ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE
2017–2018 M. M. / 2018–2019 M. M.
Mokyklos pavadinimas: Alytaus Likiškėlių progimnazija
Projekto
pavadinimas,
logotipas
Išdrįsk rizikuoti
pamokoje
(„Risk Taking in
the Classroom“)

Programa/
priemonė
Erasmus+ KA2

Projekto
įgyvendinimo
metai
2016.09.012018.08.31

Projekto, programos
tikslas (-ai)
•

•

•
•

„Europos

Erasmus+

2018.09.01-

•
•

Statusas
projekte

Sukurti teigiamą
mokymo ir
mokymosi patirtį,
kai mokytojai
suteikia galimybę
vaikams
kontroliuoti savo
mokymąsi per
naujoviškus,
įdomius ir
efektyvius
metodus.
Plėtoti lyderystę,
skatinančią
pasitikėjimą
mokytojais.
Ištirti, kaip
mokyklų vadovai
diegia naujoves.
Organizuoti
bendrus mokymus
ir keistis idėjomis
Europos lygiu.

Partneriai

Ugdyti mokinių

Partneriai

Projekto dalyviai

1.

2.

3.
4.

Mokytojai.
Istituto
Comprensivo
di via
Montebello,
Italija.
Okehampton
Primary
School,
Jungtinė
Karalystė.
Bohrskolen,
Danija.
Alytaus
„Volungės“
pagrindinė
mokykla,
Lietuva.

4-8 klasių

Laukiami
rezultatai,
pasiekimai
pasibaigus
projektui
Sukurta projekto
internetinė
svetainė, kurioje
įkelti projekto metu
sukurti vaizdo
įrašai apie riziką
pamokose.

Pastabos,
finansavimas
Finansuoja
Europos
komisija
Bendra dotacijos
suma: 20 750
Eur.

Sukurta aplinka,
kurioje mokytojai
jaustųsi saugiai ir
pasitikintys savimi
imtis rizikos
pamokoje, kuri
padidintų
mokymosi
efektyvumą bei
mokinių
įsitraukimo
galimybes.

Sukurti pamokų

Finansuoja

startuoliai“
("European
Start-up")

KA2

2020.08.31
•

•

„Apie vandenį“
(„Over water“)

Erasmus+ KA2

2018.09.012020.08.31

•

•

verslumo įgūdžius.
Susieti formalųjį
ugdymą su
ugdymu karjerai ir
realiu gyvenimu.
3. Plėtoti mokinių
ir mokytojų
bendradarbiavimo
ryšius Europos
mastu.

Ugdyti mokinių
sąmoningumą ir
jautrumą
ekologijos ir
atsakingo
vartojimo srityse
per integruotą
geografijos, kalbų,
istorijos,
biologijos, kūno
kultūros ir fizikos
mokymą.
Plėtoti mokinių ir
mokytojų gerosios

mokiniai,
mokytojai.
Partneriai:
1. Zespol
Szkolnoprzedszkolny
im. Jana Pawla
II Gimnazjum
nr 2. Lenkija.
2. IV. Gimnazija
"marko
marulic",
Kroatija.
3. Agrupamento
de Escolas de
Arganil,
Portugalija.

Partneriai

1.

2.

3.

4.

4-8 klasių
mokiniai,
mokytojai.
College Saint
Pierre,
Prancūzija.
3o Gymnasio
Larisas,
Graikija.
52 primary
school 'Tsanko
Tserkovski',
Bulgarija.
Istituto

planai bei gidas
„Kaip tapti
jaunuoju
verslininku“.

Europos
komisija

Įvykę 5 mokymosi
mobilumai su
mokiniais iš
partnerių šalių
projekto temomis.
Pagerintos anglų ir
prancūzų kalbos
žinios,
komunikaciniai ir
bendradarbiavimo
įgūdžiai.

Finansuoja
Europos
komisija

Bendra dotacijos
suma: 24 280
Eur, iš kurių
užbaigimo lėšos
– 4856 Eur.

Bendra dotacijos
suma: 32 948
Eur, iš kurių
užbaigimo lėšos
– 6589,6 Eur.

•

Erasmus+ KA2
„Grafinių
trumpų istorijų
rinkinys: kaip
kurti socialinius
įgūdžius,
pilietiškumo
jausmą ir
užkirsti kelią
kibernetinėms
patyčioms“
(trumpinys –
GRASS)
(„A collection of
graphic Short
Stories: how to
develop social
skills, sense of
citizenship and
prevent
cyberbullying“,
GRASS)

2018.09.012020.08.31

•

•

•
•

•

patirties sklaidą
Europos mastu.
Stiprinti dalyvių,
kaip Europos
piliečių
sąmoningumą.

Comprensivo
Scinà/Costa,
Italija.

