ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE
2017–2018 M. M. / 2018–2019 M. M.
Alytaus lopšelis-darželis „Vyturėlis“

Projekto pavadinimas,
logotipas

Programa/
priemonė

Projekto
įgyvendinimo
metai

Projektas „Pavasario
talkos
ir
vasaros
pramogos
lopšeliodarželio „Vyturėlis“ ir
Putinų
mikrorajono
bendruomenėms“

Emocinio
saugumo,
sveikos
gyvensenos
projektas

2018 m.

Tarptautinė
programa
priešmokyklinio
amžiaus vaikams

2017-2018 m. m.

Tarptautinė programa
„Zipio draugai“.

Projekto,
programos
tikslais (-ai)

Statusas
projekte
(pareiškėjas,
vykdytojas,
dalyvis)
Projekto tikslas - Vykdytojas
organizuoti
talkas,
vakarojimus
kartu su Putinų
bendruomene

Projekto
dalyviai
(tikslinė
grupė ir
skaičius)
Lopšeliodarželio ir
Putinų
bendruomenės

Programos
tikslas – padėti
5–7 metų
vaikams įgyti
socialinių bei
emocinių
sunkumų
įveikimo
gebėjimų,
siekiant
geresnės vaikų

20 ugdytinių,
1 pedagogas.

Dalyvis.
Projektą
įgyvendina
VšĮ Vaiko
labui.

Laukiami
rezultatai,
pasiekimai
pasibaigus
projektui
Jaukaus
bendravimo,
draugiškos
kaimynystės
idėja, kad gali
bendrauti, būti
vieni kitiems
naudingi
skirtingų kartų
Putinų
mikrorajono
gyventojai.
Programa
padės
pedagogams
tobulinti
socialinę, bei
vaikų
motyvavimo ir
paramos jiems
kompetencijas.
Ugdytiniai
gebės įveikti

Pastabos

https://www.vyturelis
-alytus.lt

www.vaikolabui.lt

emocinės
savijautos.

Respublikinis
Respublikinis
projektas
„Saulėto tęstinis projektas
oranžinio
traukinio
kelionė“

2017-2018 m. m.

Programos
tikslas –
tobulinti
švietimo įstaigų
bendruomenių
pažinimo ir
gamtamokslinę
kompetencijas

Dalyvis.
Projektą
vykdo
Vilniaus
lopšelisdarželis
„Rūta“

Aplinkosaugos
Piešinių
projektas „Sparnuočiai konkursas
– mano draugai”
“Mano
sparnuotas
draugas”

2018 m.

Dalyvis.
Projektą
vykdo
Alytaus
lopšelisdarželis ‘Du
gaideliai“

Respublikinis
Respublikinis
ikimokyklinių ugdymo tęstinis projektas
įstaigų prevencinis
projektas „Žaidimai
moko“

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

Tikslas –
pasitelkiant
įvairias piešimo
technikas
atskleisti
Lietuvos
paukščių
savitumą,
išskirtinumą.
Tikslas
žaidimų pagalba
lavinti
vaikų
erdvės ir laiko,
regimąjį
suvokimą,
tikslinti
ir
tobulinti

Kelmės
rajono
pedagoginė
psichologinė
tarnyba

kasdienius
sunkumus,
suvokti ir
kalbėti apie
savo jausmus,
ieškoti būdų su
tais jausmais
susitvarkyti.
Visa lopšelio- Žaliųjų
darželio
ugdymo(-si)
bendruomenė erdvių
panaudojimo
plėtotė,
kūrybiškumo
skatinimas
ugdymo
procese.
Padėkos.
3 grupės, 3
Vaikai geriau
pedagogai
pažins
paukštelius.
Apdovanoti
Padėkomis

1 grupė, 2
pedagogai ir
logopedas

Vaikai
lengviau
orientuosis
erdvėje,
popieriaus
lape, išmoks
sudaryti
objektų eiles

http://www.ruta.vilniu
s.lm.lt.

https://www.alytausd
ugaideliai.lt

https://www.kelmesp
pt.lt/

pagal dydį,
nustatant kūno
judėjimo
kryptį.

smulkiuosius
(riešo,
rankų
pirštų) judesius.
Lesyklėlių
paukščiams
konkursas iš
vienkartinio
plastiko atliekų

2018 m.

Programos
tikslas –
nereikalingų
daiktų
naudingumas,
atliekų
panaudojimas
naujam
gyvenimui,
rūpestis
paukšteliais.

Dalyvis.
Projektą
įgyvendina
ARATC

5 grupės

Patekome tarp https://www.aratc.lt.
gražiausių,
išradingiausių,
originaliausių,
funkcionaliausi
ų lesyklėlių
kūrėjų, 1 grupė
buvo pakviesta
į baigiamąjį
konkurso
renginį
Alytaus miesto
teatre.

Projektas
„Pasidalinkime
draugyste“

Respublikinis
sveikatą
stiprinančių
mokyklų
pozityvios
psichosocialinės
aplinkos
projektas

2018 m.

