ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS
PROJEKTINĖJE VEIKLOJE
2017–2018 M. M. / 2018–2019 M. M.
Alytaus lopšelis-darželis „Pasaka“
Projekto
pavadinimas,
logotipas

Projektas Nr. LTPL-IR-081 „Būk
aktyvus – būsi
sveikas“

Programa/
priemonė

Projekto
įgyvendinimo
metai

Interreg V-A
2017–2018 m.
Lietuvos –
Lenkijos
bendradarbiavimo programa

Projekto,
programos tikslas
(-ai)

Statusas projekte

Projekto
dalyviai

Pagrindinis
projekto tikslas –
gerinti vaikų fizinę
ir emocinę
sveikatą.

Dalyvis.
Projektą vykdo:
1. Lopšelis-darželis
„Girinukas“ –
pagrindinis partneris.
2. Suvalkų miesto
savivaldybė.
3. Alytaus miesto
savivaldybės
administracija.
4. Varėnos rajono
savivaldybės
administracija.
5. Druskininkų
savivaldybės
administracija.
6. Mokykla-darželis
„Kregždutė“
(Lazdijai).

Tikslinė grupė
- LT-PL
pasienio
regiono vaikai,
lankantys
darželius
- 20 darželių;
- 3471 vaikas;
- 878 vaikai,
gyvenantys
šeimose,
kurioms gresia
skurdas ir
socialinė
atskirtis.

Laukiami
rezultatai,
pasiekimai
pasibaigus
projektui

Pastabos,
finansavi
mas

Nemokamas, iš
Pravestos 36
ES lėšų
fizinio
aktyvumo
pamokos vaikų
darželio
auklėtiniams.
Šią veiklą
organizavo 2-jų
NVO atstovai.
- Nupirkta lauko
sporto įrenginių
darželiui.
- Nupirkta vidaus
sporto įrangos
darželiui.
- Suorganizuota
„Žaidimų diena
Alytuje“.
2 mokymai
darželio
auklėtojams.

Tarptautinė
programa „Zipio
draugai

Vaikų
socialinių
gebėjimų
ugdymo
programa

Respublikinis
projektas „Žaidimai
moko“, skirtas 5-6
m. vaikams.

Kelmės
2017–2018 m. m.
lopšeliodarželio
„Kūlverstukas“
ir Kelmės raj.
pedagoginės
psichologinės
tarnybos
projektas
Programą
2017–2018 m. m.
organizuoja ir 2018–2019 m. m.
remia Lietuvos
Respublikos
žemės ūkio
ministerija

Pieno produktų
vartojimo vaikų ir
švietimo įstaigose
paramos programa
,,Pienas vaikams”

2017–2018 m. m.

Europos vaisių
Programa
2017–2018 m. m.
vartojimo skatinimo įgyvendinama 2018–2019 m. m.
mokyklose programa gavus Europos
Bendrijos
finansinę
paramą

Padėti 5–7 metų
vaikams įgyti
socialinių bei
emocinių sunkumų
įveikimo gebėjimų,
siekiant geresnės
vaikų emocinės
savijautos.

Dalyvis.
Projektą įgyvendina
VšĮ „Vaiko labui“.

31 ugdytinis,
1 pedagogas

Projekto tikslasvaikų regimojo ir
erdvės suvokimo
lavinimas.

Dalyvis
Projektą įgyvendina
Kelmės lopšelisdarželis
„Kūlverstukas“

Ugdytiniai,
turintys
kalbėjimo ir
kalbos
sutrikimų,
logopedas

Pagerinti vaikų
mitybą, ugdyti
pieno produktų
vartojimo įpročius,
skatinti pieno
produktų vartojimą,
sumažinti
disbalansą pieno
produktų rinkoje.
Sudaryti
sąlygas jauniesiems
vartotojams skanauti
vaisiais ir
daržovėmis
bendraamžių

Dalyvis.
Programą
įgyvendina VĮ
Lietuvos žemės ūkio
ir maisto produktų
rinkos reguliavimo
agentūra.

175 ugdytiniai,
18 pedagogų

Dalyvis.
175 ugdytiniai,
Programą įgyvendina 20 pedagogų
VĮ Lietuvos žemės
ūkio ir maisto
produktų rinkos
reguliavimo agentūra.

