ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE
VEIKLOJE
2017–2018 M. M. 2018–2019 M. M.
ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“
Projekto
pavadinimas,
logotipas

Programa/
priemonė

Projekto
Projekto, programos
įgyvendinimo
tikslas (-ai)
metai
Mokymai,
2017-2018 m. m. Projekto tikslas –
sportinė vaikų
gerinti vaikų fizinę ir
veikla, naujų
emocinę sveikatą.
žaidimo erdvių
Skatinti vaikų fizinį
kūrimas įstaigos
aktyvumą, įtraukiant
Alytaus lopšelissporto
salėje
ir
juos į naujas, įdomias
darželis„Nykštukas“
lauko aplinkoje.
sportiness veiklas.
dalyvauja
Sukurti vaikų
tarptautiniame
sveikatos gerinimo
projekte Lietuva –
programą ir įdiegti
Lenkija Nr. LTLietuvos ir Lenkijos
PL /081
pasienio darželiuose.
„Būk aktyvus būsi sveikas“
„Bądź aktywny –
bądź zdrowy“
„Be active - be
healthy“

Mokymai,
Ankstyvosios
prevencijos

2017-2018 m. m. Projekto tikslas.
Padėti 5–7 metų
vaikams įgyti

Statusas
projekte

Projekto
dalyviai

Dalyvis. Projekto 140 vaikų,
partneriai
20 pedagogų
L.-d.„Girinukas“
(Alytus) –
pagrindinis
partneris.
2. Suvalkų miesto
savivaldybė.
3. Alytaus miesto
savivaldybės
administracija.
4. Varėnos rajono
savivaldybės
administracija.
5. Druskininkų
savivaldybės
administracija.
6. Mokykladarželis
„Kregždutė“
(Lazdijai).

Dalyvis.
Projektą
įgyvendina

3 pedagogai,
38 vaikai

Laukiami rezultatai,
pasiekimai pasibaigus
projektui
Įgyvendinamas projektas
skatina vaikų fizinį
aktyvumą, ypač socialinę
atskirtį patiriantiems
vaikams. Sukurta vaikų
sveikatos gerinimo
programa, išbandyta ir
įdiegta Lietuvos ir
Lenkijos pasienio
darželiuose. Projekto metu
pasitelkta NVO atstovų –
„Šaulė“ ir „Aukuras“
pagalba ir žinios.
Organizuoti sporto
renginiai vaikams.
Surengti mokymai darželių
auklėtojams, organizuotos
mokomosios kelionės ir kt.
veiklos.pedagogams ir
vaikams Lietuvoje ir
Lenkijoje. Nupirktas
sporto inventories sporto
salėje ir pastatyta lauko
sporto įrenginiai.
Įgyvendinama programa,
pedagogai įgiję socialinių
gebėjimų mokymuose.

Pastabos

Tęstinis projektas

Tęstinis projektasTarptautinė
ankstyvosios
prevencijos
programa „Zipio
draugai“

Aplinkosauginis
projektas „Mes
rūšiuojam“

Ilgalaiki projektas
„Žaidžiam,
šokame, bėgiojam
– kartu su šeima
sportuojam“,

programos
vykdymas 5-7
metų vaikams
pateikiama
metodinė
medžiaga ir
ugdomosios
priemonės.

.

išsiugdyti socialinius
įgūdžius bei emocinių
sunkumų įveikimo
gebėjimus, siekiant
geresnės vaikų
emocinės savijautos ir
geros savijautos.

VšĮ „Vaiko
labui“

Atliekų
surinkimas,
aplinkos
švarinimo
įgūdžių
formavimas..

2017-2018 m. m. Projekto tikslas.
2018-2019 m. m. Skelbti projektą, kurio
.
metu skatinti visos
Lietuvos švietimo
įstaigų bendruomenes
rinkti ir rūšiuoti
nešiojamas baterijas,
elektros bei
elektroninės įrangos
atliekas.

