ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE
2017–2018 M. M./2018–2019 M.M.
Mokyklos pavadinimas Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla
Projekto
pavadinimas,
logotipas

Projekto
Programa/
Projekto, programos tikslas (įgyvendinimo
priemonė
ai)
metai

„Vaisiai vaikams“
Programa

2017–2018
2018–2019

„Pienas vaikams“
Programa

2017–2018
2018–2019

„Zipio draugai“
Programa

2017–2018
2018–2019

„Antras žingsnis“
Programa

2017–2018
2018–2019

Laukiami rezultatai,
Statusas
Projekto dalyviai pasiekimai pasibaigus
projekte
projektui

Programos tikslas – įdiegti
vaikams supratimą apie vaisių
ir daržovių vartojimo teigiamą
Priešmokyklinės
poveikį sveikatai, padidinti
grupės
Partneriai
vaisių ir daržovių dalį vaikų
ugdytiniai ir 1-4
mityboje jų mitybos įpročių
klasių mokiniai
formavimosi etape.

Siekiama pagerinti vaikų ir
moksleivių mitybą, ugdyti
pieno produktų vartojimo
įpročius.

Programa moko įveikti
kasdienius emocinius
sunkumus: atstūmimą,
vienatvę, patyčias ar
priekabiavimą.
Programos tikslas – lavinti
socialinius šįgūdžius, vykdyti
smurto prevenciją bei gerinti
bendrą emocinę vaiko
savijautą.

Priešmokyklinės
grupės
Partneriai
ugdytiniai ir 1-4
klasių mokiniai

Partneriai

Partneriai

Gerėja mokinių
mityba.

Gerėja mokinių
mityba.

Pastabos,
finansavimas

Europos žemės ūkio
garantijų fondo ir
Lietuvos valstybės
biudžeto
finansuojama
Vaisių vartojimo
skatinimo
programa.
Programa
finansuojama iš
dviejų šaltinių:
Europos žemės ūkio
garantijų fondo ir
Lietuvos
Respublikos
valstybės biudžeto.

Priešmokyklinės
Gerinama vaikų
grupės
savijauta, tarpusavio
ugdytiniai
santykiai

Mokyklos lėšos

Gerinama vaikų
savijauta, tarpusavio
santykiai

Mokyklos lėšos

2–3 klasių
mokiniai

Strateginių
partnerysčių
projektas
(KA2)
Pagal
2017–2018
Europos
Sąjungos
„Inovatyvios,
programą
vertybėmis grįstos Erasmus+
mokyklos kultūros
įtvirtinimas“
„Mokyklų
aprūpinimas
gamtos ir
technologijų
mokslų
priemonėmis“

Projekto tikslas – ištirti
mokyklų vertybes, pagrindines
vadovavimo problemas,
mokykloje egzistuojančias
Visa mokyklos
atskirties problemas ir jų įtaką, Partneriai
bendruomenė
skatinti mokyklas, projekto
partneres, diskutuoti, mokytis,
dalintis gerąja patirtimi ir
praktika tarpusavyje
Projekto tikslas – didinti
bendrojo ugdymo įstaigų tinklo
veiklos efektyvumą.

Projektas

2017–2018
2018–2019

Projekto uždavinys –
modernizuoti gamtos ir
technologinių mokslų
mokymo(si) aplinką.

Dalyviai

1-4 klasių
mokinai

Vyks seminarai,
mokymai, vizitai į
Didžiosios Britanijos Europos Sąjungos
programos
mokyklas, Alytaus
Erasmus+
miesto mokyklų
lėšos
partnerių bendri
renginiai, vykdoma
gerosios patirties
sklaida

Europos Sąjungos
Gerės ugdymo kokybė, struktūrinių fondų ir
mokykla bus aprūpinta
Lietuvos
mokymo(si)
Respublikos
priemonėmis
valstybės biudžeto
lėšos

„Sveikatiada“
Programa

„Informatika
pradiniame
ugdyme“
Projektas

Ilgalaikė sveikos gyvensenos
ugdymo programa, kuri suteikia
2017–2018
vaikams žinių ir praktinių
Dalyviai
2018–2019
įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir
fizinį aktyvumą.

Pradinių
klasių
mokinių
informatinio
mąstymo
ir
skaitmeninio
raštingumo
2018–2019
Dalyviai
ugdymas.

1-4 klasių
mokinai

1-4 klasių
mokinai

Organizuojami
vaikams įdomūs ir
patrauklūs renginiai,
kurių metu mokiniai
plečia savo žinias ir
supratimą sveikos
mitybos ir fizinio
aktyvumo srityse.

Mokyklos lėšos

Mokytojai kurs ir
išbandys informatikos
mokomąją medžiagą,
Europos socialinio
dalyvaus projekto
fondo ir mokyklos
veiklose ir
lėšos
mokymuose, dalysis
gerąja patirtimi.
Ugdomi vaikų
skaitmeniniai įgūdžiai.

„Lyderių laikas 3“

Projektas

Stiprinti nuolat besimokančios
mokyklos
bendruomenės
bruožus,
tobulinti
įstaigos
vadybos
praktiką
bei
2017–2018
besimokančiųjų
ugdymosi Dalyviai
2018–2019
kokybę.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Bendradarbiaujant su
kitomis Alytaus miesto
Europos Sąjungos
Visa mokyklos švietimo įstaigomis
struktūrinių fondų
sustiprinsime
bendruomenė
lėšos
Mokymo(si) mokytis
kompetencijos
ugdymą.

Violeta Mikalauskienė

