ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE
2017–2018 M. M. / 2018–2019 M. M.
Alytaus lopšelis-darželis „Boružėlė“
Projekto
pavadinimas,
logotipas
Projektas Nr.
LT-PL-1R081 „Būk
aktyvus – Būsi
sveikas“,
finansuojamas
pagal Interreg
V-A LietuvosLenkijos
bendradarbiav
i-mo
programą.

Socialinis
projektas
,,Kamštelių
vajus“.

Programa/
priemonė
Tarptautinis
projektas.
Vaikų fizinį
aktyvumą,
skatinančios
veiklos,
darželių lauko
įrangos
atnaujinimas ir
priemonių,
skirtų aktyviam
laiko leidimui,
įsigijimas.

Respublikinis
konkursas.
Vaikų meninių
įgūdžių
ugdymas.

Projekto
įgyvendini
mo metai
2017-2018
m.

2017–2018
m. m.

Projekto,
programos tikslas
(-ai)
Gerinti vaikų fizinę
ir emocinę
sveikatą.

Ugdyti jaunosios
kartos
atsakingumą,
atkreipiant dėmesį į
opią šiukšlių
problemą
Lietuvoje, skatinti
mąstyti ,,žaliai“,
ugdyti
kūrybiškumą,
komandinį darbą.

Statusas
projekte

Projekto
dalyviai

Vykdytojas.
Projektą
įgyvendina
Alytaus miesto
savivaldybės
administracija
kartu su
partneriais iš
Alytaus,
Lazdijų,
Druskininkų,
Varėnos ir
Suvalkų.

Vaikai,
pedagogai,
vadovai,
ugdytinių tėvai.

Partneris.
Projektą
įgyvendina
Nacionalinis
dienraštis
„Lietuvos
žinios“ drauge
su
EKODAIKTA
I.LT bei AB
„Plasta“.

Vaikai,
pedagogai,
vadovai, tėvai,
kiti
bendruomenės
nariai.

Laukiami rezultatai,
pasiekimai pasibaigus
projektui
Parengta vaikų
sveikatos gerinimo
programa.
Lopšelio-darželio bazė
papildyta 23
komplektais vidaus
sporto įrangos,
nupirkti lauko sporto
įrenginiai.
Pedagogai įgijo naujų
kompetencijų.

Lopšelio-darželio
bendruomenė naudingai ir ekologiškai praleis vasaros atostogas
– rinks plastikinius
kamštelius, kurs savitą
dailės darbelį ir dalyvaus respublikiniame
konkurse „Kamštelių
vajus“.

Pastabos,
finansavimas
Straipsniai spaudoje,
internete, TV
reportažai.
http://www.alytus.lt/
naujienos//asset_publisher/WIt
oiZf6GhA3/content/
id/17113738
Gauto turto (žaidimų
aikštelių įrenginiai ir
vidaus sporto
įranga) vertė –
23 682,00 Eur
Daugiau
informacijos
www.kamsteliuvaju
s.lt

Mokinių,
mokytojų ir
visuomenės
sveikatos
priežiūros
specialistų
konkursas
„Sveikuolių
sveikuoliai“.

Vaikų sveikos
gyvensenos
ugdymas,
socialinių
įgūdžių
formavimas.

2017–2018
m. m.

Ugdyti vaikų
gebėjimus saugoti
ir stiprinti savo ir
kitų sveikatą.

Kūrybinių
darbų
konkursas „Į
žemę
nusileido
Angelai“.

Respublikinis
konkursas.
Etnokultūrą
puoselėjančių
renginių
organizavimas.

2017–2018
m. m.

Bendradarbiaujant Pareiškėjas ir
vaikams, jų šeimų vykdytojas.
nariams,
pedagogams kurti
angelus,
atliepiančius
Kalėdinę dvasią.

Partneris.
Projektą
įgyvendina
Alytaus miesto
savivaldybės
administracijos
Švietimo
skyrius ir
Alytaus miesto
savivaldybės
visuomenės
sveikatos
biuras.

5 vaikai,
1 pedagogas,
1 sveikatos
priežiūros
specialistas.

Sveikos gyvensenos
principų sklaida
lopšelio-darželio
bendruomenei.

Daugiau
informacijos
www.ssus.lt;

Vaikai,
pedagogai,
vadovai, kiti
ikimokyklinio
ugdymo įstaigų
darbuotojai.

Įstaigų bendruomenės
patirs tikrą kūrybinį
džiaugsmą, perims
tautos kultūrą,
tradicijas, papročius.
vertybines nuostatas.
Kūrybos procesas ir
rezultatai praturtins
ugdymo procesą,
įstaigos ir miesto
bendruomenės
gyvenimą.

Daugiau
informacijos
www.ikimokyklinis.
lt
Dzūkijos TV vaizdo
įrašas. Paroda "Į
žemę nusileido
angelai" 2018 m.
balandžio 5 d.,
19:58

Tarptautinis
vaikų meno
projektas
„Juosta
mamai”.

