ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS
PROJEKTINĖJE VEIKLOJE
2017–2018 M. M. IR 2018–2019 M. M.
Alytaus lopšelis-darželis „Girinukas“
Projekto pavadinimas,
logotipas

Programa/
priemonė

Projekto
Projekto,
įgyvendinimo programos
metai
tikslas (-ai)

Statusas
projekte

Projekto
dalyviai

INTERREG V-A
Lietuvos- Lenkijos
bendradarbiavimo
programos projekto
Nr.LT PL-1R081,,Būk aktyvus –
būsi sveikas“(,,Be
active – be healthy“)

Veiklos vaikams,
mokymai pedagogams

2017-2018
m. m.

Saugoti, stiprinti
ir puoselėti
vaiko sveikatą,
sudaryti
palankias
sąlygas fizinio
aktyvumo
veiklai salėje ir
lauke

Projekto
koordinatoriai

11 Lietuvos
ikimokyklini
o ugdymo
įstaigų ir 9
Suvalkų
ikimokyklinio ugdymo
įstaigos

Edukacinių
erdvių
modernizavimas pagal
2014–2020
metų
Europos
Sąjungos
fondų
investicijų
veiksmų programos 9
priemonę
„Ikimokyklinio
ir
priešmokyklinio
ugdymo prieinamumo
didinimas“

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo prieinamumo
didinimas

2018-2019
m. m.

Atlikti patalpų
paprastąjį
remontą ir
vidaus
inžinerinių
tinklų
montavimo ir
remonto darbus

Dalyvis

Lopšeliodarželio
bendruomenė

Laukiami
rezultatai,
pasiekimai
pasibaigus
projektui
Pagerintos
sąlygos vaikų
fiziniam
aktyvumui,
sumažės vaikų
sergamumas

Pastabos,
finansavimas

Pagerės trijų
grupių buitinės
sąlygos

181 986 eurų

Viso, visiems
dalyviams
990000 eurų.

Respublikine
ikimokyklinių įstaigų
asociacija ,,Sveikatos
želmenėliai”

Įgyvendinama lopšeliodarželio sveikatingumo
ugdymo programa
„Auk, judėk ir tobulėk“

2017–2018
m. m.
2018–2019
m. m.

Saugoti, stiprinti
ir puoselėti
vaiko fizinę,
psichinę
sveikatą,
užtikrinant
saugią ir sveiką
aplinką

Dalyvis

Lopšeliodarželio
bendruomenė

Įtvirtinsime
sveikos
gyvensenos
įgūdžius ir
įpročius

Pieno produktų
vartojimo vaikų
ugdymo įstaigose
paramos programa
„Pienas vaikams“

Tėvų informavimas.
Pieno ir pieno produktų
tiekimas vaikams

2017–2018
m. m.
2018–2019
m. m.

Formuoti
teisingos
mitybos
principus,
skatinti pieno ir
pieno produktų
vartojimą

Dalyvis
Projektą
įgyvendina
VĮLŽŪ

Lopšeliodarželio
ugdytiniai

Ugdomi sveiko
maitinimosi
įpročiai,
mažinama vaikų
nutukimo rizika

Daugiau
informacijos
www.szelmeneliai.lt

„Vaisių
vartojimo Tėvų informavimas.
skatinimas mokyklose“ Vaisių tiekimas
vaikams

2017–2018
m. m.
2018–2019
m. m.

Formuoti
teisingos
mitybos
principus,
skatinti vaisių
vartojimą

Dalyvis
Projektą
įgyvendina
VĮLŽŪ

Lopšeliodarželio
ugdytiniai

Skiepijamas
supratimas apie
vaisių ir
daržovių
vartojimo
teigiamą poveikį

Projektas ,,Zipio
draugai”

Mokymai pedagogams,
veikla vaikams

2017–2018
m. m.
2018–2019
m. m.

Padėti vaikams
iš(si)ugdyti
socialinius bei
emocinių
sunkumų
įveikimo
gebėjimus,
siekiant vaikų
geresnės
psichikos
sveikatos ir
emocinės
gerovės

Dalyvis.
Projektą
įgyvendina VšĮ
“Vaiko labui”

Priešmokykli
nio ugdymo
grupės
pedagogas,
18 vaikų.
Ikimokyklini
o ugdymo
auklėtojas, 21
vaikas

Tikima, kad
vaikystėje įgiję
šių gebėjimų,
vaikai lengviau
susidoros su
kebliomis ir
kritinėmis
situacijomis ne
tik
ankstyvajame
amžiuje, bet ir
paauglystėje bei
suaugę

Respublikinis
ekologinis projektas
,,Mano žalioji
palangė”, „Sodinčius”

Pokalbiai,
praktinė veikla vaikams

2017–2018
m. m.

Skatinti ir
propoguoti
„žaliųjų namų“
idėjas, įtraukiant
į praktinę veiklą
vaikus,
pedagogus, jų
šeimas

Dalyvis.
Projektą
įgyvendina
LMNŠC

21
„Boružėlių“
grupės
vaikas, jų
tėveliai ir
pedagogai

Bus ugdomas
vaikų jautrumas
gamtos grožiui
bei noras ir
gebėjimai
pažinti aplinką

Respublikinė ilgalaikė
sveikos gyvensenos
ugdymo programa
,,Sveikatiada“

Pokalbiai, praktinė
veikla su vaikais

2017–2018
m. m.
2018–2019
m. m.

