ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS
PROJEKTINĖJE VEIKLOJE
2017–2018 M. M. / 2018–2019 M. M.
LOPŠELIS-DARŽELIS,,PUŠYNĖLIS“
(Švietimo įstaigos pavadinimas)

Projekto
pavadinimas,
logotipas

Programa ,,Pienas
vaikams”

Programa ,,Vaisių
vartojimo skatinimas mokyklose ”

Programa/
Priemonė.

Projekto
įgyvendinimo
metai

Projekto, programos
tikslas (-ai)

Statusas
projekte

Projekto
dalyviai

Laukiami
rezultatai,
pasiekimai
pasibaigus
projektui

Pastabos

Tėvų informavimas.
Pieno ir jo produktų
tiekimas vaikams.

2017-2018 m.m.
2018-2019 m.m.

Formuoti teisingus ir
sveikus vaikų mitybos
įpročius, gerinti vaikų
mitybą, ugdyti pieno
gaminių vartojimo
įgūdžius.

Dalyvis

119 vaikų
10 mokytojų
2 vadovai

Vaikai įgaus
įprotį labiau
vartoti pieno
produktus,
subalansuos
savo mitybą,
bus atliktas
švietėjiškas
vaidmuo apie
pieno ir jo
produktų
svarbą vaikui,
gėrės jų
sveikata.

Daugiau
informacijos
http://www.li
tfood.lt

Tėvų informavimas.
Vaisių tiekimas
vaikams.

2017-2018 m.m.
2018-2019 m.m.

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
amžiaus vaikams
nemokamai dalinti
vaisius ir daržoves bei
citrusininius vaisius,
pagerinti vaikų
mirybą,teikti
prioritetą Lietuvoje
išaugintiems vaisiams ir
daržovėms.

Dalyvis

119 vaikų
10 mokytojų
2 vadovai

Vaikai įgaus
daugiau žinių
apie sveiką
mitybą, apie
vaisių ir
daržovių
naudą ir svarbą
žmogui.

Daugiau
informacijos
http://www.li
tfood.lt

Projektą
įgyvendina
VĮ Lietuvos
Žemės ūkio ir
maisto produktų
rinkos regaliavimo agentūra

Projektą
įgyvendina
VĮ Lietuvos
Žemės ūkio ir
maisto produktų
rinkos
reguliavimo
agentūra

2
1

Socialinis projektas
taikai ir vienybei
žemėje
,,Apkabinkime
žemę”.

2
Taikos, vienybės
ir meilės žemėje
žadinimas
vaikuose įvairių
kompetencijų
metu.

3
2017-2018 m.m.

Vaikų žinių
plėtimas apie
paukščių
gyvenimo ciklą.

2017-2018 m.m

Vykdoma smurto
ir patyčių
prevenciją įvairių
kompetencijų
metu.

2017-2018 m.m

4
Skatinti vaikus daryti
gerus darbus, įvardinti
vertybes, dorybes ir
visa
tai
dovanoti
Žemei. Tai bendrumo
ir
solidarumo
su
žmonėmis ir žeme
išreiškimo veiksmas,
kurio esmė – paprastu
veiksmu
išreikšti
pasitikėjimą žmogumi,
bendrą rūpestį ir meilę
Žemei.

Dalyvis

Tai unikalus projektas
skirtas vaikams,
pamatyti kaip iš
skylančio kiaušinio
išsirita viščiukas.

Dalyvis

Ugdyti nuo mažens
toleranciją, empatiją,
pagarbą ir draugiškumą vieni kitiems.

Dalyvis
Projektą įgyvendino
Emocinės
paramos telefonu tarnyba ,,Vaikų
linija”

Edukacinis projektas
„Magiški kiaušiniaiI

Projektas ,,Veiksmo
savaitė BE
PATYČIŲ”

5
Projekto
iniciatorė ir
globėja
Nijolė Gabija
Wolmer

Projekto
iniciatorė
Kalotė
Klaipėda

6

7

8

110 vaikų
10 mokytojų
2 vadovai

Atlikta švietėjiška
veikla ugdytiniams
ir
tėvams apie
taikos ir vienybės
svarbą
žemėje.
Skiepinta vaikams
meilė
Žemei,
atliekant joje gerus
darbus, tausojant ją.

Daugiau
informacijos
www.apkabinki
mezeme.lt

26 vaikai,
įstaigos
bendruomenė
ir tėvai

Vaikams suteikta
žinių apie paukščių
gyvenimo ciklą.
Patirtos teigiamos
emocijos ir
džiaugsmas.

Daugiau
informacijos
m.me/magiskiki
ausiniai

110 vaikų
2 vadovai
10 mokytojų

Atlikta švietėjiška
veikla tėvams ir
ugdytiniams,
akcentuotant
problemos svarbą,
kuriama saugesnė
aplinka.

Daugiau
informacijos
www.bepatyciu.
lt

3

1
Projektas
,,Smėlio
pasakojimai”

2
Smėlio
skulptūrų
kūrimas,
fotografijų
darymas.

Informacijos apie
sveiką
mitybą ir
Projektas
„Sveikatiada” fizinį
aktyvumą
vaikams
teikimas

Projektas
,,Sveika
mokykla”

Vykdomos
sveikatinimo
priemonės
vaikams.

3

4

5

6

2017-2018 m.m.

Lavinti vaikų
vaizduotę ir
kūrybiškumą,
kuriant statinius ir
erdvines figūras iš
smėlio, ugdyti
meninius ir
socialinius
gebėjimus.

Dalyvis
Projektą
įgyvendino
Kauno
apskrities
ikimokyklin
ių įstaigų
Dailės
ugdytojų
draugija

73 vaikai,
10 mokytojų,
6 auklėtojų
padėjėjos

Vaikai bus socialiai
aktyvūs ir kūrybiški,
gebės geriau pažinti
juos supančią
aplinką.

Daugiau
informacijos
smeliopasakojimai
@gmail.com

2017-2018 m.m.
2018-2019 m.m.

Teikti metodinę
informaciją ir
plėsti vaikų žinias
apie sveiką
mitybą, fizinį
aktyvumą,
organizuoti
konkursus,
viktorinas.

Dalyvis
Projektą
įgyvendina
Všį „Tikra
mityba”.

90 vaikų
10 mokytojų

Suformuotos vertybinės
nuostatos apie sveikatą,
sveiką maistą, fizinį
aktyvumą, mažėja
vaikų sergamumas.

Daugiau
Informacijos

Stiprinti vaikų
sveikatą, gilinti
sveikatos žinias ir
įgūdžius bendromis mokytojų,
šeimos ir visuomenės pastangomis, kurti
integruotą visapusę sveikatos
stiprinimo ir
ugdymo sistemą.

Dalyvis
Projektą
įgyvendina
Lietuvos
Respublikos
Sveikatos
apsaugos
ministerija,
Lietuvos
Respublikos
Švietimo ir
mokslo
ministerija,
Valstybinis
aplinkos

110 vaikų
2 vadovai
10 mokytojų

Sukurtos sveikos ir
saugios ugdymosi
sąlygos, suformuotos
vertybinės nuostatos
apie sveikatą, mažėja
vaikų sergamumas.

Daugiau
informacijos
www.smpc.lt

2017-2018 m.m.
2018-2019 m.m.

7

8

Všį „Tikra
mityba”.
Mosėdžio g. 11B,
Kaunas

sveikatos
centras.

Parengė Nijolė Gurevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Tel. 8 315 76 551

