
Projektinės veiklos metu sukurta medžiaga 2021–2022 m. 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Trumpa anotacija Autorius (Vardas, 

pavardė, 

kvalifikacinė 

kategorija) 

Saugojimo vieta 

(Ugdymo įstaigos 

pavadinimas, el. p., 

tel., svetainė, jeigu 

joje darbas 

patalpintas) 

 

1.  Liudininkų ir 

1990/1991m. 

įvykių dalyvių 

audiovizualiniai 

pasakojimai 

Video įrašai, kuriuose 

Anykščių krašto 

gyventojai dalijasi 

1990/91 m. įvykių 

prisiminimais. 

Medžiagą galima 

naudoti istorijos, 

pilietinio ugdymo, 

lietuvių kalbos 

pamokose ir kt.  

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų 

lėšų bendrai 

finansuojamas 

projekto 

„1990/Demokratijos 

procesų 

transformacija Rytų 

bloko šalyse“ 

rezultatas 

Anykščių švietimo 

pagalbos tarnyba, el. 

p. 

info@anyksciuspt.lt , 

tel. (8 381) 58 142, 

mob. +370 607 

49 951 

Projekto svetainė 

1990 / Year One 

(year1990.eu) 

2. IMPETUS projekto 

vadovas TOC 

švietime ir 

mokyklos 

mediacija  

Projekto veiklų 

pristatymas, TOC ir 

mediacijos metodikų 

pristatymas 

Projekto IMPETUS-

TOC „Inovatyvių 

metodų taikymas 

kritinio mąstymo 

ugdymui, naudojant 

Apribojimų teoriją“ 

rezultatas. 

Anykščių švietimo 

pagalbos tarnyba, el. 

p. 

info@anyksciuspt.lt , 

tel. (8 381) 58 142, 

mob. +370 607 

49 951 

Projekto svetainė 

PRODUCTS | 

Impetus TOC 

(lokomotywa.edu.pl) 

 

3. Mokymo medžiaga 

mokytojams 

Medžiaga skirta 

mokytojams, 

auklėtojams ir švietimo 

specialistams, 

išklausiusiems 

mokymus apie TOC 

priemones švietime. Šis 

vadovas gali būti 

naudojamas mokytojo 

saviugdai ir kaip 

konspektas lektoriams, 

rengiantiems mokymo 

kursus. Jo paskirtis – 

padėti pedagogams 

naudoti TOC 

priemones, diegiant ir 

Projekto IMPETUS-

TOC „Inovatyvių 

metodų taikymas 

kritinio mąstymo 

ugdymui, naudojant 

Apribojimų teoriją“ 

rezultatas. 

Anykščių švietimo 

pagalbos tarnyba, el. 

p. 

info@anyksciuspt.lt , 

tel. (8 381) 58 142, 

mob. +370 607 

49 951 

Projekto svetainė 

PRODUCTS | 

Impetus TOC 

(lokomotywa.edu.pl) 
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naudojant jas 

kasdieniame darbe. 

4. TOC praktinis 

vadovas pradinių 

klasių mokytojams 

Leidinys skirtas 

pradinių klasių 

(dirbantiems su 6–15 

metų vaikais) 

mokytojams. Pateikiami 

45 pamokų 

aprašymai/planai 

Projekto IMPETUS-

TOC „Inovatyvių 

metodų taikymas 

kritinio mąstymo 

ugdymui, naudojant 

Apribojimų teoriją“ 

rezultatas. 

Anykščių švietimo 

pagalbos tarnyba, el. 

p. 

info@anyksciuspt.lt , 

tel. (8 381) 58 142, 

mob. +370 607 

49 951 

Projekto svetainė 

PRODUCTS | 

Impetus TOC 

(lokomotywa.edu.pl) 

 

5. TOC praktinis 

vadovas pradinių 

klasių mokytojams 

Papildoma 

medžiaga – 

nuotolinėms 

pamokoms 

Leidinys skirtas 

pradinių klasių 

(dirbantiems su 6–15 

metų vaikais) 

mokytojams. Pateikiami 

10 nuotolinių pamokų 

aprašymai/planai 

Projekto IMPETUS-

TOC „Inovatyvių 

metodų taikymas 

kritinio mąstymo 

ugdymui, naudojant 

Apribojimų teoriją“ 

rezultatas. 