Partneriai
švietimo kokybės
gerinimas, taip
apimant
neformalųjį
ugdymą;
stiprinti mokytojų
įgūdžius ir suteikti
jiems priemonę,
kuri skatina
mokinius skaityti
ir skaityti
išmokti kurti
trumpas grafines
istorijas;
skatinti
pagrindines ir
transversalias
kompetencijas,
palengvinančias
vizualinės ir
tekstinės kalbos
bei multimedijos
priemonių sąveiką.
Taip pat įtraukti
mokinius į gilesnį
ir analitiškesnį
įvairaus tipo

4-8 klasių
mokiniai,
mokytojai.
Istituto
Comprensivo
di via
Montebello,
Italija.
CEIP Cruceiro
de Canido,
Ispanija.
St. Andrew's
CofE Aided
Primary
School,
Jungtinė
Karalystė
Okehampton
Primary
School,
Jungtinė
Karalystė.
IES Saturnino
Montojo,
Ispanija.

5.

6.

7.

8.

9.

Sukurta ir išleista,
mokinių rašytų ir
iliustruotų grafinių
istorijų knyga apie
internetines
patyčias ir
pilietiškumą.
Pagerinti mokinių
kritinio mąstymo,
rašymo, skaitymo
įgūdžiai.

Finansuoja
Europos
komisija
Bendra dotacijos
suma: 33 798
Eur, iš kurių
užbaigimo lėšos
– 6759,6 Eur.

•

„Inovatyvios
patirties
perėmimas
siekiant
pagerinti
ugdymo kokybę
Alytaus miesto
savivaldybės
švietimo
įstaigose“

Erasmus+ KA1

2018.06.012019.05.31

•

tekstų, kūrinių
(fantastikos,
siaubo, nuotykių)
skaitymą,
pasitelkiant
priemones
naudojamas
rašymo ir
iliustravimo
procese kuriant
grafinius
apsakymus.
Įgalinti mokinius
kurti istorijas
remiantis,
naudojantis
šiuolaikinėmis
technologijomis ir
socialiniais
tinklais
Projekto tikslai –
siekiant ugdymo
kokybės
mokyklose,
perimti sėkmingų,
aukštų rezultatų
pasiekusių
švietimo srityje
šalių patirtį,
investuoti į
pedagogų
kvalifikacijos
kėlimą, skatinti
visų mokyklų

Konsorciumo
nariai

Mokytojai ir
mokyklų
vadovai.
Alytaus miesto
savivaldybė
Alytaus
Panemunės
progimnazija
Alytaus
„Volungės“
progimnazija

Mokyklų
mokytojai ir
mokyklų vadovai
bus paskatinti
inicijuoti pokyčius
ir įgaus tam
reikiamų
kompetencijų
siekiant pagerinti
ugdymo kokybę
švietimo įstaigose;
pagerės valdymo
kompetencijos ir
įgūdžiai.

Finansuoja
Europos
komisija.
Apskaičiuota
suma suteikta
dotacijos gavėjui
– Alytaus miesto
savivaldybei.

„Aš – lietuvis“

„Globalios
Lietuvos“
planas

2018.01.102018.12.31

bendruomenių
narių atsakomybę
už ugdymo
rodiklius.
• Projekto metu
planuojami 24
pedagogų ir
mokyklų bei
savivaldybės
švietimo padalinio
administracijos
darbuotojų
mobilumai į
Suomijos ir Estijos
mokyklas
temomis:
Švietimas
Suomijoje ir
Estijoje.
Tikslas: lietuvybės
Partneriai
puoselėjimas
aplankant įvairius
Lietuvos regionus,
bendraujant su
mokyklomis ir jų
mokiniais, su Alytaus
Likiškėlių pagrindine
mokykla
Uždaviniai:
• kartu deramai
paminėti Lietuvos
valstybės
šimtmetį;
• sudaryti sąlygas

Projekte
dalyvaujantys
pedagogai
patobulins darbo su
mokiniais metodus,
integruos juos savo
kasdieniame darbe,
pakels kvalifikjciją,
patobulės
tarptautinio
bendravimo srityje.
Visi dalyviai
pagerins anglų
kalbos žinias.

Kodelcius LTD
Lituanistinė ir
menų mokykla
„Kodėlčius“.
Jungtinė Karalystė.

Įvyko mokinių
mainai. 2018 m.
gegužės mėn.
veiklos Lietuvoje,
Alytuje. 2018 m.
spalio mėn.
Londone,
Jungtinėje
Karalystėje.
Mokiniai prisiminė
Lietuvos istorija,
šventė Lietuvos
šimtametį,
užmezgė
asmeninius ryšius

Finansavo
Lietuvos
Respublikos
švietimo ir
mokslo
ministerija.
Viso projektui
buvo skirta 4000
Eur.

„Mano gimtinės
piliakalniai“

Tarpmokyklinis 2017-2018
projektas
m.m.

„Programuokime Tarpmokyklinis 2018-2019
kartu“
projektas
m.m.

saviraiškai lietuvių
kalba;
• skatinti domėti
Lietuvos istorija;
• susipažinti su
Dzūkijos regionu.
Supažindinti su
Organizatoriai, Likiškėlių
Alytaus miesto ir
koordinatoriai pagrindinė
rajono piliakalniais.
ir dalyviai.
mokykla,
Alytaus
Senamiesčio
pradinė mokykla,
Alytaus Drevinuko
pradinė mokykla,
mokinių tėvai

su užsienyje
gyvenančiais
tautiečiais.