Dalyvis.
Projektą
įgyvendina
GIA,
VšĮ EGIO,
UAB „Atliekų
tvarkymo
centras“

Mokymai,
Konferencijos,
vaikų sportinė
veikla

2017-2018 m. m. Projekto tikslas.
2018-2019 m. m. Skatinti pedagogų,
vaikų ir tėvų fizinį
.
aktyvumą ir
pasirūpinti šalia
esančių sveikata. Kurti
sveikų ir laimingų
vaikų gyvenimą, kartu
praleidžiant laisvalaikį

Dalyvis.
Projektą
įgyvendina
Sveikatos
apsaugos
ministerija,
respublikinė
ikimokyklinių
įstaigų

Ugdymo programos „Zipio
draugai“ vykdytojai
turintys reikalingą
kvalifikaciją su teise
vykdyti programą.
Dalyvaujant programoje
vaikams lengviau
susivokti, kaip elgtis
nepatogiose, kebliose
situacijose. Vaikai įgyja
gebėjimų sunkumams
įveikti, tikimės, savo
patirtį taikys bendraudami
su bendraamžiais.
195 vaikai su Projektas ypatingas,
kadangi dalyvaujantys
tėvais, 20
bendruomenės prisideda prie aplinkos
kokybės gerinimo. Už
narių
surinktų 220 kg
elektronikos atliekų,
gavome 6 kvadrato
žaidimui kamuolius ir
padėką. Vaikai su tėvais
neabejingi mus visus
supančios aplinkos
saugojimui, savo ir
aplinkinių sveikatos
gerinimui.
Dalyvaujant mokymuose,
2 vadovai
20 pedagogų, sportinėje veikloje,
konferencijoje įgyta
asociacijos
sveikatos ugdymo
narių
plėtojimas respublikiniu
lygmeniu, skatinamas
sveikatingumo programų
įgyvendinimas. Lopšeliodarželio pedagogai,

„Darni, saugi ir
sveika darželio
bendruomenė –
sveiki vaikai“.

patirti judėjimo
džiaugsmą. Skleisti
gerąją darbo patirtį
sveikatinimo
klausimais ir
bendradarbiaujant su
tėvais mokyti vaikus
sveiko gyvenimo
būdo.
Tikslas.
Projektas tęstinis. Masinis
Populiarinti bėgimo
Sveikatinimo
kultūrą Lietuvoje tarp
bėgimas,
akcija: „Sveikas
ikimokyklinių įstaigų,
renginys
vaikas - laimingas
skatinti domėjimąsi
vaikas“, masinis
bėgimu. Formuoti
bėgimas „Aš bėguteigiamą požiūrį į
2017“ skirtas
bėgimą kaip sveikatos
Pasaulinei
priemonę ir ugdyti
sveikatos dienai
poreikį bėgiojimui
paminėti.
drauge su šeima.
Padėti suvokti
bėgiojimo svarbą
fizinei ir psichinei
sveikatai.
Tėvų
2017-2018 m. m. Tikslas. Skirti didelį
informavimas. 2018-2019 m. m. dėmesį sveikai vaikų
Pieno produktų
Pieno ir pieno
mitybai, maisto
.
vartojimo vaikų
produktų
produktų derinimui,
ugdymo įstaigose
tiekimas
įvairovei. Formuoti
paramos programa vaikams, sveiko
sveikos mitybos
„Pienas vaikams“
vaikų
įpročius vaikams.
maitinimo
organizavimas.

darbuotojų
asociacija
„Sveikatos
želmenėliai“

Dalyvis.
Programą
įgyvendina
VĮ LŽŪ
IR MP RRA

asociacijos nariai su
ugdytiniais sėkmingai
vykdo sveikatos stiprinimo
programą „Aukime
sveiki“, dalyvauja tėvai.

140 vaikų,
bendruomenė

Vykdant jau ketvirtus
metus masinį bėgimą ir
tęsiant projektą, visi
dalyviai buvo pasiruošę ir
nusiteikę sportiškai,
segėjo emblemas, išmoko
skanduotes. Stengėsi
įveikti numatytą atstumą,
nelenktyniaujant, pajautė
bėgimo malonumą visi
kartu. Vaikai gavo
siurprizus, visa
bendruomenė padėką.

