
DALYVAVIMAS  

PROJEKTINĖJE VEIKLOJE 

2013–2014 M. M. IR 2014–2015 M. M.  

 

 

Projekto pavadinimas, 

logotipas 

Programa/ 

Priemonė. 

 

Projekto 

įgyvendinimo 

metai 

Projekto, 

programos 

tikslas (-ai) 

Statusas 

projekte 

(pareiškėjas,

partneris) 

Projekto 

dalyviai 

 

Laukiami rezultatai, 

pasiekimai 

pasibaigus projektui 

Pastabos 

Alytaus miesto 

savivaldybės vaikų ir 

mokinių veiklos 

projektai 

 

 

Projektas „Aš dar 

mažas, bet galiu kurti 

teatrą“ 

2013-2014, 

2014-2015 

Specialiųjų 

poreikių mokinių 

meninė raiška. 

Spektaklių 

statymas, 

dalyvavimas 

miesto, šalies ir 

tarptautiniuose 

renginiuose. 

Pareiškėjas 1-4 klasių 

mokiniai 

Pastatytas naujas 

spektaklis. 

Dalyvauta 

respublikiniuose ir 

tarptautiniuose 

vaikų ir jaunimo 

teatrų festivaliuose- 

konkursuose 

„Bildučiai“, 

Ignalinoje, „Jausmų 

sala“ Prienuose, 

„Akimrkos“ 

Alytuje. 

Tarptautiniame 

vaikų ir jaunimo 

teatrų festivalyje 

"Baltic-Satelid- 

2014" Seinuose 

Lenkijoje, 

profesionalios 

komisijos skirta pati 

aukščiausia II vieta. 

Atstovautas Alytaus 

miestas 

respublikinėje vaikų 

ir jaunimo teatrų 

šventėje 

„Šimtakojis 2013“ 

www.ams.

lt, 

www.sejny

.home.pl, 

www.lkc.lt 

www.drevi

nukas.lt     

http://www.ams.lt/
http://www.ams.lt/
http://www.sejny.home.pl/
http://www.sejny.home.pl/
http://www.lkc.lt/
http://www.drevinukas.lt/
http://www.drevinukas.lt/


UPC „Mokyklų 

bibliotekų darbuotojų 

kompetencijos 

tobulinimas, taikant 

šiuolaikines 

priemones“ projektas 

Nr. VP1-2.3  ŠMM 

04- V- 03- 001 

 

 

Vaikų leidyklėlė 

„Viena knygelė“ 

2011-11-22 – 

2013-11-22 

Gerinti mokyklų 

bibliotekų 

teikiamų 

paslaugų kokybę 

ir efektyvumą. 

Pareiškėjas 4 klasių 

mokiniai ir 

jų  

mokytojos, 

Alytaus 

miesto teatro 

aktorė Loreta 

Liausaitė 

Išleista knyga 

„Mano mokyklėlė, 

mano draugeliai ir 

aš neskaitant 

drevinuko...“. 

Mokiniai susipažino 

su ilgu knygos 

gimimo procesu. 

www.inme

dio.upc.sm

m, 

www.drevi

nukas.lt   

„Papildoma pagalba 

specialiųjų poreikių 

mokiniams“ (VP1-2.3-

ŠMM-05-K-01-014). 

 

 

 

„ Žmogiškųjų išteklių 

plėtros veiksmų 

programos 2 prioriteto 

„Mokymasis visą 

gyvenimą“ VP1-2.3-

ŠMM-05-K priemonės 

„Švietimo paslaugų 

prieinamumo 

didinimas specialiųjų 

poreikių asmenims 

(mokiniams ir kt.) ir 

švietimo pagalbos 

specialistams“  

 

2011-2013 Didinti švietimo 

paslaugų 

prieinamumą 

teikiant 

kvalifikuotą 

švietimo pagalbą 

specialiųjų 

poreikių 

mokiniams. 

Projekto 

vykdytojas. 

Projektą 

įgyvendina 

Europos 

socialinio 

fondo 

agentūra \                                                                                                                                                                     

 

Specialiosios 

pedagoginės 

pagalbos 

paslaugos 

teikimas 125 

specialiųjų 

poreikių 

asmenims.  

Nupirktos 

inovatyvios 

mokymo 

priemonės, įrengtos 

klasės spec. 

poreikių 

mokiniams. 

Teikiamos 

specialiosios 

pedagoginės 

paslaugos 

formaliojo ir 

neformaliojo 

specialiųjų poreikių 

asmenų švietimui. 

www.drevi

nukas.lt, 

www.esf.lt  

Tarptautinė 

ankstyvosios 

prevencijos programa 

„Zipio draugai“ 

Programa skirta 5-7 

metų vaikams. 