Supažindinti su
skaitmeninių
technologijų
naujovėmis.

1.Vaikai susipažins Mokytojų ir tėvų
IT naujovėmis.
asmeninės lėšos.
2.Pasidalins kaip
sekėsi, įgytas žinias
ir įgūdžius
pritaikyti

Dalyviai

Dzūkijos
pagrindinė
mokykla,
Likiškėlių
progimnazija,
Alytaus

1.Vaikai susipažins
su Alytaus miesto
ir rajono
piliakalniais.
2.Pristatys surinktą
informaciją apie
piliakalnius.
3.Domėsis
piliakalniais, kartu
su savo šeimos
nariais pagamins
piliakalnio maketą.
4.Tėvai aktyviau
dalyvaus ugdymo
procese.
5.Bus plečiama
integracija į
Alytaus miesto
visuomenę.

Mokytojų ir tėvų
asmeninės lėšos.

Socialinis kūrybinis
projektas
„Šviesuoliai“

Tarpmokyklinis
projektas“
Mokymo
dirbtuvės,
panaudojant
meno terapiją“.

,,Kodėl verta
skaityti knygas‘‘

Senamiesčio
pradinė mokykla,
Alytaus Drevinuko
pradinė mokykla,
mokinių tėvai
Alytaus Likiškėlių
pagrindinės
mokyklos
6a
klasės mokiniai.

praktiškai.
3.Bus plečiama
integracija į
Alytaus miesto
visuomenę.
Mokiniai
susipažino su M. K
Čiurlionio
gyvenimu ir
kūryba. Surado
Alytaus miestui
nusipelniusį žmogų
– tai radijo stoties
FM 99 direktorius
Liudas
Ramanauskas.

Susipažinimas
su įžymaus
žmogaus
gyvenimu (gali
būti jau išėjęs
amžinybėn),
šviesuolio,
nusipelniusio
dabartiniam
laikotarpiui,
suradimas.
Susipažinimas
su jo darbais,
gyvenimu,
nuopelnais.
Padėkojimas
„šviesuoliui“.
Tarpmokyklinis
projektas

2017-2018
m.m.

Parodyti žmogaus
reikšmę visuomenės
gyvenime, lavinti
mokinių kūrybiškumą.

Dalyviai

Mokytojų ir tėvų
asmeninės lėšos.

2017 m.
vasario –
gegužės mėn.

Susipažinti su meno
terapija, sužinoti ir
pajusti jos poveikį.

Dalyviai

Alytaus Likiškėlių
progimnazija, l/d
„Drevinukas“,
Senamiesčio
pradinė mokykla.

Sužinojo teigiamą
meno terapijos
poveikį, pritaikė
gebėjimus
praktikoje.

Nefinansuojamas

Mokyklos

2017-2018
m. m.

Skatinti mokinius
skaityti, pažinti save,
savo šeimą, pasaulį.

Dalyviai

Alytaus Likiškėlių Mokiniai daugiau
progimnazijos 7-8 skaitys, aptars
klasių mokiniai.
kartus su šeimos

Nefinansuojamas

„Bendravimas –
kelias į save“.

eTwinning

2017-2019
m.m.

Plėsti žinias apie
Vilnių ir Alytų,
organizuoti
integruotas pamokas,
bendradarbiauti su
Vilniaus S. Nėries
gimnazija.

„I have a pen
friend"

eTwining

2017-2018
m.m.

Pažinti šalių ypatumus Partneriai
ir savitumas, bendrauti
ir bendradarbiauti.

„Christmas
cards“.

eTwinning

2017–2018
m.m.

Išmokti parašyti
kalėdinį sveikinimą
draugui.

„Let's create a
story"

Internetinis
projektas

2017-2018
m.m.

Sukurti istoriją ir ją
iliustruoti.

Parengė: Daiva Čepanonienė, 8-615-87246
(vardas, pavardė, telefono numeris)

Partneriai

Vilniaus S. Nėries
gimnazija, Alytaus
Likiškėlių
progimnazijos 8a
klasės mokiniai

nariais skaitytas
knygas, bendraus
tarpusavyje
Užmegzti
Nefinansuojamas
bendradarbiavimo
ryšiai, vedamos
integruotos
pamokos Vilniuje
ir Alytuje, mokiniai
susipažįsta su
Vilniumi ir Alytaus
miestu.
Susipažins su šalių Nefinansuojamas
kultūra, istorija,
kitų šalių mokinių
gyvenimo būdu.

Alytaus Likiškėlių
progimnazijos 7b
klasės
mokiniai,
Turkijos, Lenkijos
mokyklos.
Koordinatorius Alytaus Likiškėlių Laiškas draugui.
progimnazijos
pradinių
klasių
mokiniai
Patrneriai
Alytaus Likiškėlių Internetinė knyga
progimnazijos
8
klasių mokiniai

Nefinansuojamas

Nefinansuojamas