Renginių,
skirtų
netradiciškai
paminėti
Motinos dieną,
organizavimas.

2017–2018
m. m.

Išgyventi kūrybos
džiaugsmą
netradiciškai
švenčiant Motinos
dieną.

Partneris.
Projektą
įgyvendina
Kauno menų
darželis
„Etiudas".

Vaikai,
pedagogai,
vadovai,
tėvai, kiti
bendruomenės
nariai.

Vaikai turės galimybę
parodyti savo
meninius gebėjimus,
sukuriant savitą dailės
darbelį Mamai.
Renginio akimirkos
įprasmintos projekto
kataloge.

Daugiau
informacijos
www.etiudas.kaunas
.lm.lt;

Vaikų
adventinės
dailės paroda
„Žodis tapo
kūnu“.

Pedagogų
kvalifikacijos
kėlimas.
Vaikų meninių
įgūdžių
ugdymas.

2017–2018
m. m.

Balto popieriaus
kalba įprasminti
Šv. Kalėdų
laukimo laikotarpį Adventą, žadinant
vaiko vaizduotę,
sakralumo būsenas,
kuriant erdvines
kompozicijas.

Partneris.
Projektą
įgyvendina
Kauno menų
darželis
„Etiudas".

Priešmokyklinio
ugdymo grupės
vaikai,
Pedagogai.

Seminaro metu įgytą
informaciją ir patirtį
pedagogai diegs savo
įstaigoje organizuojant
vaikų dailės procesą.

Daugiau
informacijos
www.etiudas.kaunas
.lm.lt/

Ankstyvosios
prevencijos
programa
,,Zipio
draugai”.

Tarptautinė
programa.
Vaikų
socialinių
įgūdžių
ugdymas.

2017–2018;
2018–2019
m. m.

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

Partneris.
Projektą
įgyvendina
VšĮ ,,Vaiko
labui”

Vaikai,
pedagogai,
vadovai, tėvai.

Vaikai lengviau
Daugiau
susidoros su kebliomis informacijos
ir kritinėmis
www.vaikolabui.lt
situacijomis ne tik
ankstyvajame
amžiuje, bet ir
paauglystėje bei
suaugę.

Veiksmo
savaitė „Be
patyčių“.

Socialinio
elgesio įgūdžių
ugdymo

2017–2018;
2018–2019
m. m.

Siekti sutelkti
įstaigą bendram
darbui mažinant
patyčias, keisti

Partneris.
Projektą
įgyvendina
Emocinės

Vaikai,
pedagogai,
vadovai, kiti

Ugdant vaikų
socialinius-emocinius
įgūdžius, jie gebės
suprasti savo elgesio

Daugiau
informacijos
www.bepatyciu.lt

renginių
organizavimas.
Žalingų įpročių
prevencija.

visuomenės
nuostatas palankias
patyčioms į
nuostatas
nepalankias
patyčioms.

paramos
bendruomenės
telefonu
nariai.
tarnyba „Vaikų
linija“.

pasekmes, mokės
spręsti konfliktus,
mažės agresyvaus
elgesio.

Programos
„eTwinning“
projektas
,,Saugiai
keliauju/I'm
safely
traveling”.

Saugaus eismo
projektas,
skirtas saugaus
eismo taisyklių
formavimui bei
įtvirtinimui.

2018–2019
m. m.

Suteikti vaikams
žinių apie saugaus
eismo taisykles,
tobulinti
bendravimo ir
bendradarbiavimo
su partneriais
įgūdžius.

Partneris.
Projektą
įgyvendina
Mažeikių
lopšelisdarželis
,,Delfinas".

Priešmokyklinio
ugdymo grupės
vaikai,
pedagogai.

Vaikai sužinos kokie
Daugiau
yra pagrindiniai kelio informacijos
ženklai ir ženklinimas. www.etwinning.lt
Kūrybinių dirbtuvėlių
metu pasigamins kelio
ženklus ir socialinei
akcijai skirtus
lankstinukus.
Ugdytiniai praktiškai
panaudos saugaus
eismo žinias veiklų
metu.

AdventoKalėdų
konkursas
„Leliumoj“.

Etnokultūrą
puoselėjančių
renginių
organizavimas.

2018–2019
m. m.

Ugdyti jaunosios
kartos domėjimąsi
savo krašto
tradicine kultūra.

Partneris.
Projektą
įgyvendina
Alytaus
kultūros ir
komunikacijos
centras

Priešmokyklinio
ugdymo grupės
vaikai,
pedagogai.
vadovai,
tėvai, kiti
bendruomenės
nariai.

Vaikai turės galimybę
parodyti savo
gebėjimus, skleis
liaudies kūrybą;.
Pedagogai paįvairins
Advento-Kalėdų
renginius vaikams,
įstaigos
bendruomenei.

Parengė: Lina Brenkevičienė, (8 315) 76 621
(vardas, pavardė, telefono numeris)

Daugiau
informacijos
www.akkc.lt