Dalyvis.
Projektą
įgyvendina
Kauno l-d
„Čiauškutis“

20 vaikų, 1
pedagogas

Vaikų
draugiškumo,
pagarbos
vienas kitam
plėtojimas,
sveikatą
stiprinančių
mokyklų
bendradarbiavi
mas.

http://lopselisdarzelis.
lt.

Projektas-kūrybinių
darbų paroda
„Kalėdinis žaisliukas dovanėlė seneliams“

Vaikų kūrybinių
darbų paroda ir
dovana
seneliams

2018 m.

Projekto tikslas gerinti ir
stiprinti vaikų
socialinę,
emocinę
sveikatą ir
gerovę, siekiant
pagarbių ir
draugiškų
tarpusavio
santykių.
Projektas
skirtas
Šv.
Kalėdų proga
pradžiuginti
dovanėle
Alytaus miesto

Vykdytojas

Registruoti
dalyvauti iš
visos
Lietuvos

Pasidalinimas
kūrybinėmis
idėjomis,
džiaugsmu
dovanoti,
rūpintis kitais.

https://www.vyturelis
-alytus.lt

Lesyklėlių
paukščiams konkursas
„Dar vienas
gyvenimas“

Putinų
mikrorajono
senelius.
Projektas
eTwinnig
platformoje

2018-2019 m. m.

Projekto tikslas - Vykdytojas
sudominti
vaikus
pasakomis,
aptarti pasakų
turinį, suprasti
pagrindinius
veikėjus, lavinti
vaikų kalbinius
gebėjimus,
ugdyti
kūrybiškumą.

Aplinkos
apsaugos
projektas

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

Projekto tikslas
– ugdyti
darželių
auklėtinius
rūšiuoti ir rinkti
elektros ir
elektroninės
įrangos bei
nešiojamųjų
baterijų atliekas,
jų nešalinti su
kitomis buityje
susidarančiomis
atliekomis.

eTwinnig projektas
„Ką pasakoja mano
mylimas žaisliukas"

Aplinkos apsaugos
projektas „Mesrūšiuojam“.

„Bitučių“ gr.

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

Personažas
https://live.etwinning.
keliaus į vaikų net.
namus, vaikai
susipažins su
įvairiausiais
pasakų
perteikimo
žanrais,
personažais.
Dalyviai
pasidalins
gerąja patirtimi
eTwinning
platformoje.
Vaikai, vaikų
www.mesrusiuojam.lt
šeimos nariai,
pedagogai ir
bendruomenė
teisingai
tvarkys EEĮ ir
NB atliekas,
kartu per
ugdytinius
skatinsime tai
daryti jų
šeimas, o kartu
ir visuomenę.

Pieno gaminių Nuo 2004 m.
vartojimo vaikų
ugdymo
ir
švietimo
įstaigose parama
Pieno
gaminių
vartojimo
vaikų
ugdymo ir švietimo
įstaigose
paramos
programa
„Pienas
vaikams“
Vaisių vartojimo Nuo 2011 m.
skatinimo
programa

„Vaisių vartojimo
skatinimo mokyklose“
programa

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

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

166 vaikai

Vaikams
skiriamas
pienas 2-3
k/sav, už kurio
suvartojimą
gautas
kompensavima
s skiriamas
ugdymo
proceso
gerinimui.

http://www.litfood.lt

166 vaikai

Nemokamai
skiriami
obuoliai 6
kartu per mėn.

http://www.litfood.lt

Tarptautinis vaikų
meno projektas
„Laiškas mamai
2017”,
„Juosta mamai 2018”

Tarptautinis
tęstinis vaikų
meno projektas

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

Projekto tikslas
– išgyventi
kūrybos
džiaugsmą
netradiciškai
švenčiant
Motinos dieną.

Dalyvis.
Visa lopšelioProjekto
darželio
organizatoriu bendruomenė
s
– Kauno
menų darželis
„Etiudas“

Kiekvienas
www.etiudas.kaunas.l
vaikas sukuria m.lt
savitą
dailės
darbą Mamai.
Apdovanoti
Padėka.

Ekologinis
tęstinis
konkursas

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

Projekto tikslas
–
suburti
mokyklų žaliųjų
palangių
ar
žaliųjų vidinių
erdvių įrengimu
besidominčius
bendraminčius
panaudojant jas
ugdymo
procesui
organizuoti.

Dalyvis.
Projekto
organizatoriai
-Lietuvos
mokinių
neformaliojo
švietimo
centras
ir Vilniaus
universiteto
botanikos
sodas

Vaikai domisi
augalais
stebint ir
pažįstant
pagrindines
augalų augimo
ir vystymosi
sąlygas.
Apdovanoti
Padėkos
diplomais.

Ekologinis projektas
„Mano žalioji
palangė“

Parengė : Roma Trakymienė, tel. Nr. (8 315) 72 921

1
ikimokyklini
o
amžiaus
vaikų grupė
ir pedagogė

http://www.botanikos
-sodas.vu.lt

