
 
                                                               
 
 
                                                

 
   

DIDELI MAŽI EKRANAI  
2022-2023 

 
 
PRELIMINARUS VEIKLŲ KALENDORIUS 
*Ugdymo įstaigoje vyksiančių veiklų datos, derinamos su kiekviena projekte dalyvaujančia 

ugdymo įstaiga individualiai. 

 

Veikla Numatoma data ir vieta 

2 dienų medijų raštingumo mokymai -

kūrybinės dirbtuvės jaunimo ugdytojams  

(16 akad. val.)  

Lapkričio 22-23 d., Vilnius  

(kompensuojamos kelionės ir nakvynės 

išlaidos) 

Jaunimo ugdytojų vedamos medijų raštingumo 

pamokos ugdytiniams  

(5 akad. val.) 

Lapkritis - vasaris, ugdymo įstaigos 

Susitikimai, audiovizualinių medijų industrijos 

atstovų paskaitos jaunuoliams  

(1-2 akad. val.) 

Gruodis - gegužė, ugdymo ir / ar vietos kultūros 

įstaigos 

3 dienų kūrybinės dirbtuvės moksleiviams su 

audiovizualinių medijų industrijos atstovais 

(~20 akad. val.)  

Gruodis - balandis, ugdymo įstaigos 

1 dienos mokymai - kūrybinės dirbtuvės 

ugdytojams  

(8 akad. val.) 

Žiemos arba pavasario atostogų metu, Vilnius 

(kompensuojamos kelionės ir nakvynės 

išlaidos) 

Sukurtų audiovizualinių kūrinių sklaidos 

renginiai vietos kultūrinėse erdvėse  

(8 akad. val.) 

Gegužė - birželis, vietos kultūros įstaigos 

Projekto vertinimas Viso projekto metu nuotoliniu būdu arba gyvai 

 

 

DALYVIŲ IR ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖS 
 
Ugdymo įstaigos: 

• Užtikrina projekto dalyvių bei projekto organizatoriaus tarpusavio komunikaciją ir 

bendradarbiavimą; 

• Derina tvarkaraštį su projekto veiklomis, sudaro dalyviams galimybes dalyvauti visose 

projekto veiklose; 

• Suteikia patalpas, reikiama vaizdo ir garso įrangą projekto veikloms (pvz.: kompiuterį, 

vaizdo projektorių, garso kolonėles, ekraną ir pan.); 

• Suteikia leidimus (arba padeda juos surinkti iš moksleivių tėvų), leidžiančius fotografuoti 

bei filmuoti įstaigos teritorijoje; 



 
                                                               
 
 
                                                

 
   

• Viešina projekto veiklas ir rezultatus; 

• Supranta, vertina ir skatina mokinių bei mokytojų kūrybinę laisvę projekto veiklose. 

 

Jaunimo ugdytojai: 

• Dalyvauja projekto mokymuose, kūrybinėse dirbtuvėse, finaliniuose projekto renginiuose; 

• Veda 5 pamokas medijų raštingumo tema, remdamiesi seminaro metu įgytomis žiniomis, 

metodais bei projekto metu sukurta metodine medžiaga; 

• Dalinasi įgytomis žiniomis su savo kolegomis, švietimo konferencijose, renginiuose; 

• Lydi jaunuolius jiems skirtose projekto veiklose; 

• Padeda mokiniams organizuoti baigiamąjį renginį, bendradarbiauja su vietiniais kultūros 

centrais, žiniasklaidos priemonėmis ir kitomis mokyklomis; 

• Dalyvauja projekto vertinime. 

 

Jaunuoliai: 

• Dalyvauja projekto veiklose (pamokose, paskaitose, kūrybinėse dirbtuvėse, baigiamajame 

renginyje); 

• Drauge su projekto komanda organizuoja projekto rezultatų sklaidos renginį vietos 

kultūrinėje erdvėje; 

• Bendradarbiauja su projekto komanda, įgyvendinant išsikeltus tikslus, teikiant grįžtamąjį 

ryšį.  

 

Projekto komanda: 

• Organizuoja projekto veiklas (mokymus ugdytojams, kūrybines dirbtuves jaunimui, 

susitikimus su medijų industrijos atstovais ir kt.); 

• Konsultuoja jaunimo ugdytojus, vedant medijų raštingumo pamokas moksleiviams; 

• Užtikrina sklandžią veiklų eigą, dalinasi savo turima technine baze (pvz.: kompiuteriais, 

filmuojančiais fotoaparatais) mokymų, kūrybinių dirbtuvių metu; 

• Talkininkauja organizuojant finalinius renginius; 

• Sprendžia projekto metu kylančias problemas; 

• Vykdo projekto vertinimą ir viešinimą.  

 

 

DAUGIAU INFORMACIJOS 
Dovilė Alėbaitė 

El. p. dovile.alebaite@menoavilys.lt 

T. +370 618 12 059 

www.didelimaziekranai.lt 


