Alytaus „Volungės“ progimnazijos respublikiniai ir tarptautiniai projektai 2018-2019 m.

Projekto
pavadinimas,
logotipas
Erasmus +
programos
projektas
„Inovatyvios
patirties
perėmimas
siekiant pagerinti
ugdymo kokybę
Alytaus miesto
savivaldybės
švietimo
įstaigose“.
Projekto
organizatorius
Alytaus m.
savivaldybė.
Erasmus +
projektas „Risk
Taking in the
Classroom“
(„Išdrįskime
surizikuoti
pamokoje“)
2016–2018 m.

Programa/priemonė

Švietimo mainų
paramos fondo
programa „Erasmus+“
bendrojo ugdymo,
profesinio mokymo ir
suaugusiųjų švietimo
sektorių 1 pagrindinio
veiksmo projektų
finansavimas“.

Projekto
įgyvendini
mo
(dalyvavim
o projekte)
metai
2018-2019
m. m.

Švietimo mainų
2016–2018
paramos fondo
m.
programa Erasmus +2
pagrindinio veiksmo
bendrojo ugdymo
sektoriaus
tarpmokyklinės
strateginės partnerystės
projekto
įgyvendinimas

Projekto,
programos tikslas (ai)
Suomijos ir Estijos
ugdymo įstaigų
patirtis gerinant
mokinių pasiekimus.

Bendradarbiavimas
su projekto
partneriais,
tarpusavio gerosios
pedagoginės patirties
sklaida siekiant
mokytojų
kompetencijų
gerinimo bei
mokinių mokymosi
motyvacijos augimo

Statusas
projekte
(pareiškėjas,
dalyvis,
partneris)
dalyvis

dalyvis

Projekto
dalyviai

Laukiami
rezultatai,
pasiekimai
pasibaigus
projektui

Lėšos

Alytaus m.
„Volungės“,
Likiškėlių ir
Panemunės
progimnazijų
mokytojai.

Gerosios
patirties
sklaida
progimnazijoje
ir kitose
Alytaus m.
ugdymo
įstaigose.
Mokinių
pasiekimų
gerinimas
efektyvinant
ugdymą.

2018 m.
gauta 6700
EU

Alytaus
„Volungės“ ir
Likiškėlių
progimnazijos,
Didžiosios
Britanijos,
Danijos ir
Italijos ugdymo
įstaigos.
Projekto
koordinatorius

Bendradarbiauj
ant bus
sukurtos
metodinės
priemonės
saugios ir
palankios
ugdymo(si)
aplinkos
kūrimui,
mokinių

Skirta viso:
13000 EU
Gauta:
10400 EU

E. Keršulis,
anglų k.
vyresnysis
mokytojas

ir mokymosi
patrauklumo.

Švietimo
informacinių
technologijų
centro
organizuojamas
tarptautinis
projektas
„Perkeliamųjų
gebėjimų
vertinimas 2020“
Lietuvos mokinių
neformaliojo
švietimo centro
projektas
„Neformaliojo
vaikų švietimo
paslaugų plėtra“

ES Mokymosi visą
gyvenimą programa

2015–2020
m.

Sukurti perkeliamųjų
gebėjimų vertinimo
ES mokyklose
modelį ir jį išbandyti
205 mokyklose.

dalyvis

10 ES šalių
mokyklų, 25
Lietuvos
mokyklos.
Progimnazijos
komanda:

ES edukacinių
programų ir kūrybinių
partnerysčių
finansavimo programa.

2016–2018
m.

Mokinių kūrybinių
gebėjimų ugdymas,
netradicinėje
aplinkoje:
muziejuose,
teatruose,
nacionaliniuose ir
regioniniuose
parkuose, kitose
įvairiose edukacinėse
erdvėse.

dalyvis

Projekto
koordinatorė
Rūta
Daniškevičienė,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui.
Dalyviai: 1-8
klasių mokiniai

atsakomybės
už savo
mokymosi
rezultatus ir
teigiamo
požiūrio į
mokymąsi
ugdymui.
Projekte
dalyvaujanti
komanda įgis
naujų
kompetencijų,
padės
progimnazijoje
planuoti ir
įgyvendinti
perkeliamųjų
gebėjimų
vertinimo
strategiją.
Mokiniai turės
galimybę
lavinti
kūrybinius
gebėjimus
netradicinėse
aplinkose,
susipažins su
amatais,
kultūriniuistoriniu
paveldu,
dalyvaus
techninės

Apmokėtos
6
edukacinių
užsiėmimų
ir kelionės
išlaidos.

