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 PARTNERIS RYŠIŲ TURINYS 

 

 

 

 

 Kauno Jono Basanavičiaus 

gimnazija  

 

 Ukmergės Jono Basanavičiaus 

gimnazija 

 

 Vilkaviškio rajono Bartninkų 

Jono Basanavičiaus vidurine 

mokykla 

 

 Vilniaus Jono Basanavičiaus 

gimnazija 

Dalinimasis gerąja pedagogine, 

socialine ir psichologine 

patirtimi, kvalifikacijos kėlimo 

seminarai, kursai, bendri 

renginiai, koncertai, konkursai, 

varžybos, projektai, parodos. 

Metodinės medžiagos kaupimas 

ir panaudojimas ugdymo 

procese. 

 

Vilniaus chorinio dainavimo 

mokykla „Liepaitės“ 

Bendri renginiai, muzikos 

instrumentų panaudojimas 

ugdymo procese. 

 

Muzikos mokykla „Lyra“ Bendri projektai. 

 

Prancūzų institutas (Institut 

francais) nuo 1998 metų. 

 

Metodinė pagalba EMILE 

projektui, dalyvavimas 

renginiuose, konkursuose, 

seminaruose, stažuotės 

mokytojams užsienyje, dovanos 

mokyklos bibliotekai, renginių 

dalyviams. 

 

 

Lietuvos prancūzų kalbos 

mokytojų asociacija, nuo 1989 

metų. 

 

Dalyvavimas asociacijos 

renginiuose, konkursuose. 

Metodinė pagalba. 

 

 
 

Prancūzų knygynas Metodinė pagalba, dovanos 

mokyklos bibliotekai. 



 

Lietuvos edukologijos 

universitetas 

 

Studentų praktika, metodinė 

pagalba. 

 

Lietuvos muzikos ir teatro 

akademija 

Studentų praktika, bendri 

renginiai, projektai. 

 

Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centras  

 

 

Vilniaus Medeinos pradinė 

mokykla 

Ilgalaikio bendradarbiavimo 

sutartis su Medeinos pradine 

mokykla dėl integruoto 

tarpmokyklinio projekto „Metų 

ratu“. 

 

Vilniaus universitetas  Bendri projektai su  Vilniaus 

universiteto studentų 

gamtininkų moksline draugija. 

 

 

Ugdymo plėtotės centras  

 

Mokytojų kvalifikacijos 

renginiai. 

 

Specialiosios pedagogikos ir 

psichologijos centras  

Dalyvavimas mokymuose, 

metodinė medžiaga. 

 

Vilniaus krašto žmonių su negalia 

sąjunga 

 

Rengia pristatymus mokiniams 

apie negalią ir būdus jos 

išvengti. Mokiniai renka 

kalėdines dovanėles neįgaliems 

vaikams. 

 

Neries regioninis parkas 

 

Mokyklos renginiai, talkos, 

Maironio ąžuolų giraitės 

priežiūra. 

 

Leidykla UAB „Nieko rimto“  Pristatomos naujos knygos, 

žurnaliukas ,,Laimiukas“. 

 

Lietuvos ornitologų draugija Bendras projektas. 

 

Lietuvos „Niat Nam“ federacija  

 

Rengia pristatymus apie sveiką 

gyvenseną progimnazijos 

mokiniams. 

 

Vilniaus golfo federacija Skyrė inventorių, mokytojai 

dalyvavo seminare. 



 

 Oxford metodinis centras Metodinė medžiaga ir 

vadovėliai. 

 

European Studies programme Tarptautinis projektas 

 

Vilniaus Justino Vienožinskio 

dailės mokykla 

Bendradarbiavimas, dalinimasis 

gerąja patirtimi. 

 

VšĮ „Atsakingas verslas“  Naujos kulinarijos klasės 

remontas ir įrengimas. 

 

Vilniaus dizaino kolegija Bendradarbiavimas, vykdant 

bendrus meno, kultūros projektus, 

bei studentų praktikas. 

 



 

PROGIMNAZIJOS PREVENCINIAI PARTNERIAI 

 PARTNERIS 
RYŠIŲ TURINYS/ 

PREVENCIJA 

 

Vilniaus saugaus eismo 

mokykla 

 

Saugaus eismo pamokėlės 

pirmokams, užsiėmimai pradinių 

klasių mokiniams. 

 

Vilniaus miesto 2-asis 

policijos komisariatas  

 

Padeda spręsti iškilusias 

problemas dėl piktybiško 

mokinių elgesio, patyčių. 

 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracijos Vaiko teisių 

apsaugos tarnyba 

 

Domisi progimnazijos mokinių 

socialine padėtimi, teikia 

socialinę pagalbą, konsultuoja 

mokyklos specialistus, ieško 

bendrų sprendimų vaiko gerovei. 

 

Vilniaus miesto 

psichologinė – pedagoginė 

tarnyba  

Pagalba specialiųjų poreikių 

mokiniams. 

 

 

Viešoji įstaiga „Vaiko 

labui“ 

 

Vykdo mokymus ir padeda diegti 

prevencinę programą „Obuolio 

draugai“, „Antras žingsnis”, 

„Zipio draugai“. 

 

Vaikų ir paauglių krizių 

intervencijos skyrius  

 

Progimnazijos mokiniai gauna 

pagalbą esant krizei. 

 

 

Paramos vaikams centras 

 

 

Teikia psichologinę pagalbą 

vaikams, vykdo mokymus ir 

padeda diegti „Antro žingsnio“ 

prevencinę programą, „Didžiojo 

draugo“ programą 

 

Psichikos sveikatos centras  

 

Keitimasis informacija ir bendrų 

sprendimų dėl vaikų, turinčių 

emocijų ir elgesio problemų, 

ieškojimas. Metodinė medžiaga, 

dalyvavimas akcijose. 

 

Asociacija Mentor Lietuva Žalingų įpročių prevencijos 

programa „Gyvai“. Gauname šios 

programos vykdymui reikalingą 

metodinę medžiagą, dalyvaujame 

mentorystės programoje. 

 


