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KTU VAIŽGANTO PROGIMNAZIJA

› Įstaigos įsteigimo data - 1920 m. rugsėjo 20 d.

› 2012 m. tapome KTU Vaižganto progimnazija

› Įstaigos savininkas - Kauno miesto savivaldybė

› Progimnazija vykdo pradinio, neformaliojo ugdymo 
programas ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją 
dalį (mokinių amžius 11-14 m.)

› Nuo 2015 m. progimnazijos pastatas, tarpukariu 
projektuotas archit. Stasio Kudoko, pažymėtas Europos 
paveldo ženklu, bylojančiu apie „1919–1940 m. 
laikinosios sostinės“ fenomeno unikalumą ne tik 
Lietuvos, tačiau ir Europos kontekste. 



KTU VAIŽGANTO PROGIMNAZIJA

› 2016 m. KTU Vaižganto progimnazijai buvo suteiktas Europos
talentų tinklo padalinio statusas. 

› Tai buvo pirmasis toks padalinys ne tik Kauno mieste, bet ir 
Lietuvoje. 

› Europos aukštojo gabumo tarybai įdomūs buvome todėl, kad 
esame savivaldybės  bendrojo lavinimo mokykla, turinti ypač 
gabių paauglių identifikavimo ir ugdymo darbo patirtį, nes 
dauguma Europos talentų centrų vykdo veiklą tik su iš anksto 
atrinktais talentais.



PIRMOJI PAGALBA –
PADEDA IŠGYVENTI

› Mokyklos turėtų skirti 
daugiau dėmesio 
mokiniams ir mokytojams 
parengti, kad jie žinotų, 
kaip suteikti pirmąją 
pagalbą, kaip elgtis 
ekstremaliais atvejais, kai 
kyla grėsmė sveikatai.

Projektas skiriamas:

› bendrojo lavinimo mokyklų 
mokytojams;

› bendrojo lavinimo mokyklų 
mokiniams.

Projekto trukmė:

› Pradžia 2019 m. spalio 1 d.

› Pabaiga 2021 m. rugsėjo 30d.



Pagrindiniai projekto tikslai

› Tobulinti bendrojo lavinimo mokyklos mokytojų, o tuo 
pačiu ir mokinių, pirmosios pagalbos, sveikatos ir saugos 
įgūdžius bei kompetencijas;

› ES mastu išbandyti novatorišką tarptautinę pirmosios 
pagalbos, sveikatos ir saugos mokymų programą.



Pagrindiniai projekto uždaviniai

› Sukurti El. mokymosi kursą mokytojams ir mokiniams apie 
žmogaus anatomiją ir fiziologiją.

› Parengti Pirmosios pagalbos vadovą, kuriame pateikiamas 
visas instrukcijų rinkinys, kaip elgtis ekstremaliais 
atvejais.

› Sukurti medicinine simuliacija pagrįstą mokomąją aplinką 
stiprinti gebėjimams priimti tinkamą sprendimą 
ekstremaliais atvejais.



Pagrindiniai projekto partneriai

› Cipat (Italija) – koordinuojanti institucija

› Università degli Studi di Genova (Italija)

› Pixel Associazione (Italija)

› Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w 
Świdniku (Lenkija)

› Fundatia EuroED (Rumunija)

› Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa“ 
Iași (Rumunija)

› KTU Vaižganto progimnazija (Lietuva) 



Asocijuoti partneriai Lietuvoje

› Kauno miesto savivaldybės Sveikatos 
apsaugos skyrius

› Kauno miesto visuomenės sveikatos 
biuras

› VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos 
pagalbos stotis

› Lietuvos paramedikų asociacija

› Šv. Ignaco Lojolos kolegija

› Karaliaus Mindaugo profesinio 
mokymo centras

› Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

› Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi 
asociacija

› VšĮ „eMundus“

› Kauno "Santaros" gimnazija

› Prienų "Žiburio" gimnazija

› Trakų Vytauto Didžiojo 
gimnazija

› Visagino technologijos ir 
verslo profesinio mokymo 
centras



Asocijuotųjų partnerių
vaidmuo projekte

› Teikti profesinę ir politinę globą bei palaikymą 
mokykloms, dalyvaujančioms projekte.

› Skleisti informaciją apie projektą ir jo kuriamus 
rezultatus per savo informacinius kanalus nacionaliniu ir 
tarptautiniu mastu.

› Padėti užtikrinti projekto rezultatų naudojimą pasibaigus 
projektui.



Mokyklų asocijuotųjų 
partnerių vaidmuo projekte

› Dalyvauti projekto veiklose, susijusiose su kuriamų 
programų testavimu ir duoti grįžtamąjį ryšį.

› Taip pat dalyvauti projekto rezultatų testavime, 
vertinime, apklausose siekiant nustatyti mokinių 
žinias projekto pradžioje ir projekto pabaigoje, 
išbandžius sukurtus mokymo įrankius.



Projekto kalendorius

Iki 2020 m. gruodžio 31 d.

› Dalyvavimas pradinėje apklausoje ir el. mokymosi kurso apie 
žmogaus anatomiją ir fiziologiją testavimas;

Iki 2021 m. balandžio 31 d.

› Pirmosios pagalbos vadovo testavimas, grįžtamasis ryšys;

Iki 2021 m. birželio 30 d.

› Interaktyvios mokomosios programėlės testavimas, grįžtamasis 
ryšys.

2021 m. rugsėjo mėn.

› Dalyvavimas projekto baigiamojoje konferencijoje, pasidalinimas 
patirtimi.



TIRAMISU KOORDINUOJANTI GRUPĖ 
LIETUVOJE

Pagrindinė koordinatorė

KTU Vaižganto progimnazijos direktorė Lydija Merfeldienė, 
direktore@ktuprogimnazija.lt

Projekto vadovė: Rima Kubiliūtė, anglų k. mokytoja 
rima.kubiliute@ktuprogimnazija.lt, 

Projektą administruoja: VšĮ „eMundus“, info@emundus.lt



Dėkoju už dėmesį