195 lopšeliodarželio
vaika
darbuotojai
atsakingi už
vaikų
maitinimą

Įgyjamos žinios apie
sveiko gyvenimo būdo
pasirinkimą. Sveiko
maisto vartojimas vaikų
maitinime. Mitybos
įpročių įgijimas ir nauda
vaiko organizmui
bendradarbiaujant su
tėvais.

Tėvų
informavimas.
Vaisių
tiekimas
vaikams

Programa
„Vaisių vartojimo
skatinimas
mokyklose“
Edukacinė
programa
vaikams
Programa-projektas
„Mano kepaliukas"
skirti vaikų
ikimokyklinio
ugdymo įstaigoms
ir pradinėms
mokykloms .

Programa-projektas
„Daržoviukai“
skirti vaikų
ikimokyklinio

2017-2018 m. m. Tikslas. Aprūpinti
2018-2019 m. m. kokybiškais vaisiais ir
daržovėmis. Padėti
.
vaikams įgyti
tinkamus valgymo
įpročius, pagerinti
mitybą ir suvokti
sveikos mitybos
įpročių svarbą, Gilinti
vaikų žinias apie
vaisius, daržoves ir jų
naudą organizmui.
2017-2018 m. m. Programos tikslas.
2018-2019 m. m. Supažindinti su
naudinga ir įdomia
.
informacija apie
duonos kepimą nuo
grūdo iki duonos
kepalėlio. Suteikiamos
žinios vaikams apie
duonutė valgymo
naudą organizmui,
ypač iškeptos savo
krosnelėje. Leisti
vaikams iš tešlos
suformuoti
kepaliukus, stebėti
kepimą krosnelėje,
ragauti savo iškeptą
duonelę.
Programos tikslas.
Sveiki vaikai – tėvų
svajonė ir siekis.
O kokia sveikata be
sveikos mitybos? Tad

Dalyvis.
LopšelioProgramą
darželio
įgyvendina
195 vaikai
VĮ LŽŪ
IR MP RRA,
finansuojama ES
ir LR biudžeto
lėšomis

Pagerintas vaikų
maitinimas, sveiko
gyvenimo būdo ir sveikos
mitybos įpročių
formavimas ir įgijimas.
Organizuojamas
kokybiškas vaikų
maitinimas.

Dalyvis.
Programą
įgyvendina
Mažoji bendrija
„Mažųjų
ugdymas“

80 vaikų,
8 pedagogai,
2 vadovai

Pateikiama
įdomi
ir
vertinga
informacija
vaikams
apie
duonos
kepimą
krosnelėje
ir
naudingumą
mitybai.
Suteiktos
žinios
apie
duonelės atsiradimą ant
mūsų stalo, galimybė
vaikams skanauti kitokios,
namuose keptos duonelės,
vystysis geras požiūris
valgyti duoną – sveika.

Dalyvis.
Programą
įgyvendina

80 vaikų
6 pedagogai,
1 vadovas

Naudinga
ir
įdomi
edukacinė programa –
projektas vaikams, kaip
draugauti su daržovėmis
kiekvieną dieną. Gerės

ugdymo įstaigoms
ir pradinėms
mokykloms .

Projektas tęstinis
„Žalia pėda“

Projektas
„Lietuvos mažųjų
žaidynės 2017“
„Lietuvos mažųjų
žaidynės 2018“

Vaikų žaliųjų
edukacinių
erdvių – daržo
kūrimas
lopšeliodarželio
teritorijoje.

ši programa atskleis
vaikams nuostabų,
spalvingą, pilną
vitaminų daržovių
pasaulį. Skanavimas
pasigamintų salotų –
nepakartojamas
jausmas ir sveikatos
šaltinis kiekvienam
vaikui.
2017-2018 m. m. Projekto tikslas –„Žalia
2018-2019 m. m. pėda“ vienyti aktyvius
Lietuvos ugdymo
bendruomenių dalyvius
ir kurta žalias
edukacines erdves
vaikams. Ugdyti
gebėjimą rūpintis
gamta, mokytis augalų
auginimo paslapčių.
Dalintis įgyta patirtimi
su vaikais ir
bendruomene.

