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

Programa/
priemonė

Projekto
Projekto, programos
įgyvendini tikslas (-ai)
mo metai

Programa
„Zipio
draugai“

20172018 m.
m.

Respublikinis
kologinis
projektas
„Žalia pėda”

20172018 m.
m.

Tarptautinė
programa
„Zipio
draugai“.

Statusas
projekte

Projekto
dalyviai

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

Dalyvis.
Projektą
įgyvendina
VšĮ Vaiko
labui.

1
priešmokyklinio
ugdymo grupė,
1 ikimokyklinio
ugdymo grupė,
3 pedagogai.

Projekto tikslas sodininkavimo
pagalba ugdyti
kūrybingą bei

Dalyvis

Visa lopšeliodarželio
bendruomenė

Laukiami
Pastabos, finansavimas
rezultatai,
pasiekimai
pasibaigus
projektui
Programa padės
www.vaikolabui.lt
pedagogams
tobulinti darbe
reikalingas
socialinę, socioedukacinę bei
vaikų motyvavimo
ir paramos jiems
kompetencijas.
Ugdytiniai gebės
įveikti kasdienius
sunkumus, suvokti
ir kalbėti apie savo
jausmus, ieškoti
būdų su tais
jausmais
susitvarkyti.
Projektas padės
lina@ekokarta.lt
vaikams įgyti žinių
apie lietuvišką
sodą, jie patys

„Saulėto
oranžinio
traukinio
kelionė per
Lietuvą“

20182019 m.
m.

atsakingą jaunąją
kartą, kuri gebės
rūpintis supančia
aplinka.

Tarptautinis
švietimo
bendruomenė
s ekologiniosocialinio
švietimo
projektas

20182019 m.
m.

Aplinkos
apsaugos
projektas
„Mesrūšiuojam“.

20172018 m.
m.
20182019 m.
m.

Projekto tikslas –
tobulinti Lietuvos
Respublikos ir
užsienio šalių
švietimo įstaigų
bendruomenių
pažinimo ir
gamtamokslines
kompetencijas.
Projekto tikslas –
skatinti ir mokyti
visuomenę rūšiuoti ir
rinkti atskirai buitinės
technikos,
elektronikos, baterijų
ir akumuliatorių bei
pakuočių atliekas, jų
nešalinti su kitomis
atliekomis, mažinti
aplinkos taršą
minėtomis atliekomis,
įgyvendinti Aplinkos
ministerijos nustatytus

Dalyvis

Viena
priešmokyklinė
ugdymo grupė;
2 ikimokyklinio
ugdymo grupės

Dalyvis.
Projektą
vykdo
Gamintojų ir
Importuotojų
Asociacija,
VšĮ
„Elektronikos
gamintojų ir
importuotojų
organizacija“
ir UAB
„Atliekų
tvarkymo
centras“.

Visa lopšeliodarželio
bendruomenė

augins ir prižiūrės
daržoves bei
žalumynus, jas
skanaus, ugdysis
supratimą apie jų
naudą sveikatai.
Vaikas kartu su ruta.projektai@gmail.com
pedagogu pasėja
moliūgo sėklytę, ją
laisto,
prižiūri,
augina.
Įgyja
patirties
pats
aktyviai
veikdamas.
Vaikai, vaikų
www.mesrusiuojam.lt
šeimos nariai,
pedagogai ir
bendruomenė
teisingai tvarkys
EEĮ ir NB atliekas,
kartu per
ugdytinius
skatinsime tai
daryti jų šeimas, o
kartu ir visuomenę.

Pieno
gaminių
vartojimo
vaikų
ugdymo ir
švietimo
įstaigose
parama
„Pienas
vaikams“

20162017 m.
m.
20172018 m.
m.

„Vaisių
vartojimo
skatinimo
mokyklose“ p
rograma

20162017 m.
m.
20172018 m.
m.

aplinkosauginius
reikalavimus.
Projekto tikslas pagerinti vaikų mitybą
bei padidinti
suinteresuotumą
vartoti pieną ir jo
produktus.

Programos tikslas –
įdiegti vaikams
supratimą apie vaisių
ir daržovių
teigiamą poveikį
sveikatai.

Dalyvis.
Paramą
vykdo
Europos
žemės ūkio
garantijų
fondas (ES
parama) ir
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(nacionalinė
parama)
Dalyvis.
Paramą
vykdo
Europos
žemės ūkio
garantijų
fondas (ES
parama) ir
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(nacionalinė
parama)

158 vaikai

Vaikams skiriamas
pienas ir jo
produktai, už kurių
suvartojimą gautas
kompensavimas
skiriamas stalo
įrankių, virtuvės
įrangos
atnaujinimui.

http://www.litfood.lt

158 vaikai

Nemokamai
dalijami produktai
– obuoliai iki 3 kartų per
savaitę

http://www.litfood.lt

Respublikinis
projektas
„Sveikatiada“

Respublikinis
projektas
„Sveikatiada“

20172018 m.
m.

Projekto tikslas įgyvendinti
sveikos
mitybos ir fizinio
aktyvumo
veiklas
įstaigoje.

Dalyvis.
Projekto
organizatoriu
s - VšĮ „Tikra
mityba“

Visa lopšeliodarželio
bendruomenė

Kursime ir
plėtosime sveikos
mitybos ir fizinio
aktyvumo
įgūdžiais grįstą
kultūrą

http://sveikatiada.lt

Respublikinis
ikimokyklinio
ugdymo
įstaigų
specialiųjų
pedagogų
ir
logopedų
prevencinis
projektas
„Žaidimai
moko“

Respublikinis
projektas
„Žaidimai
moko“

20172018 m.
m. 20182019 m.
m.

Projekto tikslas –
specialiųjų užduočių ir
žaidimų
pagalba
lavinti penkiamečių,
šešiamečių
erdvės,
regimąjį
suvokimą,
tikslinti ir tobulinti
smulkiuosius (riešo,
rankų pirštų) judesius.

Dalyvis
Kelmės
rajono
pedagoginės
psichologinės
tarnybos

2 ikimokyklinio
ugdymo 5mečių grupės.
Logopedė,
surdopedagogė

Norint išvengti
sunkumų,
rengiantis
mokyklai,
reikalinga lavinti
regimąjį ir erdvės
suvokimą
specialiosiomis
užduotimis

https://www.ppt.kelme.lm
.lt

„Mano žalioji
palangė“

Respublikinis
ekologinis
projektas –
konkursas
„Mano žalioji
palangė“

20172018 m.
m. 20182019 m.
m.

Projekto tikslas –
skatinti
domėjimąsi
augalais
ir
jų
panaudojimo
galimybėmis kuriant
sveiką
edukacinių
erdvių aplinką bei
kuriant atsakomybę už
savo aplinką.

Dalyvis
Lietuvos
mokinių
neformaliojo
švietimo
centras,
Vilniaus
universiteto

1
priešmokyklinio
ugdymo grupė.

Vaikai ugdosi
gamtojautą,
kūrybiškumą,
savarankiškumą.
Pažysta
pagrindinius
augalo organus ir
suvokia ekologinių
veiksnių įtaką
augalų auginimui.

https://www.lmnsc.lt/man
o zalioji palange/

botanikos
sodas

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Violeta Šiuipienė

