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

Projekto pavadinimas,
logotipas

Programa/
priemonė

Projekto
Projekto,
įgyvendinimo programos tikslas (metai
ai)

Erasmus+

2015–2018
m.

Kelti jaunimo
Partneris
turinčio mažiau
galimybių,
gebėjimų ir mažesnį
įgūdžių lygį
aktyvumą ir
įsitraukimą, skatinti
dalyvauti Europos
gyvenime ir darbo
rinkoje, skatinti
aktyvų
pilietiškumą,
kultūrų dialogą,
socialinę įtrauktį ir
solidarumą.

Darni mokykla:
darnaus
vystymosi
įgūdžių
formavimo
programa

2017 m.
2018–2019
m.

Integruoti darnaus
vystymosi temą į
ugdymo turinį

„Coura
ge“

„Darni
mokykla“

Statusas
projekte

Dalyvis

Projekto
dalyviai

Laukiami
rezultatai,
pasiekimai
pasibaigus
projektui
Sukurta ir
publikuota
pagalbinė
medžiaga projekto
tiksluose iškeltoms
problemoms
spręsti, pasidalinta
gerąja patirtimi.

Albertslund
youth center
(Danija),
Clare youth
service
(Airija),
Alytaus
jaunimo
centras
(Lietuva),
Haugeland
upper
Secondary
school
(Norvegija),
Carlos gargate
school cluster
(Portugalija)
Švietimo
Darnios mokyklos
įstaigos ir jų
strateginis tikslas –
mokiniai.
sutelkti pedagogų,
visos mokyklos
bendruomenės
pastangas mokinio
individualybei

Pastabos,
finansavimas
Erasmus+

-

„Pasiruošk kalėdinei pasakai“

Alytaus miesto
savivaldybės
jaunimo
politikos
įgyvendinimo
programos
iniciatyvos

2017 m.

Kryptingai vienyti
Alytaus miesto
bendruomenę
apimant skirtingas
tikslines grupes,
siekiant įtraukti
jaunimą į kūrybines

Partneris

Alytaus
visuomeninių
jaunimo
organizacijų
sąjunga
„Apskritasis
stalas“,

atsiskleisti, ugdyti
visuomenės
darniam
vystymuisi
aktualius
bendruosius
gebėjimus ir
vertybines
nuostatas,
kreipiančius į
kūrybišką tikrovės
problemų
sprendimą bei
pažangius
pokyčius. Darni
mokykla siekia
atrasti savitą Geros
mokyklos
koncepcijos raišką
vietos
bendruomenėje ir
bei prisidėti prie
Jungtinių Tautų
Darnaus vystymosi
darbotvarkės iki
2030 metų
įgyvendinimo.
Kūrybiškų,
edukacinių veiklų
renginys

Alytaus
miesto
savivaldybė

Erasmus+
„Appetiser“

2017 m.

veiklas, skatinti jų
saviraišką,
savirealizaciją,
kūrybiškumą,
suteikti sąlygas jam
atsiskleisti bei
ugdyti
bendruomeniškumą
pateikiant
laisvalaikio
užimtumo formas
patraukliai.
Suburti praktikus,
Dalyvis
dirbančius su
jaunimu visoje
Europoje. Suteikti
pirmą ir pozityvią
patirtį organizuojant
tarptautinę jaunimo
veiklą, supažindinti
su galimybėmis,
kurias suteikia
tarptautinė
Eramus+ Youth in
Action programa.

Alytaus
jaunimo
centras,
„Gelbėkit
vaikus“
Alytaus vaikų
dienos centras
„Gali“, miesto
bendruomenės
nariai

Jaunimo
darbuotojai iš
įvairių ES
šalių
(Jungtinė
Karalystė,
Belgija,
Bulgarija,
Kroatija,
Kipras,
Čekija,
Danija,
Suomija,
Prancūzija,
Vokietija,
Graikija,
Vengrija,
Islandija,
Airija, Italija,
Latvija,
Lietuva,
Nyderlandai,

Susipažinimas su
Eramus+ programa
ir jos teikiamomis
galimybėmis,
gerosios patirties
pasisėmimas.

Erasmus+

„Makiažo kursai“

Neformaliojo
suaugusiųjų
švietimo ir
tęstinio
mokymosi
programa

2017 m.

Surengti makiažo
kursus Alytaus
jaunimo centro
mokinių tėvų
pageidavimu

„Supervizinės grupės“

Neformaliojo
suaugusiųjų
švietimo ir
tęstinio
mokymosi
programa

2017 m.

Pasitelkus
supervizijų grupės
metodą, tobulinti
silpnąsias įstaigos
veiklos sritis,
skatinti komandinį
darbą, tobulinti

Norvegija,
Rumunija,
Šveicarija,
Turkija)
Vykdytojas Alytaus
jaunimo
centro
ugdytinių
tėvai

Vykdytojas Alytaus
jaunimo
centro
mokytojai

Teikta bendra
informacija apie
makiažo atlikimo
technikas,
konkrečių sau
tinkančių
priemonių
pritaikymą,
ugdytas bendras
grožio srities
tendencijų
suvokimas,
remiantis istorine
makiažo ir
kosmetikos raida,
šiuolaikine kultūra,
įvairių šalių
tradicijomis ir
mokymais,
geriausiais
pasaulinės grožio
sferos specialistų
pavyzdžiais.
Surengta 20
užsiėmimų dviems
grupėms (10
užsiėmimų vienai
grupei)

Alytaus
miesto
savivaldybė

Alytaus
miesto
savivaldybė

„Sveikata visus metus“

Lietuvos vaikų
neformaliojo
švietimo
centras

2018 m.

asmenines ir
profesines
kompetencijas.
Padėti vaikams
Dalyvis
įgyti bendrą
sveikatos suvokimą,
išsiugdyti sveikatai
naudingus
gebėjimus, įpročius
bei nuostatas,
atsakomybę už savo
ir kitų sveikatą,
paskatinti juos
rinktis sveiką
gyvenimo būdą.

