ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE
2017–2018 M. M. / 2018–2019 M. M.
Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla
Projekto pavadinimas, logotipas

Programa/
priemonė

Projekto
įgyvendini
mo metai

Projekto, programos
tikslas (-ai)

Statusas
projekte

Projekto
dalyviai

Tarpmokyklinių strateginių
partnerysčių projektas „Liaudies
dainiai, žurnalistai, pasakotojai,
aktoriai – aktyvūs tolerancijos
gynėjai” Mokyklos Ispanijoje,
Suomijoje, Turkijoje.

Erasmus+
KA2

2017-2018 Tobulinti žodinę ir
rašytinę raišką
2018-2019
gimtąja ir užsienio
kalbomis. Ugdyti
toleranciją kitoms
kultūroms,
skirtingiems
požiūriams,
skirtingos socialinės
ir ekonominės
padėties, skirtingų
gebėjimų žmonėms.

Partneris

Mokyklos
mokytojų
komanda ir
mokiniai.

Tarptautinis projektas
„Perkeliamųjų gebėjimų
vertinimas 2020“.

Švietimo
informacinių
technologijų
centras

2017-2018 Tobulinti mokytojų
kvalifikaciją, įgyti
daugiau žinių ir
gebėjimų kaip ugdyti
perkeliamuosius
gebėjimus ir juos
vertinti išbandyti
perkeliamųjų
kompetencijų
taikymo modelį.

Dalyvis

Mokyklos
mokytojų
komanda
dirba 5-8
klasėse.

Laukiami
rezultatai,
pasiekimai
pasibaigus
projektui
Patobulės
mokinių ir
mokytojų žodinės
ir rašytinės
raiškos įgūdžiai.
Tapsime
tolerantiškesni ir
atviresni.

Patvirtinti
perkeliamųjų
kompetencijų
vertinimo modelį,
modelio
išbandymas
mokyklose
projekto
dalyvėms.

Pastabos,
finansavimas

27320,00

Mokymai

Ugdymo plėtotės centro projektas
„Informatika pradiniame
ugdyme“.

UPC, ŠMM

2017-2019 Sukurti pradinio
ugdymo
informatikos turinį.

Dalyvis

Mokyklos
mokytojų
komanda
dirba 1-4
klasėse.

IT ugdymo turinį
iki 2019 metų
vasaros išbandyti
šimte Lietuvos
mokyklų.

Mokytojų
mokymai

Ugdymo plėtotės centro projektas UPC
„Integralaus gamtos mokslų
kurso 5–8 klasėms išbandymas,
tobulėjimas ir diegimas“.

2018-2022 Išbandyti
„Integruoto gamtos
mokslų kurso 5–8
klasėms“ programą.

Dalyvis

Mokytojai ir
5 klasių
mokiniai.

Tobulins
Mokytojų
programą ir
mokymas
metodines
rekomendacijas,
ilgalaikius planus.

Erasmus+ projektas „Šilto smėlio
metodikos taikymas specialiųjų
poreikių mokinių fizinei ir
emociniai būsenai taikyti“.

Erasmus+
KA1

2018-2019 Taikyti šilto smėlio
metodiką mokinių
savijautai gerinti.

Pareiškėjas

Mokyklos
mokytojų
komanda ir
mokiniai.

Mokymai
Latvijoje
(Rygoje).
Licencijos
įgijimas,
leidžiantis dirbti
su šia metodika.

19020,00

Erasmus+K2 projektas „Teatro
praktikos bendradarbiavimui ir
naujovėms diegti, kovojant su
išankstinėmis nuostatomis.“
Prancūzija, Rumunija, Lietuva.

Erasmus+
KA2

2018-2020 Teatro elementų
taikymas
bendradarbiavime.

Partneris

Mokyklos
mokytojų
komanda ir
mokiniai.

Įvykę trys šalių
susitikimai
Lietuvoje,
Prancūzijoje ir
Rumunijoje.
Sukurtas bendras
spektaklis.

