ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE
2017 – 2018 M. M./ 2018 – 2019 M. M
Mokyklos pavadinimas: Alytaus Vidzgirio pagrindinė mokykla
Projekto pavadinimas,
logotipas
Projektas ,,Ugdymo
karjerai ir stebėsenos
modelių sukūrimas ir
plėtra bendrajame
lavinime ir
profesiniame
mokyme“

Alytaus Vidzgirio

Programa/
priemonė

Projekto
įgyvendini
mo metai
Lietuvos mokinių 2012.09.01neformaliojo
2014.05.01
švietimo centras
(veikla
nuo 2010 m.
tęsiama )
gegužės 3 d.
vykdo projektą
„Ugdymo karjerai
ir stebėsenos
modelių
sukūrimas ir
plėtra bendrajame
lavinime ir
profesiniame
mokyme (I
etapas)“ Nr. VP12.3-ŠMM-01-V01-002 pagal
2007-2013 m.
Žmogiškųjų
išteklių plėtros
veiksmų
programos 2
prioriteto
„Mokymasis visą
gyvenimą“ VP12.3-ŠMM-01-V
priemonę
„Profesinio

Projekto, programos
tikslas (-ai)

Statusas
projekte

Projekto tikslas –
siekti Nacionalinės
profesinio
orientavimo sistemos
plėtros ir dermės,
užtikrinant ugdymo
karjerai tęstinumą ir
prieinamumą bei
lygias galimybes
visiems švietimo
sistemos dalyviams

Partneriai

Projekto
dalyviai

Laukiami rezultatai,
pasiekimai pasibaigus
projektui
1 karjeros
Projekto įgyvendinimo
ugdymo
metu nuo 2012 rudens
koordinatorius,
Alytaus Vidzgirio
ugdymo karjerai pagrindinėje mokykloje
programos
mokiniams bus teikiamos
vykdymo
sistemingos, kokybiškos ir
koordinacinė
inovatyvios ugdymo
grupė, 5-10 klasių karjerai paslaugos. Šias
mokiniai
paslaugas teiks už ugdymą
karjerai atsakingas
mokyklos švietimo
pagalbos specialistas –
karjeros veiklų
koordinatorius ir iš išorės
talkinantys konsultantai.
Ugdymo karjerai paslaugos
taip pat pasieks mokinius
per integruotas dalyko ir
ugdymo karjerai pamokas.
Tai skatins mokinių
mokymosi motyvaciją,
kryptingą profesijos
pasirinkimą bei ateityje
užtikrins konkurencingumą
darbo rinkoje.

Pastabos

Mokyklos
svetainės
adresas:
http://www.
vidzgiris.aly
tus.lm.lt/

pagrindinės mokyklos
pasirinktas logotipas
šio projekto veikloms
vykdyti)
,,Sveikas žmogus –
tvirtos valstybės
pagrindas“

Vaikų ir jaunimo
olimpinis ugdymas
šalies mokyklose

orientavimo
sistemos veiklos
tobulinimas ir
plėtra“
Sveikatą
Mokykla
stiprinančių
įsijungusi į
mokyklų tinklas SSM tinklą
nuo 2007
metų

Keturių Lietuvos
institucijų
(Lietuvos
Respublikos
švietimo ir
mokslo
ministerija, Kūno
kultūros ir sporto
departamentas
prie Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės,
Lietuvos tautinis
olimpinis
komitetas
ir Lietuvos
olimpinė
akademija)

Mokykla
įsijungusi į
projektą nuo
2006 metų.
Projekto
programa
parengta
2013-2015
metams
(veikla
tęsiama)

Pagrindinis sveikatą
stiprinančios
mokyklos tikslas –
stiprinti mokinių
sveikatą, gilinti
sveikatos žinias ir
įgūdžius, bendromis
mokytojų, medikų,
šeimos ir visuomenės
pastangomis kurti
integruotą, viską
apimančią sveikatos
stiprinimo ir ugdymo
sistemą mokykloje

Vykdytojas,
dalyvis

Visa mokyklos
bendruomenė

1.Saugios, sveikos, higieną
atitinkančios ugdymo
aplinkos sukūrimas.
2.Užtikrinama sveikatos
ugdymo kokybė.
3.Mokykloje vykdomose
sveikatos stiprinimo
veiklose dalyvauja
bendruomenė, socialiniai
partneriai

Vaikams ir jaunimui
diegti humanistinius
olimpizmo idealus ir
kultūrą, ugdyti jų
dvasines vertybes ir
nuostatas, formuoti
harmoningą,
kūrybingą ir laisvą
asmenybę