Lietuvos
bendrojo
ugdymo
mokyklų,
formalųjį
ugdymą
papildančių
bei
neformaliojo
švietimo
įstaigų
mokinių
komandos,
vaikų ir
jaunimo
organizacijos,
klubai,
būreliai,
šeimos.

Aktyvintas
formaliojo ir
neformaliojo
švietimo įstaigų, jų
bendruomenių
narių
bendradarbiavimas,
jaunimo
organizacijų,
šeimų, pavienių
asmenų įdirbis
siekiant tobulinti
sveikatos
stiprinimo veiklas;
padidintas
sveikatos ugdymo
veiklų
prieinamumą ir
įvairovę, sudarytos
palankios sąlygas
atskleisti
individualius
vaikų, mokinių
gebėjimus;
sveikatos
stiprinimo veiklos
plėtotos
įdomiomis,
patraukliomis
mokiniams
formomis.

„Mamos ir mažylio studija“

Neformaliojo
suaugusiųjų
švietimo ir
tęstinio
mokymosi
programa

2018 m.

Tikslingai bei
naudingai užimti
tėvus su vaikais iki
3 m.

„Suaugusiųjų specialiųjų ir
bendrųjų kompetencijų
ugdymas“

Neformaliojo
suaugusiųjų
švietimo ir
tęstinio
mokymosi
programa

2018 m.

Miuziklas „Baltaragio
malūnas“

Projektinė
iniciatyva „Tau
Alytau“,
kultūros plėtros
sritis

2018 m.

„Aktyvaus poilsio ir
kūrybiškumo dienos
stovykla“

Projektinė
iniciatyva „Tau
Alytau“,
švietimo
kokybės

2018 m.

Sudaryti sąlygas
Vykdytojas Literatų
įgyti ir tobulinti
klubas
suaugusiųjų asmenų
„Tėkmė“,
bendrąsias ir
Alytaus
specialiąsias
miesto
kompetencijas,
bendruomenė
formuojant
teigiamas
mokymosi visą
gyvenimą
nuostatas.
Sudaryti sąlygas
Vykdytojas Alytaus
jaunimui ugdyti
jaunimo
savo meninius
centro
gabumus ir
ugdytiniai
realizuoti kūrybinį
potencialą. Sukurti
miuziklą.
Surengti dienos
Vykdytojas 6-10 metų
stovyklą 6-10 metų
amžiaus
amžiaus vaikams,
vaikai
jos metu ugdyti
kūrybiškumą,

Vykdytojas Alytaus
jaunimo
centro
ugdytinių
tėvai su
vaikais.

Suteiktos
galimybės
visapusiškai gauti
teorines ir
praktines žinias
ugdant save ir savo
vaikus, dalyvauti
meno terapijos
užsiėmimuose,
ugdyti vaikus
meno srityje.
Vykdyti mokymai,
tobulintos dalyvių
bendrosios ir
specialiosios
kompetencijos,
stiprinta mokymosi
motyvacija.

Alytaus
miesto
savivaldybė

Kūrybiniame
procese sukurtas
aukštos meninės
vertės kūrinys –
miuziklas.

Alytaus
miesto
savivaldybė

Įgyvendinta dienos
stovykla

Alytaus
miesto
savivaldybė

Alytaus
miesto
savivaldybė

gerinimo sritis

Projektas „Lyderių laikas 3“

Projektas „Neformaliojo
vaikų švietimo paslaugų
plėtra“

2017–2019

2014–2020
metų ES fondų
investicijų
veiksmų
programos 9
prioriteto
„Visuomenės
švietimas ir
žmogiškųjų
išteklių
potencialo
didinimas“
09.2.2-ESFAV-729

2017–2018

sveikos gyvensenos
įgūdžius,
socialinius
įgūdžius,
pilietiškumą,
bendruomeniškumą,
partnerystės
įgūdžius, saviraišką.
Projekto tikslas –
Lietuvoje sukurti
paramos švietimo
lyderiams
infrastruktūrą, kuri
skatintų iniciatyvių
švietimo dalyvių
veiklą, leistų
įgyvendinti
pažangias idėjas ir
naujoves švietimo
sistemoje.
Projekto veiklos
padės sukurti ir
palaikyti tolygų
neformaliojo
švietimo paslaugų
tinklą
savivaldybėse,
padidins paslaugų
prieinamumą ir
įvairovę, sudarys
vienodas galimybes
ir palankias sąlygas
atskleisti
individualius vaikų

Pagrindiniai
pokyčio
Direktorius projekto
–Alytaus
naudos
kūrybinės
gavėjai –
komandos įstaigos
narys.
ugdytiniai
Suburta
įstaigos
projekto
komanda

Sukurtas
besimokančios
bendruomenės
modelis,
tobulinama
mokinių mokėjimo
mokytis
kompetencija

Projektą
„Lyderių
laikas“
vykdo
Švietimo ir
mokslo
ministerijos
Švietimo
aprūpinimo
centras.

Dalyvis

Visi mokytojai
dalyvavo 40 val.
mokytojų
mokymuose
socialinės
edukacinės,
teisinės, bendrosios
saugos, sveikatos
ugdymo
klausimais.

Lietuvos
mokinių
neformaliojo
švietimo
centras

Dalyvis

Mokytojai

priemonė
„Neformaliojo
vaikų švietimo
įvairovės ir
prieinamumo
didinimas“
Parengė: Raminta Pangonienė 8 315 61206

gebėjimus bei
įgyvendinti
specialiuosius
ugdymosi
poreikius.

