ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE
VEIKLOJE
2017-2018 M. M. / 2018-2019 M. M.
Mokyklos pavadinimas: ALYTAUS ŠALTINIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Projekto pavadinimas,
logotipas

„Erasmus+“ KA1
programos projektas
„Šiuolaikinis
mokytojas – ateities
kartų architektas"

„Erasmus+“
programos projektas
Nr. 2016-1-UK01KA219-024342_2
„Vertytbėmis grįsta
lyderystė“

Programa/
priemonė

Projekto
Projekto, programos
įgyvendinimo
tikslais (-ai)
metai

Europos Sąjungos
programa
ERASMUS+ KA1

2016-09-01/
2018-08-31

Stiprinti mokyklos
bendruomenės
lyderystę, tobulinti
STEAM mokslų
ugdymo kokybę bei
skatinti mokytojus
kurti šiuolaikišką,
mokiniams
patrauklią ir
interaktyvią
mokymosi aplinką

Europos Sąjungos
programa
ERASMUS+ KA2

2016-09-01/
2018-08-31

Tarpmokyklinės
strateginės
partnerystės
vystymas

Statusas
projekte
(pareiškėjas,
vykdytojas,
dalyvis)
Pareiškėjas

Projekto dalyviai

Dalyvis

2 mokyklos
vadovai ir 2
mokytojos

4 mokyklos
vadovai ir 12
mokytojų

Laukiami
Pastabos,
rezultatai,
finansavi
pasiekimai
mas
pasibaigus
projektui
Mokytojai
ES lėšos
stažuosis
Islandijoje,
Ispanijoje,
Bulgarijoje ir
Lenkijoje,
dalyvaus
seminaruose
Suomijoje ir
Čekijoje.
Sustiprės mokyklos
bendruomenės
lyderystė, pagerės
STEAM mokslų
kokybė, bus
atnaujinta
mokymosi aplinka.
Projekto dalyviai
ES lėšos
pasikeis
delegacijomis,
užmegs
tarpmokyklinius
ryšius.

(„Embedding an
innovative Values Led
School Culture“)

LIONS QUEST
programa

„Kino klubai“

Gyvenimo įgūdžių
ugdymo programa
„Paauglystės
kryžkelės" – 5-8
klasių mokiniams,
„Laikas kartu“ 1-4
klasių mokiniams

2012-2019

1. Vykdyti
pozityviąją
prevenciją.
2. Ugdyti asmenybę
ir formuoti
gyvenimo įgūdžius.
3. Kelti
akademinius
pasiekimus per
socialinį ir emocinį
mokymąsi.

Projektas „Kino
klubas“ yra
tarptautinio projekto
„Europos kino klubų
ir mokyklų
licencijavimas”
dalis.

2016-2018

4. Skatinti
mokymąsi per
savanorystę.
Siekti didesnio
vaikų ir jaunimo
kino raštingumo.

LIONS
QUEST
organizacija
nevyriausybi
nė švietimo
organizacija,
siekianti
ugdyti
jaunimą
visame
pasaulyje.
Mokykla
projekto
dalyvė ir
vykdytoja

30 mokytojų,
742 pirmųjų aštuntųjų klasių
mokiniai ir jų
tėvai

Dalyvis ir
vykdytojas

1 mokyklos
Bus išbandytas
vadovas, 30 5-10 skaitmeninis kino
klasių mokinių
filmų pristatymas
ir platinimas
mokykloje,
mokiniai išmoks
rašyti recenzijas,
diskutuos.

Ugdomi svarbiausi
jauniems žmonėms
gyvenimo įgūdžiai,
tvirtas charakteris,
pilietinis
aktyvumas,
tolerancija.

http://w
ww.lions
-quest.lt/
mokinio
krepšelio
lėšos

lithuania.
european
filmclubs
.eu/
dalinai
finansuoj
a
Europos
Komisijo
s
MEDIA
program

„Neformaliojo vaikų
švietimo paslaugų
plėtra“

The Duke of
Edinburgh‘s
International Award
( DofE
apdovanojimų
programa)

„Perkeliamųjų
gebėjimų vertinimas
2020“(ATS2020)

Lietuvos mokinių
neformaliojo
švietimo centras,
įgyvendina 20142020 m. ES fondų
investicijų veiksmų
programos 9
prioriteto
„Visuomenės
švietimas ir
žmogiškųjų išteklių
potencialo
didinimas“ 09.2.2.ESFA-V-729
priemonę.
Projekto Nr. 09.2.2ESFA-V-729-010001
The Duke of
Edinburgh’s
International Award
(DofE
apdovanojimai) –
pasaulinė saviugdos
programa, skirta
jauniems žmonėms
nuo 14 iki 25 metų.
Lietuvos vaikų ir
jaunimo centras

2018-2019

Sukurti ir palaikyti
Dalyvis,
tolygų neformaliojo vykdytojas
švietimo paslaugų
tinklą
savivaldybėse,
padidinti paslaugų
prieinamumą ir
įvairovę, sudaryti
vienodas sąlygas
atskleisti
individualius vaikų
gebėjimus bei
įgyvendinti
specialiuosius
ugdymosi poreikius.