26103,00

Erasmus+ projektas ,,Aktyvūs
rusų kalbos mokymo būdai".

Erasmus+
KA2

2018-2020 Tobulinti
aktyviuosius kalbos
mokymosi metodus,

Dalyvis

Mokytojai ir
7-8 klasės
mokiniai.

Mokytojų
kompetencijų
tobulinimas,
mokinių

21160,00

dalintis gerąja
patirtimi.
Surengti stovyklą
prancūzų kalba
Alytuje ir
Prancūzijoje.

individuali
pažanga.
Pareiškėjas

Alytaus miesto savivaldybė ir
rėmėjai
„Pažinkime Paryžių“. Prancūzija.

Švietimo
gerinimo
projektai

2018-0615-25

eTwinning projektas "My
English, my passion" su Lomžos
miesto Stanislawa Staszica
mokykla, Lenkija.

eTwinning

2017-2018 Susipažinti su kitų
šalių ugdymo
įstaigoms ir
tradicijomis.

Dalyvis

eTwinning projektas "Поздравим
друг друга".

eTwinning

2017-2018 Susipažinti su kitų
šalių ugdymo
įstaigoms ir
tradicijomis.

eTwinning projektas "Сказки
учат".

eTwinning

eTwinning projektas "Carpe
Diem". Partneriai: Norvegija,
Lenkija.

eTwinning

8 pedagogai
30 mokinių
Alytaus
miesto
mokyklų.
12 pedagogų
24 mokiniai,
3, 5, 6, 7, 8
klasių.

Stovyklos Alytaus 5100,00
miesto mokinimas
ir Velizy mieste,
Prancūzija.
Individuali
mokinio pažanga,
tarpkultūrinis
bendradarbiavima
s, mokinių ir
mokytojų mainai.

-

Koordinator
ius

Mokytoja ir
mokiniai 7-8
klasių.

Individuali
mokinio pažanga.

-

2017-2018 Susipažinti su kitų
šalių kultūros
paveldu ir pristatyti
savo šalies kultūrinį
palikimą.

Dalyvis

Mokytoja ir
mokiniai 7-8
klasių.

Individuali
mokinio pažanga.

-

2017-2018 Išmokti dalintis ir
džiaugtis
akimirkomis.

Koordinator
ius

Mokytoja ir
mokiniai 6-8
klasių.

Individuali
mokinio pažanga.

-

Pareiškėjas

Ina
Kvalifikacijos
Mitkevičienė, kėlimas.
anglų kalbos
mokytoja.

275,00

Dalyvis

Mokytoja ir 5
spec. klasių
mokiniai.

Individuali
mokinio pažanga.

-

Pareiškėjas

Jolanta
Savukynienė,
specialiųjų
klasių
mokytoja.

Kvalifikacijos
kėlimas.

280,00

Dalyvis

Mokytoja,
pradinių
klasių
mokiniai.

Individuali
mokinio pažanga.

-

Mokytoja ir 6
klasės
mokiniai.

Individuali
mokinio pažanga.

-

eTwinning projekto Tarptautinis
profesinės raidos seminaras
Bratislavoje ( Nr.2017-eTw-Sk03).

Švietimo
2017 m.
mainų paramos spalis
fondas

eTwinning projektas „Magiškos
kalėdos“. Partneriai Albanija,
Bulgarija, Italija, Ispanija,
Graikija, Latvija, Lenkija.

eTwinning

eTwinning projekto Tarptautinis
profesinės raidos seminaras
Bratislavoje.

Švietimo
2018
mainų paramos
fondas

eTwinning projektas „Nuo
pavasario iki pavasario“.
Partneriai: Šiaulių Juventus
progimnazija, Kėdainių „Aušros“
progimnazija.

eTwinning

2017-2018 Ugdyti mokinių
pasiekimus,
gebėjimus bei
talentus.

eTwinning projektas „Menas
rūšiuoti, menas palinkėti“.
Partneriai: Italija, Prancūzija,
Rumunija.

eTwinning

2017-2018 Plėsti akiratį
Dalyvis
geografijos, istorijos,
kultūros srityje apie
savo gimtąjį miestą.