Suteikti žinių ir
praktinių
įgūdžių apie
sveikatą, mitybą
ir fizinį
aktyvumą.

Dalyvis.
„Sveikatiada“
yra bendra
valstybinių
institucijų,
socialiai
atsakingo
verslo bei
nevyriausybinių
organizacijų
iniciatyva

Lopšeliodarželio
bendruomenė

Vaikai plės savo
žinias ir
supratimą
sveikos mitybos
ir fizinio
aktyvumo
srityse

Respublikinis
Pokalbiai, praktinė
ilgalaikis prevencinis veikla, žaidimai su
projektas „Žaidimai vaikais
moko“

2017–2018
m. m.
2018–2019
m. m.

Lavinti 5- mečių
vaikų erdvės ir
laiko suvokimą
bei tikslinti
erdvės ir laiko
sąvokas

Dalyvis.
Projektą
įgyvendina
Kelmės rajono
pedagoginė
psichologinė
tarnyba

Lopšeliodarželio
vaikai,
pedagodai,
logopedė ir
21 specialiųjų
poreikių
vaikai

Plėsis ir tikslės
regimieji ir
erdvės
suvokimo
vaizdiniai
mokės nusakyti
kūno judėjimo
kryptį

Edukacinės programos Pokalbiai, praktinė
„Robotukas“
veikla su vaikais

2017–2018
m. m.

Suteikti žinių
apie naujausią
technologiją

Dalyvis.
Projektą
įgyvendina
VšĮ “Pietų
regiono
veiklos grupė”

80 lopšeliodarželio
vaikų,
pedagogai

Pagilins žinias
apie naujus
interaktyvius
žaislus

,,Kaštoniukas ir
Dobiliukė keliauja per
Lietuvą“,
,,Mes atversim
pasakos duris“,

e Twinning tai
platforma Europos
mokykloms, kurioje
galima bendrauti,
bendradarbiauti, rasti
partnerių . kurti
projektus

2017–2018
m. m.
2018–2019
m. m.

Suteikti
galimybę
dalintis
praktinės
veiklos
pavyzdžiais,
aptarti mokymo
bei mokymosi
metodikas,
ieškoti
galimybių
profesiniam
tobulėjimui.

„Sportas
Lopšeliosveikatadarželio
sportas
bendruomenė
nuotaika gera“,
„Aš saugus
gamtojekoordinatoriai,
kituose
projektuose –
dalyviai

Projektas „Lyderių
laikas 3”

Mokymai pedagogams.
seminarai, stažuotės

2017–2018
m. m.
2018–2019
m. m.

Įtvirtinti
nacionalinę
iniciatyvą, kuri
rūpinasi
Lietuvos
švietimo
sistemoje
lyderystei
palankia
aplinka,
skatinančią
mokytis bei
bendradarbiauti

Dalyvis

eTwinning projektai:

Lopšeliodarželio
pedagogai

Programa
,,eTwinning“
siūlo daug
internetinių
profesinio
tobulinimosi
galimybių
Europoje
visiems
bendruomenės
nariams

Suaktyvintas
mokytojų
bendradarbiavimas, telkiant
reflektuojančias
komandas

Vaikų ir jaunimo
olimpinio ugdymo
projektas „Olimpinė
karta”

Olimpinės dienos,
savaitės renginiai,
žaidynės, kitos veiklos,
rengiami seminarai bei
mokymai pedagogams

2018–2019
m. m.

Integruoti
olimpinį
švietimą į
bendrojo
ugdymo turinį

Dalyvis

Lopšeliodarželio
bendruomenė

Ikimokyklinių
įstaigų vaikai
susipažįsta su
olimpiniais
žiedais, sporto
šakomis, jų
taisyklėmis bei
ugdomas įprotis
sportuoti, kuris
yra labai
svarbus.

Projektas „Mažais
žingsneliais-sveikos
gyvensenos link“

Pokalbiai, praktinė
veikla su vaikais

2018-2019
m. m.

Suteikti žinių ir
praktinių
įgūdžių apie
sveikatą, mitybą
ir fizinį
aktyvumą.

Dalyvis
Projektą
įgyvendina
Alytaus miesto
Visuomenės
sveikatos
biuras

6-darželio ir
2- priešmokyklinio
ugdymo
grupių vaikai

Vaikai plės savo
žinias ir
supratimą
sveikos mitybos
ir fizinio
aktyvumo
srityse

RIUKKPA veiklos

Projektai, akcijos,
savaitės renginiai,
žaidynės, kitos veiklos,
rengiami seminarai bei
mokymai pedagogams

2017-2018
m. m.
2018-2019
m. m.

Siekti profesinio
tobulėjimo;
dalyvauti
renginiuose;
dalintis ir
įgyvendinti
projektus;
bendrauti ir
bendradarbiauti

Dalyvis

Lopšeliodarželio
bendruomenė

Pedagogai
susitelks
naujiems
dideliems
darbams,
susipažindins su
kolegomis iš
kitų miestų,
sudarys sąlygas
sklandžiau
dalintis gerąja
darbo patirtimi

Parengė: Daiva Markovienė, (8 315) 76 560