„Saugios mokyklos
aplinkos kūrimas“
(Nr.VP1-2.3-ŠMM-04V-03-05)
Europos socialinio
fondo ir Lietuvos
Respublikos bendrojo
finansavimo programa.

Projektas
tęstinis.
Pradžia
2009 m.

Patyčių mažinimas
mokykloje, mokant
mokyklos personalą
atpažinti, pastebėti
patyčias ir tinkamai į
jas reaguoti.

Dalyvis

Respublikinis
projektas
„Sveikatiada“.

Bendra valstybinių
institucijų, socialiai
atsakingo verslo bei
nevyriausybinio
sektoriaus programa.

Projektas
tęstinis.
Pradžia
2011 m.

Formuoti sveikos
mitybos ir fizinio
aktyvumo įgūdžiais
pagrįstą kultūrą
progimnazijos
bendruomenėje.

Dalyvis

Respublikinis
projektas „Kam to
reikia?“

Projekto iniciatoriai:
Omnitel ir Swebank.
Projektas dalinai
finansuojamas iš ES
lėšų.

Projektas
tęstinis.
Pradžia
2014 m.

Projekto tikslas – būti Dalyvis
tarpininku tarp verslo
profesionalų,
norinčių dalintis savo
patirtimi, bei
mokyklų, siekiančių
mokiniams suteikti
reikiamų žinių.

OLWEUS patyčių
ir smurto
prevencijos
programa.

Projekto
koordinatorė
Rūta
Daniškevičienė,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui,
dalyvauja
mokyklos
bendruomenė.
Projekto veiklos
organizatorė
Laima
Binkulienė,
technologijų
mokytoja
metodininkė,
dalyvauja
progimnazijos
bendruomenė.
Projekto
vykdytoja
progimnazijoje
Janina
Matulevičienė,
profesijos
patarėja.
Dalyvauja
progimnazijos
bendruomenė.

kūrybos
laboratorijose.
Sumažėję
patyčios
progimnazijoje
, ugdomos
mokinių
kompetincijos,
vertybinė
vertybinė
orientacija.
Sukurta
sisteminga ir
lengvai
pritaikoma,
mokiniams
patraukli
sveikos
gyvensenos
įgūdžių
formavimo
sistema.
Mokinių
profesinės
karjeros
gebėjimų
ugdymas,
išsamus
profesijų
įvairovės
pristatymas,
savanorių
praktikų
patirties

Respublikinis
aplinkosauginis
projektas „Mes
rūšiuojam“.

Bendras projektas
su partneriais iš
Prancūzijos Aixen-Provence m.
Jeanne d‘Arc
mokyklos
„Vaikystės
spalvos“

Aplinkos apsaugos
projektas „Mes
rūšiuojam“, kurį
organizuoja Gamintoj
ų ir Importuotojų
Asociacija, VšĮ
„Elektronikos
gamintojų ir
importuotojų
organizacija“ ir UAB
„Atliekų tvarkymo
centras“.
Projektą organizavo ir
vykdo Jeanne d‘Arc ir
„Volungės“progimnazi
jos pradinių klasių
mokiniai ir mokytojai.

Projektas
tęstinis.
Pradžia
2012 m.

Aplinkos saugojimas,
taršos mažinimas ir
visuomenės
ugdymas.

Dalyvis

Elvyra
Kavaliauskienė,
geografijos
mokytoja ir
5–8 klasių
mokiniai,
mokytojai

Projektas
tęstinis.
Pradžia
2014 m.

Mokinių meninė
kūrybinė veikla,
kitų kultūrų ir šalių
pažinimas.

Organizatorius

Direktoriaus
pavaduotojos
ugdymui Vida
Džervienė ir
Rūta
Daniškevičienė.

Parengė Rūta Daniškevičienė, Alytaus „Volungės“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

sklaida ir įtaka
mokinių
ugdymo
rezultatams.
Ugdomi
ekologiško
gyvenimo
įgūdžiai.
Mokiniai
įtraukiami į
aktyvią veiklą.
Mažėja
ekologinės
problemos ir
tarša.
Pasidalijimas
darbo patirtimi
ugdant vaikų
meninius
gebėjimus,
pasikeitimas
vaikų darbų
piešinių
parodomis.

