ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE
2017–2018 M. M. / 2018–2019 M. M.
Mokyklos pavadinimas: Alytaus Panemunės progimnazija
Projekto
pavadinimas,
logotipas

Programa/
priemonė

,,Laužome
Erasmus+
stereotipus ir
kuriame
naują, sveiką
Europą”
(,,Breaking
barriers and
Growing
HEALTHY
futures, A
New Europe”
(BBGHANE))

,,Vanduo
kitaip”
(,,W.A.T.E.R
- in other
ways”)

Erasmus+

Projekto
įgyvendinimo
metai
2016–
2019
metai

2018–
2020
metai

Projekto, programos tikslas
(-ai)

Statusas
projekte

Projekto
dalyviai

Skatinti mokyklos
Partneris Prancūzija,
bendruomenės narius
Italija,
plėtoti sveiką gyvenseną,
Lenkija,
aktyviai sportuoti,
Didžioji
susipažinti su įvairiais
Britanija,
organinio ir ekologiško
Slovakija,
ūkininkavimo bei organinių
Lietuva
ir ekologiškų produktų
panaudojimo būdais
projekto partnerių šalyse,
taip pat pažinti naujas
kultūras ir papročius,
pasidalinti patirtimi,
mokytis vieniems iš kitų.

Gilinti žinias apie vandenį,
būtiną mūsų gyvybės
šaltinį, įvarius jo
panaudojimo būdus,
skatinti taupų ir efektyvų
vandens vartojimą ir jo
tausojimą, domėtis
aplinkosaugos
problemomis ir aktyviai

Partneris Čekija,
Kroatija,
Italija,
Portugalija,
Ispanija,
Lietuva

Laukiami rezultatai, pasiekimai
pasibaigus projektui

Pastabos,
finansavimas

Mokiniai įgis geografinių žinių,
tobulins anglų kalbos ir
informacinių technologijų žinias,
ugdys kūrybiškumą, puoselės
pilietiškumą, formuos nuostatas
apie sveikatos stiprinimą.
Vykdys įvairias su sveika
gyvensena susijusias veiklas.
Dalinsis patirtimi apie sveiką
mitybą ir aktyvų poilsį.
Mokytojai patobulins
tarptautinius komunikavimo
įgūdžius, gilins anglų kalbos
žinias, susipažins su skirtingų
šalių švietimo sistemomis,
stebės ugdymo procesus, veiklas
ir įgaus naujos patirties,
integruos projektines veiklas
savo mokomuosiuose dalykuose.
Mokiniai įgis geografinių,
aplinkosaugos ir
gamtamokslinių žinių, tobulins
anglų kalbos ir informacinių
technologijų žinias, ugdys
kūrybiškumą, puoselės
pilietiškumą, gilinsis į
aplinkosaugos problemas.
Vykdys įvairias su vandens

Projektas
finansuojamas iš
programos
,,Erasmus+“,
kurią Lietuvos
Respublikoje
administruoja
Švietimo mainų
paramos fondas.

Projektas
finansuojamas iš
programos
,,Erasmus+“,
kurią Lietuvos
Respublikoje
administruoja
Švietimo mainų
paramos fondas.

prisidėti tausojant gamtos
išteklius; pažinti naujas
kultūras, pasidalinti
patirtimi, mokytis vieniems
iš kitų.

Erasmus+

2018–
2020
metai

Supažindinti mokinius su
Partneris Lenkija,
alternatyviais energijos
Rumunija,
šaltiniais, gilinti mokinių
Italija,
žinias apie atsinaujinančius
Lietuva
energijos šaltinius,
energijos suvartojimą ir jos
taupymą, skatinti mokinių
domėjimąsi ekologija, jų
norą mokytis fizikos,
matematikos; pažinti naujas
kultūras, pasidalinti
patirtimi, mokytis vieniems
iš kitų.

,,Jaunieji
Erasmus+
europiečiaikultūros
paveldo
puoselėtojai”
(,,FuturEu
students as
transmitters of

2018–
2020
metai

Skatinti mokinius pažinti
naujas kultūras, domėtis
kultūriniu paveldu ir jį
puoselėti, būti aktyviais
piliečiais daugiatautėje
demokratinėje
bendruomenėje
nepamirštant savo tautinio

,,Vanduo,
vėjas ir saulėekologija
smagiai”
(,,Water,
Wind and Sun
– Ecology
Can be Fun”)