2013 Padėti vaikams 

iš(si)ugdyti 

socialinius bei 

emocinių 

sunkumų 

įveikimo 

Dalyvis. 

Programą 

įgyvendina 

VŠĮ „Vaiko 

labui“ 

20 

priešmokykli

nukų ir 

vadovas 

Išaugs vaikų 

pasitikėjimas 

savimi, gebėjimas 

susivaldyti, 

draugiškesni, 

gebantys rasti išeitį, 

www.vaik

olabui.lt ; 

www.drevi

nukas.lt   

http://www.inmedio.upc.smm/
http://www.inmedio.upc.smm/
http://www.inmedio.upc.smm/
http://www.drevinukas.lt/
http://www.drevinukas.lt/
http://www.esf.lt/lt/
http://www.drevinukas.lt/
http://www.drevinukas.lt/
http://www.esf.lt/
http://www.drevinukas.lt/
http://www.drevinukas.lt/


 

gebėjimus, 

siekiant vaikų 

geresnės 

psichikos 

sveikatos ir 

emocinės 

gerovės. 

susitarti. 

Tarptautinė 

ankstyvosios 

prevencijos programa 

„Įveikime kartu“ 

 

Ankstyvosios 

prevencijos programa 

„Zipio draugai“ 

orientuota į vaiko ir 

šeimos socialinių 

įgūdţių ugdymą, 

padedanti ugdyti   7-9 

metų vaikų atsparumą 

neigiamai aplinkos 

įtakai. 

2013-2014 Padėti vaikams 

iš(si)ugdyti 

socialinius bei 

emocinių 

sunkumų 

įveikimo 

gebėjimus, 

ugdyti pozityvius 

bendravimo ir 

problemų 

sprendimo 

gebėjimus ir taip 

užkirsti kelią 

įvairių 

priklausomybių, 

destruktyvaus ir 

savidestruktyvau

s elgesio 

atsiradimui bei 

gerinti bendrą 

emocinę vaiko 

savijautą. 

Dalyvis. 

Programą 

įgyvendina 

VŠĮ „Vaiko 

labui“ 

52 mokiniai 

ir 2 vadovai 

Programa moko 

vaikus įveikti 

kasdienius 

sunkumus, ieškoti 

būdų susitvarkyti 

savo jausmus, 

įtvirtina vaiko 

gebėjimą naudotis 

parama ir ją teikti. 

www.vaik

olabui.lt ; 

www.drevi

nukas.lt   

Tarptautinė 

ankstyvosios 

prevencijos programa 

„Įveikime kartu“ 

Ankstyvosios 

prevencijos programa 

„Obuolio draugai“ 

orientuota į vaiko ir 

šeimos socialinių 

įgūdţių ugdymą, 

padedanti ugdyti   9-10 

2014-2015 Padėti vaikams 

iš(si)ugdyti 

socialinius bei 

emocinių 

sunkumų 

įveikimo 

gebėjimus. 

Dalyvis. 

Programą 

įgyvendina 

VŠĮ „Vaiko 

labui“ 

24  2a klasės 

mokiniai ir 

vadovas 

Programa moko 

vaikus įveikti 

kasdienius 

sunkumus, ieškoti 

būdų susitvarkyti 

savo jausmus, 

įtvirtina vaiko 

gebėjimą naudotis 

www.vaik

olabui.lt ; 

www.drevi

nukas.lt   

 

http://www.drevinukas.lt/
http://www.drevinukas.lt/
http://www.drevinukas.lt/
http://www.drevinukas.lt/


 

metų vaikų atsparumą 

neigiamai aplinkos 

įtakai. 

parama ir ją teikti  

 

 

 

Projektas „Pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimo ir 

perkvalifikavimo 

sistemos plėtra (II 

etapas) 

 Mokyklos komanda 

atrinkta dalyvauti mini 

mokymuose tema 

„Gabių ir talentingų 

vaikų ugdymas“.  

2015 Trijų dienų 
mokymai bus skirti 
mokytojo veiklos 
planavimui ir 
ugdymo proceso 
organizavimui, 
tikslingam mokinių 
tarpusavio, 
mokinių ir 
mokytojo 
bendradarbiavimui
, aktyviam mokinių 
darbui pamokose.  

Pareiškėjas Pradinių 

klasių 

mokytojos 

Šie profesinės raidos 
renginiai yra 
orientuoti į praktiką ir 
pritaikyti konkrečiai 
mokyklos, kurios 
mokytojai nori 
tobulėti, 
bendruomenei – 
mokyklos komandai. 

http://ww

w.upc.sm

m.lt/ 

 

Parengė: 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Birutė Semeškienė, (8 315 70525), birute.drevinukas@gmail.com 