Sportinė
2017-2018 m. m
ikimokyklinio ir 2018-2019 m. m..
priešmokyklinio
amžiaus vaikų
veikla.

Projekto tikslas –
populiarinti olimpines
idėjasikimokyklinio ir
priešmokyklinio
amžiaus vaikų
komandose, tenkinti
prigimtinį vaiko
judėjimo poreikį,
skatinti pedagogų
tarpusavio bendravimą

Mažoji bendrija
„Mažųjų
ugdymas“

daržovių valgymo įpročiai,
vaikai pamėgs daugiau
daržovių
ir
suvalgys
namuose,
įsitikindami.
kokia nauda sveikatai ir
vaiko augimui.

Dalyvis.
Programą
įgyvendina
VšĮ „Rūpi“

120 vaikų,
20 pedagogų

Dalyvis.
Projektą
įgyvendina
RIUKKPA,
Lietuvos tautinis
olimpinis
komitetas
(LTOK)

12 vaikų,
4 pedagogai,
1 vadovas

Įgyvendinamas projektas
ugdys vaikų ekologinio
sąmoningumo,
daržinikavimo
veiklos
patirčių, skatins svarbių
gyvenimo įgūdžių ugdymą.
Įkurta žalioji edukacinė
erdvė – daržas, kasmet
auginamos ir puoselėjamos
įvairios
daržovės
ir
vaistinės
žolelės.
Organizuotos edukacinės
veiklos darže. Gautas VšĮ
„Rūpi“
sertifikatas,
aprūpinti
sėklomis
ir
substratu sodinimu.
Dalyvavimas
projekte
padeda
populiarinti
rungtyniavimą tarp kitų
ikimokyklinių įstaigų ir
patirti laimėtojo sėkmę –
užimtos prizinės gautos
padėkos, prizai. Patirti geri
sportavimo įspūdžiai ir
aktyvaus judėjimo poreikis
su bendraamžiais.

ugdant sveikus ir
fiziškai aktyvius vaikus

Projektas ilgametis
tęstinis.
Tarptautinis vaikų
ugdymo
projektas„Step by
Step“ (Žingsnelis
po žingsnelio“),
Lietuvoje žinomas
„Gera pradžia“.

2017-2018 m. m.
Mokymai.
2018-2019 m. m.
3 grupėse
vykdomas
.
ugdymo
procesas.„Geros
pradžios“
ugdymo
metodikos
taikymas nuo
gimimo iki 3
metų ir nuo 3
iki 6 metų
orientuotas į
vaiką ir į jo
šeimą „čia ir
dabar“.

Parengė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Projekto tikslas –
taikant „Geros
pradžios“ metodiką,
įsiklausyti ir vertinti
kiekvieno vaiko
idėjas, pasiūlymus, jo
asmenybės savybes,
mokymąsi paversti
įdomiu žaidimu, siekti
bendrų tikslų
bendraujant su tėvais.
Vaikystė pripažįstama
savaimine vertybe ir
leidžiama ją išgyventi.

Dalyvis,
55 vaikai,
Atviros Lietuvos 6 pedagogai,
fondo (ALF)
2 vadovai
iniciatyva (šiuo
metu kuruoja
Ugdymo
inovacijų
centras)VšĮ
„Ugdymo
inovacijų
centras“

Virginija Davainienė

Pedagogai įgijo naujų
patirčių ugdant sveikus ir
fiziškai aktyvius vaikus.
Kitose sportavimo erdvėse.
Nuo 1999 metų lopšelisdaržels dalyvauja projekte
ir taiko trijose grupėse
„Geros pradžio“
metodiką.. Ugdymas
orientuotas į vaiką ir į jo
šeimą, taikant
moderniausias šiuolaikinio
pasaulio nuostatas.
pedagogikos ir
psichologijos pasiekimus,
ypatingas vaidmuo tenka
tėvams, kurie yra
svarbiausi patarėjai,
padedantys geriau pažinti
kiekvieną vaiką. Tėvai turi
galimybę pasiūlyti grupės
pedagogams ugdymo
temas, idėjas ir kartu siekti
bendrų grupės tikslų ir
planuoti veiklą.