Įgiję šių
gebėjimų vaikai
lengvai
susidoros su
kebliomis ir
kritinėmis
situacijomis ne
tik
ankstyvajame
amžiuje, bet ir
paauglystėje bei
suaugę.
Pagerės
ikimokyklinio
amžiaus
ugdytinių
regimasis
suvokimas,
orientavimasis
popieriaus lape
ir erdvėje.
Vaikai įgis žinių
apie pieno
produktų
vartojimo
teigiamą poveikį
žmogaus
sveikatai.
Padidės vaisių ir
daržovių
vartojimas
šiandien. Vaikai
įgis žinių apie
vaisių ir

www.vaiko
labui.lt

Nemokamas

www.litfood
.lt
2017 m. –
1500,71
2018 m. 1117,0

www.litfood
.lt
Nemokamas,
iš ES lėšų

Europos regioninės
plėtros fondo
tarptautinis
Lietuvos-Lenkijos
projektas LT-PL-2S149 „Prisijaukinti
autizmą"

Interreg V-A
Lietuvos –
Lenkijos
bendradarbiavi
mo programa

2018 m.

Projektas
„Futboliukas“

Lietuvos
futbolo
federacijos
ilgalaikė
masinė futbolo
užimtumo
programa
„Sugražinkime
vaikus į
stadionius“

2017–2018 m. m.
2018–2019 m. m.

Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerijos
programa

2017–2018 m. m.
2018–2019 m. m.

Projektas „Be
patyčių“

aplinkoje, ugdyti
sveiko maitinimosi
įpročius,
mažinti vaikų
nutukimo riziką.
Tobulinti darbuotojų
kvalifikaciją ir
keistis veiksmingais
darbo metodais.
Tobulinti mokymo
priemones,
naudojamas dirbant
su vaikais.

Projekto pagrindinis
tikslas – naudojant
žaidimus ir
pedagoginę smagaus
futbolo žaidimo
koncepciją suteikti
vaikams vertingos
žaidimo patirties,
tuo pačiu
populiarinti futbolą,
pritraukti vaikus ir
ugdyti jų talentus.
Projekto tikslasatkreipti
visuomenės
dėmesį į vieną
opiausių šių laikų

Dalyvis.
175 ugdytiniai,
Programą įgyvendina 20 pedagogų
Alytaus miesto
pedagoginė
psichologinė tarnyba,
Gižycko rajono
Švietimo plėtotės
centras ir Alytaus
lopšeliai-darželiai.

Dalyvis
Projektą įgyventina
Lietuvos futbolo
federacija

18 ugdytinių ir
1 pedagogas

Dalyvis

Ugdytiniai,
tėvai,
pedagogai

daržovių
vartojimo
teigiamą poveikį
žmogaus
sveikatai.
Pravesti 3
užsiėmimai
vaikams, 1
pedagogas
dalyvavo
mokymuose
Gižycke. kur
įgijo žinių, kaip
teikti pagalbą
vaikams
turintiems
autizmo spektro
sutrikimus.
Pagerintos
sąlygos vaikų
fiziniam
aktyvumui.
Vaikai
susipažins su
žaidimo
taisyklėmis ir
smagiai leis
laiką žaisdami
futbolą.
Sumažės smurto
apraiškų, didės
nepakantumas
smurtiniam
elgesiui. Įgis

Finansuoja iš
Europos
regioninės
plėtros fondo

Nemokamas

www.soc.min.lt

socialinių
problemų, smurtą
artimoje aplinkoje.

Projektas „Europos
judrumo savaitė“

Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministerija

Projekto tikslas –
sveikai gyventi,
saugiai judėti,
veikti.

Dalyvis
Projektą įgyvendina
Lietuvos
Respublikos
aplinkos ministerija

Ugdytiniai,
tėvai,
pedagogai

„eTwinning Label“
Projektas

„Iš kur
atsiranda
duonelė“

2018 m.

Projekto tikslas –
susipažindinti su
duonos kepimo
tradicijomis.

Partneris

„Winter is
coming!“

2018 m.

Projekto tikslas –
pasidalinti žiemos
veiklos idėjomis,
ką galima nuveikti
su sniegu.

Partneris

„Pasaka
maiše“

2018 m.