Anykščių švietimo 

pagalbos tarnyba, el. 

p. 

info@anyksciuspt.lt , 

tel. (8 381) 58 142, 

mob. +370 607 

49 951 

Projekto svetainė 

PRODUCTS | 

Impetus TOC 

(lokomotywa.edu.pl) 

 

6. TOC pasakos 

mažiesiems 

Pateikiamos 3 TOC 

pasakos 

Projekto IMPETUS-

TOC „Inovatyvių 

metodų taikymas 

kritinio mąstymo 

ugdymui, naudojant 

Apribojimų teoriją“ 

rezultatas. 

Anykščių švietimo 

pagalbos tarnyba, el. 

p. 

info@anyksciuspt.lt , 

tel. (8 381) 58 142, 

mob. +370 607 

49 951 

Projekto svetainė 

PRODUCTS | 

Impetus TOC 

(lokomotywa.edu.pl) 

 

7. Verslumo projekto 

praktinis rinkinys: 

Ambicingo tikslo ir 

verlumo projektas 

Leidinyje pateikiama 

praktinė medžiaga kaip 

parengti verslumo 

projektą, naudojant 

Ambicingo tikslo 

metodą (Lokomotywa 

(Lenkija) pradinės 

Projekto IMPETUS-

TOC „Inovatyvių 

metodų taikymas 

kritinio mąstymo 

ugdymui, naudojant 

Apribojimų teoriją“ 

rezultatas. 

Anykščių švietimo 

pagalbos tarnyba, el. 

p. 

info@anyksciuspt.lt , 

tel. (8 381) 58 142, 

mob. +370 607 

49 951 

Projekto svetainė 
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mokyklos 7 klasės 

mokinių pavyzdys). 

PRODUCTS | 

Impetus TOC 

(lokomotywa.edu.pl) 

 

8. Edukacinė 

solidarumo akcija 

,,Parama Anykščių 

krašto ukrainiečių 

vaikams“ rajono 

ugdymo įstaigų 

bendruomenėse 

Leidinyje pristatoma 

edukacinė solidarumo 

akcija, naudojant  

Ambicingo tikslo 

metodą (Anykščių 

švietimo pagalbos 

tarnybos pavyzdžiu). 

Projekto IMPETUS-

TOC „Inovatyvių 

metodų taikymas 

kritinio mąstymo 

ugdymui, naudojant 

Apribojimų teoriją“ 

rezultatas. 

Anykščių švietimo 

pagalbos tarnyba, el. 

p. 

info@anyksciuspt.lt , 

tel. (8 381) 58 142, 

mob. +370 607 

49 951 

Projekto svetainė 

PRODUCTS | 

Impetus TOC 

(lokomotywa.edu.pl) 

 

9. Vadovas tėvams Leidinyje pristatomos 

TOC priemonės ir 

praktiniai pavyzdžiai, 

kaip jas įgyvendinti 

kasdienėse situacijose. 

Tėvai leidinį gali 

naudoti kartu su vaikais 

kalbantis, diskutuojant 

ir sprendžiant 

konfliktus.  

Projekto IMPETUS-

TOC „Inovatyvių 

metodų taikymas 

kritinio mąstymo 

ugdymui, naudojant 

Apribojimų teoriją“ 

rezultatas. 

Anykščių švietimo 

pagalbos tarnyba, el. 

p. 

info@anyksciuspt.lt , 

tel. (8 381) 58 142, 

mob. +370 607 

49 951 

Projekto svetainė 

PRODUCTS | 

Impetus TOC 

(lokomotywa.edu.pl) 
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