Vykdytojai,
dalyviai

Visa mokyklos
bendruomenė

Ugdyti visapusišką
mokinių požiūrį į
šiuolaikinio sporto
problemas, kritiškai jas
vertinti ir analizuoti. Per
įvairių dalykų pamokas
įgis žinių apie olimpizmo
idėjas ir jų atgaivinimą,
olimpines žaidynes
istoriniu požiūriu ir jas
puoselėti. Integruoti
olimpinio ugdymo idėjas į
mokomųjų dalykų turinį.
Sudaryti sąlygas ir
išugdyti mokiniams
poreikį aktyviai dalyvauti
mokyklos bendruomenės
sporto darbe

inicijuotas
projektas ,,Vaikų
ir jaunimo
olimpinis
ugdymas šalies
mokyklose",
kuriuo
įgyvendinama
olimpinio
ugdymo
programa

OLWEUS patyčių
prevencijos programa

Nacionalinės
smurto prieš
vaikus
prevencijos ir
pagalbos
vaikams 2008 –
2010 metų
programos 7.3
priemonė

Nuo 2018- Vienyti mokytojus, Vykdytojas,
09 mėn.
tėvus ir
dalyvis
bendruomenės narius
padėti paaugliams
plėtoti bendravimo
kompetencijas bei
socialinius ir
emocinius įgūdžius,
programa padeda
sustiprinti mokinių
saugumą ir gerovę,
bei mažina agresiją.

Visa mokyklos
bendruomenė

Mokiniai mokomi pažinti
save ir kitus, mokosi
valdyti emocijas, priimti
sprendimus. Jie įgyja
pasitikėjimo savimi,
susiformuoja griežtos
nuostatos dėl kvaišalų
vartojimo. Mokiniai
išmoksta labiau pasitikėti
savimi, išsiugdo teigiamą
požiūrį į mokyklą bei
mokymąsi, sugeba geriau
įveikti stresus, artimiau
bendrauja su šeimos
nariais. Šios programos
tikslas – mokyti visą
mokyklos personalą
atpažinti, pastebėti

2018-2019
m. m.

Sukurti pilietiškumo Partneris
tinklą, skatinti
mokinių pilietinę
savimonę ir formuoti
aplinkosaugines
nuostatas bei gamtai
palankų elgesį per
praktines veiklas,
vykdant pilietines
iniciatyvas.

Laimingas vanduo

Socialinisekologinis
projektas

Gamtosauginė
mokykla

Gamtosauginių
2013-01-01- 1. Mokysimės
mokyklų
--(veikla
gėrėtis natūralia
programa
yra tęsiama )
spalvinga Lietuvos
viena
iš
5
gamta, rūpinsimės
Aplinkosauginio
jos vertybių
švietimo fondo
išsaugojimu ir
(FEE
ekonomišku
Foundation for
vartojimu.
Environmental
2. Ugdysime
Education)
mokyklos
pasaulyje
bendruomenės
įgyvendinamų
vartojimo kultūrą,
programų.
aplinkosauginį
Aplinkosauginio
mąstymą, mokinių
švietimo fondas
kūrybiškumą ir
(FEE) - tai 1981
pilietiškumą bei
m.
įkurta
praktinės
tarptautinė
aplinkosauginės
nevyriausybinė,
veiklos įgūdžius.
ne
pelno
siekianti
organizacija

4-6 klasės

patyčias ir tinkamai į jas
reaguoti.
Siekiame lavinti
kūrybiškumą
organizuojant
interaktyvaus plakato
kūrimą ir vaizdo filmukų
konkursą. Ugdysime
dalyvių kritinį mąstymą,
informacijos rinkimo ir
apdorojimo gebėjimus bei
gamtotyros įgūdžius.

Vykdytojas, Visa mokyklos Gyvensime gražesnėje ir
dalyvis
bendruomenė
saugesnėje
aplinkoje.
Atsakingai vartosime ir
elgsimės,
rūšiuosime
atliekas,
taupysime
elektros energiją bei kitus
gamtinius
išteklius.
Mokiniai
bet
kurioje
gyvenimiškoje situacijoje
taikys
praktinius
aplinkosauginės
veiklos
įgūdžius.

Socialinė akcija
„Mąstau.
Rūšiuoju.
Gyvuoju!“ skirta
Lietuvos
mokiniams
rinkti pavojingas
atliekas –
perdegusias
dujošvytes
lemputes bei
senas baterijas ir
atiduoti jas
perdirbti

2013 m.
spalio mėn.
–
2014 m.
(veikla
tęsiama)

Įgyvendinti
Elektronikos
platintojų asociacijos
vartotojų švietimo ir
ugdymo programą
,,Mąstau. Rūšiuoju.
Gyvuoju!“

Dalyvis

Visa mokyklos
bendruomenė

Meilė gamtai prasideda
nuo mažų darbų, tad
gamtos saugojimas, atliekų
rūšiavimas, rūpinimasis
gyvūnija, žemės išteklių
taupymas – pirmieji
įgyvendinti žingsniai
ugdant ateities žmogų.
Pasiekti rezultatai:
Respublikinis jaunųjų
žurnalistų konkursas
"Moki žodį, myli gamtą":
3 mokinės pateko į finalą.
Žurnalistų sąjunga jas
apdovanojo diplomu ir
padėkos raštais.
1-oji nacionalinė
aplinkosaugos olimpiada:
8a klasės mokiniai tapo
laimėtojais (Kauno
apskrityje užėmė 3-ąją
vietą).

