
DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE 

2016–2017 M. M. / 2017–2018 M. M. 

Projekto 

pavadinimas, 

logotipas 

Programa/ 

priemonė 

Projekto 

įgyvendin

imo 

metai 

Projekto, 

programos tikslas (-

ai) 

Statusas 

projekte 

Projekto 

dalyviai 

Laukiami rezultatai, pasiekimai 

pasibaigus projektui 

Pastabos, 

finansavimas 

„Tautiškumo 

ir 

patriotiškumo 

ugdymas 

bendradarbiauj

ant su Vilniaus 

lietuvių 

namais“. 

 

Alytaus 

miesto 

savivaldyb

ės vaikų ir 

mokinių 

veiklos 

programos 

projektai 

 

2016-

2017 m. 

m. 

• Ugdyti tautinę  

savimonę ir 

pilietinę nuostatą 

per savo krašto 

etnokultūros 

paveldo suvokimą. 

• Skatinti mokiniu 

giliau pažinti 

Lietuvos istoriją, 

kultūrą, tradicijas, 

vertybes. 

• Ugdyti  

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

kultūrą, pagarbą ir 

toleranciją kitų 

šalių kultūrai, 

kalbai, tradicijoms. 

Koordina

torius 

1.Piliakalnio 

progimnazija

Alytus, 

Lietuva 

2.Lietuvių 

namai, 

Vilnius, 

Lietuva 

• Mokiniai praplėtė kultūrinį akiratį:  

susipažino su Marcinkonių miestelio 

istorija, sužinojo apie senojo Dzūkijos 

kaimo buitį, papročius, vaišinosi 

grikine banda, išmoko dzūkiškų dainų;  

• Ugdė bendradarbiavimo,  

bendravimo, viešojo kalbėjimo 

kompetencijas. 

Alytaus miesto 

savivaldybė 

Tautos dvasios 

beieškant 

Programa 

03.02 

„Jaunimo 

politikos 

įgyvendini

mas“ 

2016-

2017 m. 

m. 

Plėtoti Lietuvos ir 

Lenkijos šalių 

kultūrinį 

bendradarbiavimą, 

ugdyti jaunimo 

socialines 

kompetencijas, 

Koordina

torius 

1.Piliakalnio 

progimnazija

Alytus, 

Lietuva 

2. Stanislawa 

Staszica 

pradinė 

• Jaunimas įgijo žinių apie etninės  

kultūros puoselėjimą; 

• Plėtotas Lietuvos ir Lenkijos šalių 

kultūrinis bendradarbiavimas; 

• Užmegzti nauji ryšiai tarp Lietuvos 

ir Lenkijos jaunimo; 

• Patobulintos jaunimo socialinės ir 

Lietuvos ir 

Lenkijos 

jaunimo mainų 

fondas 



kurios padėtų 

ugdyti tautinį 

tapatumą ir 

etnokultūrinį 

raštingumą 

mokykla, 

Pila, Lenkija 

anglų kalbos kompetencijos; 

• Suorganizuota projektinių veiklų 

nuotraukų parda. 

 

 „Išmintis 

žvakės 

šviesoje“ 

Nordplus 

Junior 

2016-

2017 m. 

m. 

• Susipažinti su  

latvių  

literatūra; 

• Perskaityti latvių  

autorių knygeles, 

skirtas  

pagal jų mokymosi 

programas; 

•  Kelionės metu į  

Latviją susipažinti į 

Latvijos kultūra ir  

ekonomika. 

Partneris 1.Piliakalnio 

progimnazija

Alytus, 

Lietuva 

2.Privati 

mokykla 

„Gaismas 

tilsts 97“, 

Kekava, 

Latvija. 

• Susipažinta su latvių literatūra. 1-8 

klasių mokiniai perskaitė latvių 

autorių knygeles, skirtas  

pagal jų mokymosi programas; 

•  Pažintinė kelionė į Latviją, pažintis  

su šalimi, kultūra, ekonomika. 

 

Nordplus 

Tarptautiškum

o tiltai 

(Interbridge) 

Erasmus+ 

KA1 

Dotacijos 

Sutarties  

Nr. 

2017-1- 

LT01-KA 

101-

035082 

2017-

2018 m. 

m. 

Projekto tikslas – 

padėti įgyvendinti 

progimnazijos 

2017-2019 m. 

strategijoje iškeltą 

tikslą – didinti 

ugdymo / si 

efektyvumą ir 

patrauklumą bei 

atviros 

progimnazijos 

kūrimą. 

Koordina

torius 

1.Piliakalnio 

progimnazija

Alytus, 

Lietuva 

2.Porto, 

Portugalija, 

3.Bournemou

th, Didžioji 

Britanija 

4.Firkloversk

olen, 

Randers,  

Danija. 

 

• Patobulinta Piliakalnio 

progimnazijos mokytojų profesinė 

kvalifikacija; 

• Darbo stebėjimo metu Danijoje 

pedagogai susipažins kaip praktiškai 

dirbti su spec. poreikių turinčiais 

vaikais išmoks efektyvių darbo 

metodų suvaldyti bei motyvuoti 

tokius mokinius, įgys  praktinės 

patirties iš partnerių mokyklos, kuri 

moko tokius mokinius ir  efektyviai 

taiko tinkamus ugdymo metodus; 

• Mokytojai mokysis kaip integruoti 

naujas strategijas ir technologijas į 

pamokų veiklas ir pateiks 

Švietimo 

mainų paramos 

fondas  



rekomendacijas bei pagalbą likusiam 

mokyklos personalui bei kitų 

švietimo įstaigų pedagogams. 

„Neformaliojo 

vaikų švietimo 

paslaugų 

plėtra“ 

ES lėšų 

finansuoja

mas 

projektas 

(Sutarties 

Nr. 09.2.2-

ESFA-V-

729-01-

0001) 

2017-

2018 m. 

m. 

Projekto tikslas – 

Sudaryti galimybes 

Mokyklos 

mokiniams 

nemokamai 

dalyvauti (įskaitant 

kelionės išlaidas) 6 

edukacinėse 

programose 

(vienoje 

programoje gali 

dalyvauti 20–25 

mokinių grupė ir 

lydintis 

mokytojas). 

Partneria

i 

Lietuvos  

mokinių  

neformaliojo  

švietimo  

centras 

• Sudaryti galimybes Mokyklos 

mokiniams nemokamai dalyvauti 

(įskaitant kelionės išlaidas) 6 

edukacinėse programose (vienoje 

programoje gali dalyvauti 20–25 

mokinių grupė ir lydintis 

mokytojas). 

Lietuvos  

mokinių  

neformaliojo  

švietimo  

centras 

 

 

Parengė:     

Piliakalnio progimnazijos direktorė Regina Špukienė 


