sudaryti sąlygas skirtingų gebėjimų mokinių 
bendravimui ir bendradarbiavimui.

 Numatyti strategijas, padedančias įsijungti į bendrą 
veiklą, pasijusti tarp bendraamžių vertingu ir 

lygiateisiu.

 Ugdyti gebėjimus, leidžiančius tapti humaniškas 
vertybes puoselėjančiais visuomenės nariais. 



Projekto veiklos

 Pirmų ir specialiųjų 
klasių mokinių 
susipažinimo 
pamoka.



Projekto veiklos

 Bendras darbas 
pamokose.

 Dalyvavimas 
renginiuose, 
šventėse („Kalėdiniai 
skaitymai”, 
„Abėcėlės šventė’’).



Projekto veiklos

 Pažintis su valstybinėmis institucijomis 
(Seimas).

 Apsilankymas Adomo Mickevičiaus 
bibliotekoje.

 Pažintis su Lietuvos istorija (Chodkevičių 
rūmai, Valdovų rūmai).



 Išvykos į Vilniaus 
saugaus miesto 
centrą, 
planetariumą, 
prekybos centrą 

IKEA.



Projekto veiklos

 Dalyvavimas edukacinėse programose 
Lietuvoje (Anykščiai, Ukmergė, 
Druskininkai, Birštonas, Trakai).

 Renginiai su kitų mokyklų mokiniais 
(bendradarbiavimas su Žemynos 
progimnazija, „Aušros” mokykla -
darželiu).



Projekto nauda, rezultatai

 Ugdymosi patirtis, grįsta bendravimu ir 
bendradarbiavimu, tampa prasminga, 
pritaikoma mokykloje ir namuose.



Projekto nauda, rezultatai

 Specialiųjų klasių mokiniai:

•mokydamiesi drauge su kitais ir iš kitų 

ugdosi bendravimo, bendradarbiavimo 
gebėjimus, patiria daug teigiamų 
emocijų;

•jaučiasi priimti, saugūs ir lygiateisiai.



Projekto nauda, rezultatai

 Bendrojo lavinimo klasių mokiniai:

•ugdosi toleranciją, atsakomybę, 

empatiją;

•jaučiausi svarbūs, pripažinti, 

gebantys padėti, paaiškinti, 
nuraminti bendraamžį. 



Projekto nauda, rezultatai

 Mokytojai, bendradarbiaudami vieni su 
kitais, ieško paveikių metodų, 
padedančių siekti užsibrėžtų ugdymo 
tikslų.

 Mokinių tėvai supranta ir palaiko šio 
projekto ir kitų bendrų veiklų idėjas, 
paskatinti įsitraukia ir dalyvauja ugdymo 
procese drauge su vaikais.



 Dėkoju už dėmesį.

 Jūsų klausimai.


