ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE
2017–2018 M. M. / 2018–2019 M. M.
Mokyklos pavadinimas: Alytaus Dainavos progimnazija

Projekto pavadinimas,
logotipas
Vaikų literatūros sūpynės

Programa/ priemonė

Projekto
įgyvendinim
o metai

Projekto,
programos tikslas
(-ai)

Statusas
projekte

Projekto
dalyviai

Alytaus miesto
2017 – 2018
savivaldybės projektinė m. m.
iniciatyva „Tau
Alytau" / Švietimas

Ugdyti vaikų
Projekto Alytaus
supratimą apie
rengėjas Dainavos
knygų pasaulį,
progimnazija,
knygų galią
Alytaus
pažadinti vaikų
Jotvingių
vaizduotę ir
gimnazija,
kūrybingumą,
Alytaus
kalbos sklandumą,
lopšeliai –
žodyno
darželiai
turtingumą,
„Saulutė“,
nuolatinį įvairios
„Pasaka“.
literatūros
skaitymą, meilę
knygai.

Europos Komisijos
projektas, programa
"Non-state Actors and
Local Authorities in

Plėtoti jaunų
Dalyvis
žmonių
kompetencijas,
padėsiančias jiems

2017-11-01 2020-10-31

Alytaus
Dainavos
progimnazija,
VšĮ „Miško

Laukiami
rezultatai,
pasiekimai
pasibaigus
projektui
Aktyviai skaitanti
mokyklos
bendruomenė,
gerėjantys
mokinių
mokymosi
rezultatai,
mokiniai yra
supažindinti su
įvairiomis
kūrybinėmis
profesijomis
(rašytojas, teatro
režisierius,
iliustratorius,
aktorius ir t.t.),
suteiktos
galimybės
naujoms vaikų
saviraiškos formų
paieškoms.
Apie globalių
problemų iššūkius
sužinos Alytaus
Dainavos

Pastabos,
finansavimas
Projektas
dalinai
finansuojamas
Alytaus miesto
savivaldybės.
Projektas
tęstinis,
pateikta
paraiška 2018
-2019 m.m.

Projektas
bendrai
finansuojamas
Europos

kovoti su
globaliais
iššūkiais ir tapti
pagrindinių
solidarumo,
pagarbos
įvairovei, lygybės,
teisingumo ir
taikos vertybių
skleidėjais
visuomenėje.

istorijos“,
Kupiškio
jaunimo centras,
Gruzdžių
gimnazija,
Radviliškio
Lizdeikos
gimnazija,
Radviliškio
viešoji
biblioteka,
Radviliškio
Gražinos
pagrindinė
mokykla.
Dainavos
progimnazijos 5
klasės mokiniai
(10 mokinių)

Global Education Goes
Local

Development"

CLILiG@Litauen

Goethe-Institut Litauen

2017–2018
m. m.
2018–2019
m. m.

Tikslas integruotas
matematikos ir
vokiečių kalbos
mokymas

Žaliu taku

Aplinkos apsaugos
sritis. Visuomenės
švietimas ir mokymas
aplinkosaugos
klausimais.

2018-01-04
iki
2018-05-31

Vaikų pažintinės
Projekto Dainavos
ir patirtinės
rengėjas progimnazijos
veiklos skatinimas
pradinių klasių
natūralioje
mokiniai ir jų
mokyklos
mokytojos.
aplinkoje, siekiant
Darželių

Dalyvis

progimnazijos
bendruomenė,
sužinos globalaus
pasaulio ir vietos
bendruomenių
sąsajas, suteiktos
galimybės kurti
įvairias problemų
sprendimo
strategijas.
Mažins vartojimą,
skatins
perdirbimą.

sąjungos,
remiamas
Europos
Komisijos,
programos
"Non-state
Actors and
Local
Authorities in
Development"
lėšomis.

Integruotos
veiklos padeda
mokiniams ugdyti
bendradarbiavimo
, tolerancijos ir
kritinio bei
kūrybinio
mąstymo
kompetencijas,
pagilina
matematikos ir
vokiečių kalbos
žinias
Mokiniai aktyviau
dalyvauja
papildomoje
veikloje.
Sustiprintas
darželių

Seminarų,
mokymo
priemonių
išlaidas
padengia
Goethe
institutas

Projektas
tęstinis.
2017m.
pateikta
paraiška ir
2018 m. gautas

ugdyti ekologinį
sąmoningumą ir
draugišką elgesį
aplinkai.

„Saulutė“ ir
„Pasaka“
priešmokyklinių
grupių
ugdytiniai ir jų
auklėtojos.

Švietimo ir mokslo
ministerijos švietimo
aprūpinimo centras

2017 m.
kovo 22 d. –
2019 m.
liepos 22 d.

Didinti bendrojo
ugdymo įstaigų
tinklo veiklos
efektyvumą.

