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

Programa/
priemonė
Tarptautinė
programa
„Zipio
draugai“.

Projekto
įgyvendini
mo metai
2017-2018
m. m.
2018-2019
m. m.

Projekto, programos
tikslas (-ai)

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
priešmokyklini
o ugdymo
grupė,
1 pedagogas.

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

Programos tikslasmokyti vaikus
socialinių ir
finansinių įgūdžių
žaidžiant, vaidinant,
diskutuojant, kuriant
projektus.

Dalyvis.
Projektą
įgyvendina
VŠĮ Trakų
švietimo
centras.

1
ikimokyklinio
ugdymo grupė,
1 pedagogas.

Tarptautinė
programa „Zipio
draugai“.

Finansinio ir
socialinio
raštingumo

Finansinio ir
socialinio
raštingumo
programa
„Aflatoun“.

Laukiami rezultatai,
pasiekimai pasibaigus
projektui
Programa padės
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.
Programa padės
vaikams socialinio ir
finansinio raštingumo
pamatus.

Pastabos,
finansavimas
www.vaikolabui.lt

www.aflatoun.org

programa
„Aflatoun“.

Ekologinissocialinis
švietimo
projektas
„Saulėto
oranžinio
traukinio kelionė“

Aplinkos
apsaugos
projektas „Mesrūšiuojam“.

Visa lopšeliodarželio
bendruomenė.

Ekologinissocialinis
švietimo
projektas
„Saulėto
oranžinio
traukinio
kelionė“.

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

Projekto tikslastobulinti Lietuvos
Respublikos ir
užsienio švietimo
įstaigų
bendruomenių
pažinimo ir
gamtamokslinę
kompetencijas.

Dalyvis.
Projektą
įgyvendina
Vilniaus
miesto
savivaldybės
lopšelisdarželis
„Rūta“.

Aplinkos
apsaugos
projektas
„Mesrūšiuojam“.

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

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
aplinkosauginius
reikalavimus.

Dalyvis.
Visa lopšelioProjektą vykdo darželio
Gamintojų ir
bendruomenė.
Importuotojų
Asociacija, VšĮ
„Elektronikos
gamintojų ir
importuotojų
organizacija“
ir UAB
„Atliekų
tvarkymo
centras“.

Ikimokyklinio
amžiaus vaikai turės
galimybę kartu su
suaugusiais, keliauti į
gamtos pasaulį,
pamatyti, išgirsti,
išgyventi, apmąstyti,
įgyti įvairios patirties
apie juos supančią
aplinką.

www.ruta.vilnius.lt

Vaikai, vaikų šeimos
www.mesrusiuoja
nariai, pedagogai ir
m.lt
bendruomenė teisingai
tvarkys EEĮ ir NB
atliekas, kartu per
ugdytinius skatinsime
tai daryti jų šeimas, o
kartu ir visuomenę.
Gauta 78,51 Eur.
kanceliarinėms
prekėms įsigyti.

Prevencinis
projektas
„Žaidimai
moko“.

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

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

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

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

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

Programa
„Vaisių
vartojimo
skatinimo
mokyklose“.

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

Prevencinis
projektas
„Žaidimai moko“.

Programa „Pienas
vaikams“.

Programa „Vaisių
vartojimo

Dalyvis.
Projektą
įgyvendina
Kelmės rajono
pedagoginė
psichologinė
tarnyba.

Dalyvis.
Paramą vykdo
Europos žemės
ūkio garantijų
fondas (ES
parama) ir
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto
(nacionalinė
parama).
Programos tikslas –
Dalyvis.
įdiegti vaikams
Paramą vykdo
supratimą apie vaisių Europos žemės
ir daržovių
ūkio garantijų
teigiamą poveikį
fondas (ES
parama) ir
sveikatai.
Lietuvos
Respublikos

5-6 metų
ugdytiniai, 2
pedagogai, 1
logopedas.

154 vaikai.

154 vaikai.