Tarptautinis
profesinės raidos
seminaras.

2017-2018 Puoselėti kalėdines
tradicijas.

Tarptautinis
profesinės raidos
seminaras.

eTwinning projektas „My well
being at school“. Partneriai:
Latvija, Bosnija Hercogavina,
Slovakija.

eTwinning

2018

eTwinning projektas „My Pet My
Life“. Partneriai: Turkija,
Lietuva, Malta, Italija, Lenkija.

eTwinning

2017-2018 Diskutuoti ir spręsti
paauglystės
problemas.

eTwinning projektas „Winter in
My Country“. Partneriai:Lietuva,
Lenkija, Albanija, Bosnija ir
Hercogovina.

eTwinning

2017-2018 Puoselėti kalėdines
tradicijas.

eTwinning projektas „Winter in
my country“. Partneriai: Lenkija,
Albanija, Bosnija ir Hercegovina,
Lietuva.

eTwinning projektas „Lietuvių
liaudies žaidimų įvairovė, skirta

Dalyvis
Plėsti akiratį
geografijos, istorijos,
kultūros srityje apie
savo gimtąjį miestą.

Mokytoja ir
6-8 klasių
mokiniai.

Individuali
mokinio pažanga.

-

Dalyvis

Mokytoja ir
specialiųjų
klasių
mokiniai.

Individuali
mokinio pažanga.

-

Dalyvis

Mokytoja ir
specialiųjų
klasių
mokiniai.

Individuali
mokinio pažanga.

-

eTwinning

2017-2018 Plėsti akiratį,
Dalyvis
susipažinti su žiemos
ypatybėmis kitose
šalyse.

Mokytoja ir
specialiųjų
klasių
mokiniai.

Individuali
mokinio pažanga.

-

eTwinning

2017-2018 Susipažinti su šalies
istorija ir
tradicijomis.

Mokytoja ir
specialiųjų

Individuali
mokinio pažanga.

-

Dalyvis

Lietuvos 100-mečiui.“ Partneriai:
Lietuva, Jungtinė Karalystė.

klasių
mokiniai.

eTwinning projektas „Water,
eTwinning
water eweryw here“
Partneriai Bosnija ir Hercegovina,
Lietuva, Graikija, Rumunija,
Kroatija, Turkija, Ukraina,
Ispanija, Italija, Gruzija, Albanija.

2017-2018 Tyrinėti žemės
taršos problemas.
Vandens saugojimo
ir naudojimo
galimybėmis.

Dalyvis

Mokytoja ir
specialiųjų
klasių
mokiniai.

Individuali
mokinio pažanga.

-

eTwinning projektas „My well
beeing at inclusive school and on
the internet“. Partneriai: Lietuva,
Latvija, Bosnija ir Hercegovina.

eTwinning

2017-2018 Tobulinti
bendradarbiavimo ir
bendravimo galybės
mokykloje ir
interaktyvioje
aplinkoje.

Dalyvis

Mokytoja ir
specialiųjų
klasių
mokiniai.

Išmoks bendrauti
ir bendradarbiauti
įvairiose
aplinkose.

-

eTwinning
eTwinning projektas „eTourist eTwinner”. Partneriai: Prancūzija,
Italija, Azerbaidžanas, Turkija,

2018-2019 Ugdyti mokinių
gebėjimus pažinti
pasaulį interaktyviai.

Dalyvis

Mokytoja ir 7
klasės
mokiniai.

Mokiniai geriau
pažins kitus
regionus ir
kultūras.

-

2018-2019 Mokintis planuoti
savo laisvalaikį savo

Koordinator
ius

Mokytoja ir 7
klasės
mokiniai.

Mokės planuoti
savo veiklą.

