
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE 
 

2015–2016 M. M. /2016–2017 M. M. 
 
Mokyklos pavadinimas: Alytaus Piliakalnio progimnazija 
 
 
 

Projekto 
pavadinimas, 

logotipas 
 

Programa/ 
priemonė 

Projekto 
įgyvendini

mo 
metai 

 

Projekto, programos 
tikslas (-ai) 

 

Statusas 
projekte 

 

Projekto 
dalyviai 

 

Laukiami rezultatai, 
pasiekimai pasibaigus 

projektui 
 

 „Tautiškumo ir 

patriotiškumo 

ugdymas“  

Alytaus miesto 
savivaldybės 

vaikų ir 
mokinių veiklos 

2014 metų 

projektas 
 

2015-2016 1.Skatinti mokinių 

bendruomeniškumą. 
2. Ugdyti domėjimąsi 

istorija, gamta, 
geografija. 
3.Ugdyti patriotiškumą 

ir meilę gimtajam 

kraštui. 
 

 

Koordinator
iai 

Piliakalnio 
progimnazijos 7-8 
klasių mokiniai ir 

mokytojai 
bendradarbiaujant 
su Vilniaus lietuvių 

namais 

Suorganizuoti Alytaus 
Piliakalnio progimnazijos ir 
Vilniaus lietuvių namų 
mokinių ir mokytojų  
edukacinę išvyką į Punią. 

Vizito metu mokiniai 
susipažins su dzūkų 

papročiais ir tradicijomis, 

dalyvaus diskusijose. 
 

 Socialinis 
projektas 

„Dalinamės 

gerumu“ 

Kūrybinis 

projektas 
2015-2016 1.Skatinti mokinių 

bendruomeniškumą. 
2. Skatinti  mokinių 

organizuotumą, 

iniciatyvumą. 
3.Skatinti mokinius 
motyvuoti vieni kitus. 
4.Organizuoti turiningą 

laisvalaikio praleidimą. 
 

Partneriai 1.Socialinė 

pedagogė Viktorija 

Mikniūtė  
2.Vyresniųjų klasių 

auklėtojos: 

Svetlana 
Rudavičienė, 

Audronė 

Balčiūnienė, Reda 

Ledžienė, 

Raimunda 

1.Stiprinti ryšį tarp mokinių; 
2.Pagerinti mokinių 

organizacinius gebėjimai;  
3.Motyvuoti  mokinių 

įsijungimą į progimnazijos 

vykdomas veiklas;  
4.Skatinti Susidomėjimą 
savanoriška veikla. 



Baranauskienė 

„Savanoriška 

akcija  
„Smurtui – Ne“ 

 Socialinės 

apsaugos ir 
darbo 
ministerijos 
finansuojamas 
projektas 

2015-2016 Įtraukti moksleivius į 

savanoriškas veiklas, 

mažinančias smurtą ir 

patyčias mokykloje ir 

už jos ribų, ugdant 

socialumą ir 

nepakantumą 

smurtiniam elgesiui bei 
suteikiant geros ir 
nerūpestingos vaikystės 

jausmus ir 
prisiminimus.  
 

Partneriai Alytaus Piliakalnio 
progimnazijos 1-8 
klasių mokiniai, 

auklėtojos, 

socialinė pedagogė  

globos namų 

vaikai, savanoriai 

 „Smurtui - NE“ dienos 
organizavimas. Diskusijos, 
paskaitos, žaidimai su visų 

1-8 klasių moksleiviais. 
Plakatų ir piešinių 

„Laimingoje vaikystėje nėra 

vietos smurtui!“ paroda. 
Konferencija „Smurtinės 

situacijos mokykloje ir jų 

sprendimo būdai“.  
Galimi tolimesni 
bendradarbiavimai su 
naujomis organizacijomis, 
pagerėja projekto dalyvių 

organizacijų įvaizdis ir 

reputacija. 
 

 
 
Olweus patyčių 
prevencijos 
programa 

Patyčių 

projektas; 
Savišvieta; 
Prevencinės 

paskaitos. 

2015-2016 Mokyti visą mokyklos 

personalą atpažinti, 

pastebėti patyčias ir 

tinkamai į jas reaguoti. 

Partneriai Alytaus Piliakalnio 
progimnazijos 
bendruomenė 

1. Sumažėjęs patyčių lygis 

progimnazijoje;  
2. Padidėjęs tolerancijos 

jausmas; 
3. Fiziškai, emociškai ir 

psichologiškai saugios 

aplinkos sukūrimas. 

Aplinkosauginis 
projektas 
„Saugok gamtą, 

ją pažindamas“ 

Alytaus regiono 
aplinkos 
apsaugos 
departamentas 

2015-2016 Pažinti ir saugoti 

gamtą, plėsti akiratį 

apie Alytaus apskrities 
saugomas teritorijas.  

Koordinator
ius 

Mokytojos Vilė 

Petravičienė, 
Rima 
Pėstininkienė, 
4 - 8 kl. mokiniai  

4. Surinkta medžiaga apie 
saugomas teritorijas, 
aplankytas Dzūkijos 

nacionalinis parkas, Metelių 

regioninį parkas, Žuvinto 

rezervatas. Dalyvavimas 
piešinių parodoje „Dzūkijos 

krašto gamta“. Surengta 
viktorina apie saugomas 

http://kl.mokiniai.pa/
http://kl.mokiniai.pa/


teritorijas. Nuotraukų 
paroda. 

 
 
Etnokultūrinis 

projektas 
„Tautos dvasios 

beieškant“ 

Lietuvos ir 
Lenkijos 
jaunimo mainų 

fondo programa 

2015-2016 Plėtoti  Lietuvos ir 
Lenkijos šalių kultūrinį 

bendradarbiavimą, 

ugdyti  jaunimo 
socialines 
kompetencijas, kurios 
padėtų  ugdyti tautinį 

tapatumą ir 

etnokultūrinį 

raštingumą.  
 

Koordinator
ius  
 

10 mokinių iš 

Lenkijos Pilos 
mokyklos; 10 
mokinių iš 

progimnazijos; po 
2 vadovus iš 

kiekvienos šalies. 
Jaunimo mainų, 

kurie vyko Alytuje, 
metu projektinėse 

veiklose dar 
papildomai 
dalyvavo 44 mūsų 

progimnazijos 
mokiniai  ir 10  
mokytojų. 

Patobulinti jaunimo 
socialinės ir anglų kalbos 

lingvistines kompetencijas;  
apsikeisti žiniomis apie 

tautų kultūrinį ir etninį 

paveldą. Suorganizuoti 

projektinių veiklų akimirkų 

foto parodą. 

„Mes 
rūšiuojam“ 

Alytaus regiono 
aplinkos 
apsaugos 
departamentas 

2015-2016 Saugoti gamtą ir 

išmokti rūšiuoti atliekas 
Partneris Mokytojos Vilė 

Petravičienė, 
Rima 
Pėstininkienė, 
1 - 8 kl. mokiniai  

Surinkta 16 kg atliekų 

 
 

http://kl.mokiniai.pa/