Partneris Kipras,
Graikija,
Rumunija,
Lietuva

panaudojimu susijusias veiklas.
Mokytojai patobulins
tarptautinius komunikavimo
įgūdžius, gilins anglų kalbos
žinias, susipažins su skirtingų
šalių švietimo sistemomis,
stebės ugdymo procesus, veiklas
ir įgis naujos patirties, integruos
projektines veiklas savo
mokomuosiuose dalykuose.
Mokiniai įgis ekologijos,
gamtamokslinių ir matematikos
žinių, tobulins anglų kalbos ir
informacinių technologijų žinias,
ugdys kūrybiškumą, puoselės
pilietiškumą, gilinsis į
ekologijos problemas. Vykdys
įvairias su energijos
panaudojimu susijusias veiklas.
Mokytojai patobulins
tarptautinius komunikavimo
įgūdžius, gilins anglų kalbos
žinias, susipažins su skirtingų
šalių švietimo sistemomis,
stebės ugdymo procesus, veiklas
ir įgis naujos patirties, integruos
projektines veiklas savo
mokomuosiuose dalykuose.
Mokiniai įgis istorijos,
literatūros, etnokultūros žinių,
tobulins anglų kalbos ir
informacinių technologijų žinias,
ugdys kūrybiškumą, puoselės
pilietiškumą, dalyvaus
savanoriškose ir labdaros
veiklose. Vykdys įvairias su

Projektas
finansuojamas iš
programos ,,
Erasmus+“,
kurią Lietuvos
Respublikoje
administruoja
Švietimo mainų
paramos fondas.

Projektas
finansuojamas iš
programos
,,Erasmus +“,
kurią Lietuvos
Respublikoje
administruoja
Švietimo mainų

tapatumo, būti savo šalies
ambasadoriais, ugdyti
pagarbą ir toleranciją
kitoms tautoms, skatinti
aktyvų dayvavimą
savanoriškose veiklose,
pasidalinti patirtimi,
mokytis vieniems iš kitų.

cultural
heritage”)

,,Mes mylime
gyvūnus“
(„We Love
Animals“)

Programa
„eTwinning“
, programos
,,Erasmus+“
dalis

2018–
2019
mokslo
metai

Plėsti pažintinius, kalbinius
ir IKT gebėjimus. Plėtoti
socialinę kompetenciją.

Dalyvis

kultūriniu paveldu ir etnokultūra
susijusias veiklas. Dalinsis
patirtimi dirbdami tarptautinėse
grupelėse. Mokytojai patobulins
tarptautinius komunikavimo
įgūdžius, gilins anglų kalbos
žinias, susipažins su skirtingų
šalių švietimo sistemomis,
stebės ugdymo procesus, veiklas
ir įgis naujos patirties, integruos
projektines veiklas savo
mokomuosiuose dalykuose.
Silifke Bilim
Mokiniai gebės atpažinti
ve Sanat
gyvūnus ir jų takus, gyvenamąją
Merkezi,
vietą, ką jie ėda, jų išnykimo
Turkija,
priežastis. Jie išmoks daug naujų
Floreşti
žodžių, įsisavins keletą
Şcoala Primară skirtingų IT įrankių,
Floreşti,
bendradarbiaus komandoje ir
Moldovos
tarptautinėse grupėse. Jie taip
Respublika,
pat išplėtos savo bendravimo
IC "G.
įgūdžius.
Garibaldi",
Italija,
Marijampolės
Petro Armino
pagrindinė
mokykla,
Lietuva,
Alytaus
Panemunės
progimnazija,
Lietuva,
İstek Özel
Atanur Oğuz

paramos fondas.

Programa nėra
finansuojama.

,,Kalėdinės
atvirutės ir
šilti
linkėjimai...“
(,,Cristmas
cards and
warm
wishes...“)

Programa
„eTwinning“
, programos
,,Erasmus+“
dalis

2018
metai

Pagaminti rankų darbo
Dalyvis
kalėdines atvirutes. Parašyti
palinkėjimus lietuvių ir
anglų kalba. Susirasti
draugų.

Olweus
patyčių
prevencijos
projektas

Olweus
programa,
koordinuoja
ma
Specialiosios
pedagogikos
ir
psichologijos
centro
Paramos
vaikams
centro
programa

2017–
2018
mokslo
metai,
2018–
2019
mokslo
metai

Mokyti visą mokyklos
personalą atpažinti,
pastebėti patyčias ir
tinkamai į jas reaguoti,
pagerinti mokinių
tarpusavio santykius,
sukurti saugią aplinką
mokykloje.

Dalyvis

2017–
2018
mokslo
metai,
2018–
2019
mokslo
metai

Mažinti vaikų agresyvų
elgesį, išmokyti juos
susitvarkyti su savo
jausmais, atsispirti
impulsyviam elgesiui,
spręsti konfliktus,
problemas, suprasti savo
elgesio pasekmes.

Dalyvis

2017–
2018
mokslo
metai

Sukurti ir išbandyti
perkeliamųjų kompetencijų
vertinimo modelį.

,,Antras
žingsnis“
(,,Second
step“)

,,Perkeliamųjų Erasmus+
gebėjimų
vertinimas,
2020“

Okulları,
Turkija
36 šalys.
Alytaus
Panemunės
progimnazijos
priešmokyklini
o ugdymo
grupė

Alytaus
Panemunės
progimnazijos
bendruomenė

Alytaus
Panemunės
progimnazijos
1, 2 ir 3 klasių
(2017–2018 m.
m.) bei 2, 3 ir
4 klasių
(2018–2019 m.
m.) mokiniai.
Partneris 11 Europos
Sąjungos šalių,
Alytaus
Panemunės

Pasikeisti atvirutėmis, išmokti
angliškai pasveikinti su
Kalėdomis, plėsti akiratį.