Projekto tikslas –
pasidalinti veiklos
idėjomis apie

Partneris

Ugdytiniai,
pedagogai,
28 partneriai iš
Lietuvos
ikimokyklinių
įstaigų
Ugdytiniai,
pedagogai,
24 partneriai iš
Europos šalių:
Lietuvos,
Lenkijos,
Turkijos,
Ukrainos,
Armėnijos,
Bulgarijos ir
kt.
Ugdytiniai,
pedagogai,
3 partneriai iš

„eTwinning Label“
projektas

„eTwinning Label“
projektas

2017–2018 m. m.
2018–2019 m. m.

informacijos
apie
pagalbos
galimybes
patyrus
smurtą.
Patirtos
teigiamos
emocijos,
sudarytos
galimybės būti
aktyviems,
sveikesniems,
pagėrėję
tarpusavio
santykiai.
Pedagogai
apsikeis savo
idėjomis ir
patirtimi, įgis
naujos patirties.

www.beactive.lt

www.etwinning.net

Nemokamas

www.etwinning.net
Pedagogai
Nemokamas
apsikeis savo
idėjomis ir
patirtimi, įgis
naujos patirties.

Pedagogai
apsikeis savo
idėjomis ir

www.etwinning.net

Nemokamas

„eTwinning Label“
projektas

„Vaikų
ugdomoji
veikla lauke“

2018 m.

„eTwinning Label“
projektas

„Christmas
carol – a
symbol of
winter
halidays“

2018 m.

„eTwinning Label“
projektas

„eTwinning Label“
projektas

pasakų
panaudojimą
ugdomojoje
veikloje.
Projekto tikslas –
Partneris
pasidalinti vaikų
veiklos
organizavimo lauke
idėjomis.
Projekto tikslas –
pasidalinti vaikų
veiklos
Kalėdinėmis
idėjomis.

Partneris

„Let‘s Learn
Colors“

2018–2019 m. m. Projekto tikslas –
pasidalinti vaikų
veiklos idėjomis
apie spalvas.

Partneris

„Shapes and
geometry“

2018–2019 m. m. Projekto tikslas –
pasidalinti vaikų
veiklos idėjomis
kaip vaikus

Partneris

Lietuvos
ikimokyklinių
įstaigų

patirtimi, įgis
naujos patirties.

Ugdytiniai,
pedagogai,
3 partneriai iš
Lietuvos
ikimokyklinių
įstaigų
Ugdytiniai,
pedagogai,
10 partnerių iš
Europos šalių:
Lietuvos,
Lenkijos,
Turkijos,
Ukrainos,
Italijos,
Rumunijos ir
kt.
Ugdytiniai,
pedagogai,
10 partnerių iš
Europos šalių:
Lietuvos,
Lenkijos,
Turkijos,
Ukrainos,
Italijos,
Rumunijos ir
kt.
Ugdytiniai,
pedagogai,
15 partnerių iš
Europos šalių:

Pedagogai
apsikeis savo
idėjomis ir
patirtimi, įgis
naujos patirties.

www.etwinning.net

Pedagogai
apsikeis savo
idėjomis ir
patirtimi, įgis
naujos patirties.

www.etwinning.net

Pedagogai
apsikeis savo
idėjomis ir
patirtimi, įgis
naujos patirties.

www.etwinning.net

Pedagogai
apsikeis savo
idėjomis ir

www.etwinning.net

Nemokamas

Nemokamas

Nemokamas

Nemokamas

išmokyti pažinti
geometrines
figūras.

„eTwinning Label“
projektas

„Ką pasakoja
mano mylimas
žaisliukas“

2018–2019 m. m. Projekto tikslas –
skatinti vaikus kuo
daugiau pasakoti.

Partneris

„eTwinning Label“
projektas

„Verkia
duonelė
tinginio
valgoma“

2018–2019 m. m. Projekto tikslas –
supažindinti vaikus
su įvairiomis
profesijomis.

Partneris

Parengė: Sigutė Ramanavičiūtė, telef. 8(315) 76 600

Lietuvos,
Turkijos,
Tuniso,
Albanijos,
Italijos,
Graikijos ir kt.
Ugdytiniai,
pedagogai,
10 partnerių iš
Lietuvos.

patirtimi, įgis
naujos patirties.

Pedagogai
apsikeis savo
idėjomis ir
patirtimi, įgis
naujos patirties.

www.etwinning.net

Ugdytiniai,
pedagogai,
16 partnerių iš
Europos šalių:
Lietuvos,
Serbijos,
Turkijos,
Albanijos ir kt.

Pedagogai
apsikeis savo
idėjomis ir
patirtimi, įgis
naujos patirties.

www.etwinning.net

Nemokamas

Nemokamas