Šviečiamoji
gyvulininkystės
programa

Žemės ūkio
ministerija
(ŽŪM) ir
Programos

2015 m.
spalio 1 d.
iki 2016 m.
birželio 3 d.

Skatinti vaikų
susidomėjimą
gyvulininkyste.
Įgyvendinant

Dalyvis

Pradinių klasių
mokiniai ir
mokytojai

Alytaus apskrityje laimėta
trečia vieta pirmajame ir
antrajame gamtosauginio
projekto „Mąstau.
Rūšiuoju. Gyvuoju“
etapuose
Skatinamas vaikų
susidomėjimas
gyvulininkyste, vaikai
supažindinami su

„Leader" ir
žemdirbių
mokymo
metodikos
centras
(PLŽMMC)
įgyvendina
Šviečiamąją
gyvulininkystės
programą.
„Sveikatiada“

„Olimpinė karta“

(veikla
tęsiama)

Ilgalaikė sveikos Veikla
gyvensenos
tęsiama nuo
skatinimo
2012 m.
programa

Lietuvos
tautinio
olimpinio
komiteto
organizuojamas
projektas

Nuo 2008
metųveikla
tęsiama

programą vaikai bus
supažindinti su
visomis Lietuvoje
paplitusiomis
tradicinėmis
gyvulininkystės
šakomis, taip pat su
saugomomis
senosiomis Lietuvos
ūkinių gyvūnų
veislėmis.
Suteikti Vaikams
žinių, praktinių
įgūdžių sveikatos,
mitybos, fizinio
ugdymo temomis

vaikams ir
mokiniams diegti
humanistinius
olimpizmo idealus,
olimpines vertybes,
principus ir kultūrą,
ugdyti jų dvasines
vertybes bei
aplinkosaugines
nuostatas, formuoti
harmoningą,
kūrybingą ir laisvą
asmenybę.

gyvulininkystės šakomis,
gyvūnų veislėmis,
specialistų rengimu, darbo
šioje srityje galimybėmis.

Dalyviai

Pradinių klasių
mokiniai

Vaikai įgijo žinių sveikos
gyvensenos, mitybos
srityse, mokosi
sąmoningai rinktis
vartodami.

Organizatori
ai,
vykdytojai

Mokyklos
bendruomenė,
partneriai

Alytaus Vidzgirio
pagrindinė mokykla jau ne
pirmus metus yra projekto
"Vaikų ir jaunimo
olimpinis ugdymas šalies
mokymo įstaigose" narė,
tad turime grupę
savanorių, kurie "dega"
olimpizmo dvasia, domisi
ne viena sporto šaka,
sveika gyvensena,
ekologija ir tai praktikuoja
savo gyvenime. Iš
ankstesnių metų patirties
galime teigti, kad
mokyklos

„Mes rūšiuojam“

GIA, EGI

Alytaus
Vidzgirio Aplinkosaugos
pagrindinės mokyklos švietimo
bendruomenės
projektas
įtraukimas į aplinkos
taršos
mažinimo
problemų sprendimą

Parengė:
Neringa Babijonienė
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

organizuojamose veiklose
noriai dalyvavo mokiniai,
tėvai ir partneriai.
2016-2017,
Siekiame atkreipti
Dalyviai,
Mokyklos
Mažinti aplinkos taršą
2017-2018
dėmesį į aplinkos
ambasadoriai bendruomenė
padeda jaunųjų
m.m.
apsaugos problemas,
bendruomenės dalyvių, jų
efektyviai
šeimos narių bei mokytojų
organizuoti elektros
skatinimas. Projektas
ir elektroninės
„Mes rūšiuojam“ skiria
įrangos, nešiojamųjų
dovanas visoms
baterijų atliekų
mokykloms, kurios
rinkimą.
dalyvauja šiame projekte,
saugo savo aplinką ir
formuoja vaikams gerus
įgūdžius.
2016-01-01- Mokyklos
Organizatori Visa mokyklos Mokyklos bendruomenės
2016-12-31, bendruomenės
ai,
bendruomenė,
domėjimosi aplinkosaugos
2017-01-01- domėjimosi
vykdytojai partneriai:
problemomis padidėjo,
2017-12-31 aplinkosaugos
Alytaus parkai, ugdome kultūringą,
(projektas
problemomis
„Dzūkijos
ekonomiškai vartojančią
tęstinis)
skatinimas,
vandenys“,
bendruomenę, kuriame
kultūringos,
AMS aplinkos sveiką ir smagią mokyklos
ekonomiškai
apsaugos
aplinką
vartojančios
skyrius,
kt.
bendruomenės
švietimo įstaigos
ugdymas, Sveikos ir
smagios mokyklos
aplinkos kūrimas.