2015-2019

Švietimo
informacinių
technologijų centras

2015-2018

Mokiniai, padedami
mentorių, mokosi
patys išsikelti savo
tobulėjimo tikslus ir
susiplanuosi savo
veiklas keturiose
srityse: paslaugų,
aktyvios veiklos,
įgūdžių tobulinimo,
žygių organizavimo
ir siekia atitinkamai
bronzos, sidabro ir
aukso medalių.
Sukurti ir išbandyti
perkeliamųjų
gebėjimų vertinimo
modelį.
Atlikti analizę dėl
šio modelio

a
1 mokyklos
Mokyklos
http://bu
vadovas, 12
bendruomenė turės vusi.lmn
mokytojų, 120
galimybę įsitraukti sc.lt/lt/ne
mokinių
į fizinio aktyvumo formalioj
Mokyklos
veiklas
o_vaiku_
bendruomenė
specializuotose
svietimo
turės galimybę
erdvėse ir įgyti
_paslaug
įsitraukti į
aktyvių ugdymo
u_pletra
fizinio aktyvumo formų iniciatyvų
ES lėšos
veiklas
patirties
specializuotose
erdvėse ir įgyti
aktyvių ugdymo
formų iniciatyvų
patirties

Dalyvis ir
vykdytojas

1 vadovas, 2
mokytojai ir 2
mokiniai

Mokiniai pasieks
bronzos medalių.

http://w
ww.dofe.
lt/lt/prog
rammesectionsparticipa
nts.
Mokinio
krepšelio
mokinių
tėvų
lėšos

Dalyvis ir
vykdytojas

1 vadovas, 4
mokytojai, 80
mokinių

Įgyta daugiau žinių
ir gebėjimų, kaip
ugdyti
perkeliamuosius
gebėjimus ir juos
vertinti, naudojant

http://w
ww.itc.s
mm.lt/?p
=6828#
more6828,

diegimo galimybės
10 Europos šalių
mokyklose.

UPC ir Valstybės
pažinimo centro
projektas

2018

Stiprinti mokinių
Dalyvis
politinį raštingumą
per įvairių valstybės
gyvenimo sričių
pažinimą;
skatinti mokinių
pilietinį aktyvumą
per dalyvavimą
viešųjų valstybės
gyvenimo reikalų
svarstyme;

1 vadovas, 36
mokinių tarybos
nariai, 5-8,10
klasių mokiniai

Tarptautinės
mokyklų bibliotekų
asociacija

2018

Skatinti mokinius
Dalyvis
skaityti knygas;
bendradrbiauti su
kitų šalių mokiniais,

1
bibliotekininkas,
3 pailgintos
darbo dienos

„Pažink valstybę“

Bookmarks

IKT, elektroninio
portfelio metodiką.
Sukurta tęstinio
profesinio
tobulėjimo
programa,
padėsianti vykdyti
modelio išbandymą
10 Europos šalių
projekto
mokyklose.
Projekto „Pažink
valstybę“
įgyvendinimas
suteikė Šaltinių
pagrindinės
mokyklos
mokinimas
galimybę detaliau
susipažinti su
Alytaus miesto
mokinių tarybos
struktūra, veikla,
pažvelgti į gimtojo
miesto vykdomą
politiką iš arčiau.
Mokiniai mokėsi
formuluoti
problemą, kelti
tikslą, planuoti
veiklas, veikti,
siekti rezultato ir jį
apibendrinti.

ES lėšos

Mokiniai paruošė
knygų skirtukus ir
išsiuntė į
Austaralijos St.

https://w
ww.face
book.co
m/saltini

https://w
ww.upc.s
mm.lt/na
ujienos/v
alstybe/p
azinkveiklos.p
hp
UPC
lėšos

UPC

2018-09-01/
2022-06-30

Sąlygų 5–8 klasių
mokiniams
integraliai ugdytis
gamtamokslinius ir
bendruosius
gebėjimus
sudarymas.

Dalyvis

Mokyklos projektas

2013-2014;
2014-2015;
2005-2016;
2016-2017;

Lavinti saviraišką,
kūrybiškumą,
žadinti mokinių
fantaziją, svajones,
plėtoti meninius ir
kūrybinius
gebėjimus.
Kurti įvairaus žanro
kūrinius.

Šaltinių
pagrindinė
mokykla

Integralaus
gamtamokslinio
ugdymo programos
5-8 klasėms
išbandymas
“Augdamas kuriu,
tave kartu kviečiu”

grupės
auklėtojos ir 96
pradinių klasių
mokiniai.

keistis informacija;
mokytis pristatyti
savo šalį.miestą,
mokyjlą.

Exchange Project 2018". Knygų
skirtukų mainų
projektas

2017-2018

Milda Kochanskienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
8 656 04824

Francis Xavier
pradinę mokyklą.
Iš šios mokyklos
gavo knygų
skirtukų siuntą.
Mokyklos
Integraliai ugdomi
direktoriaus
mokinių
pavaduotojas
gamtamoksliniai ir
ugdymui,
bendrieji
fizikos, chemijos gebėjimai.
ir biologijos
Mokiniai
mokytojai
eksperimentuos,
tyrinės ir įgytas
žinias pritaikys
praktikoje
314 Alytaus
Veiklų pristatymui
miesto
surengtas II-ąsis ir
savivaldybės
III-asis
mokyklų
respublikinis
mokinių;
mokinių kūrybinių
136 kitų šalies
darbų konkursas
savivaldybių
„Augdamas kuriu,
mokyklų
tave kartu kviečiu“.
mokinių;
Dalyvavo mokiniai
68 mokytojai ir
iš 21 ir 34 Lietuvos
tėvai.
mokyklų.

upagrind
ine/

UPC,
ŠAC
lėšos

http://w
ww.salti
niai.alytu
s.lm.lt/in
dex.php?
start=52,
mokinio
krepšelio
lėšos,
mokinių
tėvų
lėšos