Lietuvos nacionalinė
UNESCO komisija

2017 - 2020

Telkti mokyklos
Dalyvis
bendruomenę
darnaus vystymosi
kryptimis,
bendradarbiavimu
i ir švietimo
naujovėms.
Vykdyti įvairius
kultūros paveldo,
aplinkosaugos,

Dalyvis

Visos šalies
savivaldybės ir
valstybinės
mokyklos

Mokyklų aprūpinimas
gamtos ir technologinių
mokslų priemonėmis

UNESCO asocijuotųjų
mokyklų projektas

16 Lietuvos
mokyklų

priešmokyklinių
grupių auklėtinių,
mokyklos
mokinių, tėvų ir
mokytojų ryšys.
Ugdoma mokinių
meilė gamtai,
atsakomybė už jos
išsaugojimą,
tvarkymą, atliekų
rūšiavimą.
Bus parengta
metodinė
medžiaga
mokytojams, t. y.
lakoniški pamokų
aprašymai ir
trumpi filmukai,
kuriuose
patariama, kaip
nupirktas
priemones naudoti
pamokose.
Sutelks mokyklos
bendruomenę
bendrų tikslų
įgyvendinimui,
mokslinių,
socialinių,
kultūrinių
žmonijos ir
aplinkos
tarpusavio

400 Eur.
finansavimas.
2018 m.
pabaigoje
pateiktas
naujas
projektas.

Projektui
įgyvendinti
skirtos
Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų ir
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto lėšos
– 6 950 880,43
eurų
Finansavimas
tiesiogiai
neskiriamas.
Apmokamas
dalyvavimas
konferencijose
, stovyklose .

švietimo, mokslo,
taikos, kultūros
įvairovės,
tolerancijos
puoselėjimo
projektus,
susijusius su
UNESCO veikla,
aktyviai dalyvauti
įvairiuose
tarptautiniuose
projektuose.

priklausomybės
suvokimui
Nuo 2017 m.
visos tinkle
dalyvaujančios
mokyklos diegia
neformalaus
ugdymo metu
įgytų
kompetencijų
pripažinimo
skaitmeninį
standartą atviruosius
skaitmeninius
ženkliukus,
leidžiančius
susikurti
interaktyvų savo
"kompetencijų
aplanką",
vizualizuoti
mokymosi
procesą,
apibūdinti
pasiekimus ir
tikslingai valdyti
savo mokymąsi.
Gerina švietimo
kokybę,
supažindina su
šiuolaikinio
pasaulio iššūkiais,
tokiais kaip

Lyderių laikas 3

Švietimo ir mokslo
ministerijos (ŠMM)
Strateginių programų
skyrius

2017 m.
vasaris –
2021 m.
vasaris

Projekto tikslas –
Lietuvoje sukurti
paramos švietimo
lyderiams
infrastruktūrą,
kuri skatintų
iniciatyvių
švietimo dalyvių
veiklą, leistų
įgyvendinti
pažangias idėjas ir
naujoves švietimo
sistemoje.

Dalyvis

aplinkos nykimas,
globalizacija,
urbanizacija, bei
siūlo priemones,
kaip lavinti
ateities žmogui
reikalingus
tarpkultūrinės
komunikacijos,
taikaus
sugyvenimo,
prisitaikymo prie
besikeičiančios
aplinkos įgūdžius.
Projektas skirtas Projektas
ŠMM
visos Lietuvos
„Lyderių laikas 3“
švietimo
yra nacionalinė
specialistams,
iniciatyva,
suinteresuotiem siekianti tobulinti
s tvariais
ugdymo įstaigų
švietimo
vadybos praktiką
pokyčiais:
bei
mokyklų (nuo
besimokančiųjų
ikimokyklinio
mokymosi
ugdymo įstaigų kokybę, kad
iki profesinio
mokyklų
mokymo centrų) (profesinio
administracijos mokymo,
darbuotojams,
bendrojo ir
mokytojams,
neformaliojo
savivaldybių
ugdymo),
administracijų
savivaldybių ir
darbuotojams,
nacionalinio
Švietimo ir
lygmens švietimo

mokslo
ministerijos ir
jai pavaldžių
institucijų
darbuotojams,
aukštųjų
mokyklų
dėstytojams,
švietimo
konsultantams,
švietimo
savivaldos
institucijų ir
asociacijų
vadovams ir
dalyviams,
užsienio lietuvių
bendruomenių
lyderiams, ne
švietimo
sistemos
darbuotojams–
švietimo
bendruomenės
nariams,
jauniems
žmonėms,
ketinantiems
savo karjeros
siekti švietimo
sistemoje.

lyderiai būtų
labiau pasirengę
inicijuoti ir
vykdyti
kokybinius
pokyčius
(inovacijas) savo
organizacijose.
Projekto siekis –
auginti Lietuvos
švietimo profesinį
kapitalą, kurį
sudaro sprendimų
priėmimo,
žmogiškasis ir
socialinis
kapitalas.

Socialinio ir emocinio
ugdymo LIONS
QUEST programa

Nuo 2015 m.

UNESCO asocijuotų
mokyklų
gamtosauginis
projektas.

Projektas
tęstinis,
mokykla
dalyvauja
nuo 2007 m.

Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo
centro įgyvendinamo
projekto, finansuojamo
pagal 2014–2020 m.
Europos
Sąjungos struktūrinių
fondų investicijų
veiksmų programos 9
prioriteto „Visuomenė
s švietimas ir
žmogiškųjų išteklių
potencialo didinimas“
09.2.2-ESFA-V-729
priemonę
„Neformaliojo vaikų

2017–2018
m. m.

Paauglystės kryžkelės

Baltijos jūros projektas
(trumpinys) BJP

Neformaliojo vaikų
švietimo paslaugų plėtra

Kurti saugią
Dalyvis
mokymosi aplinką
ir ugdyti
gyvenimo
įgūdžius,
padedančius
mokiniams
išgyventi
paauglystės
metus.
Suvienyti devynių Dalyvis
Baltijos jūros
valstybių mokyklų
pastangas ieškoti
bendrų regiono
aplinkosaugos
problemų
sprendimo būdų.

5–8 klasių
mokiniai

Sustiprės vaikų
socialinės
emocinės
kompetencijos,
sumažės patyčios

Mokyklos
lėšos

7–8 klasių
mokiniai

Paskatins domėtis
ekologine
situacija ne tik
pasaulyje, bet ir
savo
gyvenamosios
aplinkos

Lėšos
tiesiogiai
mokyklai
neskiriamos.

Plėtoti ir
įgyvendinti
neformaliojo
vaikų švietimo
paslaugas
Lietuvos
savivaldybėse.

1–8 klasių
mokiniai.

Projekto veiklos
padės sukurti ir
palaikyti tolygų
neformaliojo
švietimo paslaugų
prieinamumą ir
įvairovę.

Finansuojamos
mokinių
edukacinės
veiklos

Dalyvis

Neformaliojo vaikų
švietimo paslaugų plėtra

,,Erasmus+in schools‘‘
("Erasmus+ mokyklose")

švietimo įvairovės ir
prieinamumo
didinimas“.
Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo
centro įgyvendinamo
projekto, finansuojamo
pagal 2014–2020 m.
Europos
Sąjungos struktūrinių
fondų investicijų
veiksmų programos 9
prioriteto „Visuomenė
s švietimas ir
žmogiškųjų išteklių
potencialo didinimas“
09.2.2-ESFA-V-729
priemonę
„Neformaliojo vaikų
švietimo įvairovės ir
prieinamumo
didinimas“ / Mokinių
kūno kultūros ir fizinio
aktyvumo ugdymo
edukacinių programų
įgyvendinimas
Erasmus Student
Network (ESN )
Lithuania organizacija.

2017–2019
m. m.

Skatinti vaikų
fizinį aktyvumą ir
sudaryti jiems
sąlygas ugdyti(s)
įvairiose
aplinkose:
maniežuose,
stadionuose,
sporto klubuose,
baseinuose ir kt.

Dalyvis

1 – 8 klasių
mokiniai

2017-2018

Skatinti
bendradarbiavimą
tarp Lietuvos
aukštųjų mokyklų
ir bendrojo
ugdymo
institucijų

Projekto 8 klasių
partneri mokiniai ir jų
s
anglų kalbos
mokytoja

Edukacinės
programos padės
mokiniams
patraukliais ir
inovatyviais
būdais susipažinti
ir plėsti su fiziniu
aktyvumu, sveika
gyvensena, saugia
aplinka susijusias
kompetencijas,
ugdyti sveikos
gyvensenos
įpročius.

Finansuojamos
mokinių
edukacinės
veiklos

Padidino mokinių
ir mokytojų
toleranciją bei
tarpkultūrinį
žmogaus teisių ir
lyčių lygybės
supratimą;

Švietimo
mainų
paramos
fondas

pietryčių Lietuvos
regione; didinti
mokinių ir
mokytojų
toleranciją bei
tarpkultūrinį
žmogaus teisių ir
lyčių lygybės
supratimą;
prisidėti prie
daugiakalbystės ir
pilietiškumo
ugdymo; skleisti
žinią apie
„Erasmus+“
mainų programą,
studijų ir
gyvenimo
užsienyje
galimybes ir
patirtį; plėtoti
mokinių ir
mokytojų
tarpkultūrinę
kompetenciją;
supažindinti
moksleivius su
alternatyviu būdu
mokytis;
integruoti
tarptautinius
studentus į
visuomenę; didinti
Europos ir viso

mokiniai sužinojo
apie „Erasmus+“
mainų programą,
studijų ir
gyvenimo
užsienyje
galimybes ir
patirtį; plėtojo
mokinių ir
mokytojų
tarpkultūrinę
kompetenciją;
padidino mokinių
motyvaciją
mokytis bei siekti
savo tikslų.

pasaulio įvairovės
supratimą ir
priėmimą; skleisti
informaciją apie
tikslingą, pagrįstą
profesinį
pasirinkimą;
didinti mokinių
motyvaciją
mokytis bei siekti
savo tikslų.
Parengė: Eglė Lynykienė, tel. 8 612 75 467
(vardas, pavardė, telefono numeris)