Programa nėra
finansuojama.

Sumažės patyčių mokykloje.
Bus vykdoma sisteminga patyčių
prevencija mokykloje.
Augs mokyklos personalo
kompetencija sprendžiant
pastebėtus patyčių atvejus ir
užkertant kelią jų

Įgyvendinama
OPKUS
(Olweus
programos
kokybės
užtikrinimo
sistema)

Mokiniai išmoks
savireguliacijos, emocijų
valdymo, išsiugdys empatiją,
įgis problemų sprendimo
įgūdžių.

Bus patvirtintas mokinių
perkeliamųjų kompetencijų
vertinimo modelis. Mokytojai
išmoks taikyti naujas ugdymo

pagrindinės
mokyklos
8 klasių
mokiniai,
mokytojai

,,Darni
mokykla“

Lietuvos
vaikų ir
jaunimo
centro
projektas

2017–
2018
mokslo
metai

,,Sveikatiada“

VšĮ ,,Tikra
mityba“
projektas

,,Mokyklų
aprūpinimas
gamtos ir
technologinių
mokslų
priemonėmis“

Europos
Sąjungos
paramos
projektas

2017–
2018
mokslo
metai,
2018–
2019
mokslo
metai
2017–
2019
metai

strategijas, patobulins
bendradarbiavimo, IKT
įgūdžius. Mokykloje gerės
ugdymo kokybė, veiksmingiau
bus organizuojamos pamokos,
patobulės mokinių mokymosi
pasiekimų vertinimas.
Elektroninio portfelio metodas
padės mokiniams ugdytis ir įgyti
perkeliamuosius gebėjimus.
Stiprės bendruomenės gebėjimas
svarstyti klausimus ir priimti
sprendimus darnaus vystymosi
labui;
Pakis žmonių požiūris ir taip bus
suteikta jiems galimybė kurti
saugesnį, sveikesnį ir turtingesnį
pasaulį, gerinti gyvenimo
kokybę.

Ugdyti visuomenės
Dalyvis
sąmoningumą, suteikiant
žinių ir gebėjimų reikalingų
kurti tvarias ugdymo
įstaigų bendruomenes,
gebančias veiksmingai
valdyti ir naudoti išteklius,
derinant aplinkos apsaugą,
socialinį teisingumą ir
ekonomikos vystymąsi.
Suteikti mokiniams žinių ir Dalyvis
praktinių įgūdžių apie
sveikatą, mitybą ir fizinį
aktyvumą.

Alytaus
Panemunės
pagrindinės
mokyklos
bendruomenė

Alytaus
Panemunės
progimnazijos
bendruomenė

Mokiniai
praplės savo žinias ir supratimą
sveikos mitybos ir fizinio
aktyvumo srityse.

Aprūpinti gamtos mokslų,
Dalyvis
šiuolaikinių technologijų, iš
dalies matematikos ir
informacinių technologijų
mokymo priemonėmis ir
įranga.

Alytaus
Panemunės
progimnazijos
1-8 klasių
mokiniai

Beveik visos šalies mokyklos
(717 mokyklų) bus aprūpintos
gamtos mokslų, šiuolaikinių
technologijų, iš dalies
matematikos ir informacinių
technologijų mokymo
priemonėmis ir įranga.

Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų ir
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto lėšos

,,Išmok jaustis Lietuvos
gerai“
vaikų ir
jaunimo
centro
projektas

2018–
2019
mokslo
metai

Suteikti mokytojams ir
Partneris Alytaus
ugdymo įstaigų vadovams
Panemunės
specifinių žinių apie
progimnazijos
pedagogų sveikatą, būdus ir
administracija
metodus, ja rūpintis bei
ir mokytojai
padėti mokykloms susikurti
jų darbuotojams palankią
atmosferą, ugdyti jų
sveikos gyvensenos
įgūdžius.

Parengė: Irma Jauneikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mob. (8 612) 66 094.

Projekto metu bus
organizuojamos pedagogams
skirtos psichinės ir fizinės
sveikatos gerinimo bei streso
prevencijos veiklos: konferencija
mokyklų administracijai,
paskaitos, mokymai, seminarai,
dirbtuvės, kuriuose pedagogai
sužinos apie naujausias
tendencijas kovojant su stresu,
išbandys ir išmoks būdų, kaip
suvaldyti stresą darbo vietoje,
susipažins su patraukliomis
fizinio aktyvumo veiklomis, bus
motyvuojami rūpintis savo
psichine ir fizine savijauta.
Kitoje projekto dalyje bus
organizuoti nesmurtinės
komunikacijos ir komandos
formavimo mokymai,
padėsiantys mažinti stresą
mokykloje, leisiantys gerinti
vidinę komunikaciją ir palankų
mikroklimatą.

Projektas
finansuojamas
Valstybinio
visuomenės
sveikatos
stiprinimo fondo
2018 metų
lėšomis