Ikimokyklinio
amžiaus vaikai lavins
erdvės ir regimąjį
suvokimą, vizualinius
procesus, smulkiąją
motoriką. Plės erdvės
sąvokas. Gausins
žodyną, tikslins
gramatinę kalbos
sandarą. Užduotys
paįvairins ugdymo
procesą, siekiant
geresnės ugdymo
kokybės.
Vaikams skiriamas
pienas ir jo produktai,
už kurių suvartojimą
gautas
kompensavimas
skiriamas stalo
įrankių, virtuvės
įrangos atnaujinimui.

www.kelmesppt.lt

Nemokamai dalijami
produktai – obuoliai iki 3 kartų per
savaitę.

http://www.litfood.
lt

http://www.litfood.
lt

skatinimo
mokyklose“.

Respublikinis
projektas
„Sveikatiada“.

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

Respublikinis
projektas
„Lyderių
laikas 3“.

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

Respublikinis
projektas
„Lietuvos
mažųjų
žaidynės“.

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

valstybės
biudžeto
(nacionalinė
parama).
Projekto tikslas Dalyvis.
įgyvendinti sveikos Projekto
mitybos ir fizinio organizatorius
aktyvumo
veiklas - VšĮ „Tikra
įstaigoje.
mityba“.

Visa lopšeliodarželio
bendruomenė.

Kursime ir plėtosime
sveikos mitybos ir
fizinio aktyvumo
įgūdžiais grįstą
kultūrą.

Pilotinė įstaiga.
Projekto
organizatorius
Švietimo ir
mokslo
ministerija.

Pedagogai.

Dalyvis.
Projekto
organizatorius
LTOK
RIUKKPA.

2
priešmokykini
o ugdymo
grupės,
2 pedagogai.

Sukurtas
www.lyderiulaikas.
besimokančios
smm.lt
bendruomenės
modelis, telkiantis
Alytaus miesto
švietimo bendruomenę
mokinių mokymosi
pasiekimų gerinimui.
Bendradarbiaujant su
www.ltok.lt
kitų įstaigų
komandomis
ugdysime sveikus ir
fiziškai aktyvius
vaikus.

www.sveikatiada.lt

Respublikinis
projektas
„Sveikatiada“.

Respublikinis
projektas
„Lyderių laikas
3“.

Respublikinis
projektas
„Lietuvos mažųjų
žaidynės“.

Projekto tikslas –
nacionalinė
iniciatyva, siekianti
tobulinti
ugdymo
įstaigų
vadybos
praktiką
bei
besimokančiųjų
mokymosi kokybę.
Projekto tikslas –
formuoti
teigiamą
požiūrį į kūno kultūrą
ir sportą, skatinti
prigimtinį
vaikų
poreikį
judėti.
Skatinti
pedagogų
tarpusavio
bendradarbiavimą.

,,eTwinning“
projektinė
veikla.

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

Projekto tikslas –
bendradarbiaujant su
kitų šalių kolegomis
paįvairinti ugdomąją
veiklą,
motyvuoti
vaikus ir pedagogus
dirbti komandoje.

Partneris.
Projekto
organizatorius
ŠMPF.

Respublikinis
projektas
„Futboliukas“.

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

Projekto tikslas –
populiarinti futbolo
žaidimą lauke ir
uždarose
ugdymo
įstaigos patalpose bei
populiarinti futbolą
kaip sporto šaką
visuomenėje.

Dalyvis.
Projekto
organizatorius
Lietuvos
masinio
futbolo
asociacija ir
Lietuvos
futbolo
federacija.

,,eTwinning“
projektinė veikla.

Respublikinis
projektas
„Futboliukas“.

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2
ikimokyklinio
ugdymo
grupės,
1
priešmokyklini
o ugdymo
grupė,
4 pedagogai.
1
ikimokyklinio
ugdymo grupė,
1
priešmokyklini
o ugdymo
grupė, 4
pedagogai.

Įstaiga įsitrauks į bent www.etwinning.lt
2-3 tarptautinius
projektus,
bendradarbiaus su kitų
šalių kolegomis,
įvairiau organizuos
ugdomąją veiklą.

Sudominsime vaikus
sportu ir sveika
gyvensena. Vaikai
futbolą pažins kaip
patrauklią ir
veiksmingą priemonę
formuojant fizinius
gebėjimus. Aktyvių
veiklų metu
suartėsime su
kaimyninėmis
bendruomenėmis.

www.asfutboliukas
.lt

Dalė Draugelienė