-

Slovakija.

eTwinning projektas „Places to
spend time in our town“

eTwinning

mieste bei turiningai
praleisti

Sukurs plakatą,
filmą.

eTwinning projektas „The smile
prescription“.

eTwinning

2018-2019 Ugdyti bendravimo
įgūdžius.

Dalyvis

Mokytoja ir 6
spec. klasės
mokiniai.

Mokiniai geriau
pažins save ir
kitus.

-

eTwinning projektas
,,Vaivorykštė".

eTwinning

2018-2019 Ugdyti
bendradarbiavimą su
kitomis šalimis.

Dalyvis

Mokytoja ir
5-8 klasių
mokiniai.

Individuali
mokinio pažanga.

-

eTwinning projektas "Do you
know me". Partneriai Kroatija,
Lietuva, Rumunija, Turkija.

eTwinning

2018-2019 Išmokti pažinti ir
draugauti.

Dalyvis

Mokytoja ir
5-8 klasių
mokiniai.

Individuali
mokinio pažanga.

-

eTwinning projektas “Kuriu
pasaką” Lietuva.

eTwinning

2018-2019 Ugdyti
bendradarbiavimo
įgūdžius.

Pareiškėjas

Mokytoja ir
7-8a spec.
klasės
mokiniai.

Sukurs ir pristatys video
inscenizaciją bei
piešinius.

eTwinning projektas „Shall we
eTwin?“. Partneriai Ispanija,
Čekija.

eTwinning

2018-2019

Pareiškėjas

Mokytoja ir 6
klasės
mokiniai.

Sukurs ir pristatys video.

eTwinning projektas „Winter is
coming!“ Partneriai Rumunija,
Lenkija, Slovakija, Serbija,
Portugalija, Ispanija, Lietuva,
Turkija, Makedonija, Gruzija,
Bulgarija, Ukraina, Slovėnija,
Albanija, Azerbaidžanas, Italija,
Kroatija.

eTwinning

2018-2019 Susipažinti su kitų
šalių etnokultūra.

Dalyvis

Mokytoja ir 5
spec. klasės
mokiniai.

Išmoks atlikti
eksperimentus,
susipažins su
žaidimais, nupieš
piešinius.

-

eTwinning projektas „My shoes“
Partneriai Lietuva, Latvija,
Turkija, Italija.

eTwinning

2018-2019 Susipažins su kitų
šalių bendraamžiais,
bei jų pomėgiais.

Pareiškėjas

Mokytoja ir 3
klasės
mokiniai.

Mokiniai geriau
pažins vieni kitus,
sukurs video.

-

eTwinning projektas „Christmas
all over the world – card
exchange“. Partneriai: Lietuva,
Turkija, Lenkija, Italija, Estija,
Rumunija.

eTwinning

2018-2019 Susipažins su
kalėdinėmis
tradicijomis ir
tobulins anglų kalbą.

Dalyvis

Mokytoja ir 4
klasės
mokiniai.

Sukurs atvirukus,
įrašys dainą
„Merry Cristmas“
anglų ir lietuvių
kalbomis.

-

eTwinning projektas “Do you
know me?”. Partneriai Kroatija,
Rumunija, Turkija.

eTwinning

2018-2019 Susipažins su kitų
šalių bendraamžių
pomėgiais.

Dalyvis

Mokytoja ir 2
klasės
mokiniai.

Sukurs stendą,
pasidalins
nuotraukomis
naudodami
power point.

-

eTwinning projektas “Enjoy
learning English”. Partneriai
Turkija, Lietuva, Lenkija.

eTwinning

2018-2019

Tobulins anglų
kalbą.

Dalyvis

Mokytoja ir
5-8 klasių
mokiniai.

Pristatys video
bei nuotraukas.

-

eTwinning projektas „Winter
fantasy“. Partneriai Lietuva,
Turkija, Lenkija.

eTwinning

2018-2019 Susipažins su kitų
šalių gamta.

Pareiškėjas

Mokytoja ir 4
klasės
mokiniai.

Atliks koliažus,
sukurs video.

-

Parengė: Silva Balčiuvienė, tel. 8-315-75610

