
ALYTAUS PILIAKALNIO PAGRINDINĖ MOKYKLA
DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE 2013-2014 METAIS

Programa/priemonė. 
Projekto pavadinimas,
logotipas

Projekto veiklos Projekto 
įgyvendini
-mo
(dalyvavi
mo 
projekte) 
metai

Projekto, 
programos tikslas 
(-ai)

Statusas 
projekte
(pareiškėjas, 
vykdytojas, 
dalyvis)

Projekto 
dalyviai
(tikslinė 
grupė ir 
skaičius)

Laukiami 
rezultatai,
pasiekimai 
pasibaigus 
projektui

Pastabos

Olweus patyčių 
prevencijos programa.
Nacionalinės smurto 
prieš vaikus 
prevencijos ir 
pagalbos vaikams 
2008-2010 metų 
programos 7.3 
priemonė. 
Nuo 2012 m. Olweus 
programa yra 
finansuojama Europos 
socialinio fondo ir 
Lietuvos Respublikos 
bendrojo finansavimo 
lėšomis, įgyvendinant 
valstybės planavimo 
projektą „Saugios aplinkos 

mokykloje kūrimas" (Nr. 
VP1-2.3-ŠMM-04-V-
03-005).

2011-05-16-2012-12-
31 – Olweus kokybės 
užtikrinimo sistemos 
diegimas.
2013 m. rugsėjo mėn. 
mokyklai 
suteiktas„Olweus 
mokyklos“ vardas 
2013-2015 mokslo 
metams. Toliau 
vykdomos Olweus 
programos veiklos - 
Mokymosi ir 
Supervizijų grupių 
susirinkimai (5 kartus 
per mokslo metus po 
90 minučių);
klasių valandėlės pagal 
patyčių prevencijos 
metodiką 1-10 klasių 
mokiniams  (2 kartus 
per mėnesį). 
3-10 klasių mokiniams 
5 kartus vykdytas 
tyrimas dėl patyčių;
renginiai mokyklos 

2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014

Šios programos 
tikslas - mokyti 
visą mokyklos 
personalą 
atpažinti, pastebėti 
patyčias ir 
tinkamai į jas 
reaguoti,
siekiant mažinti 
patyčių ir kitokio 
asocialaus elgesio 
apraiškas.

Dalyvis.
Programą 
įgyvendina
Specialiosios 
pedagogikos 
ir 
psichologijos 
centras.

1-10 klasių 
mokiniai 
(231);
38 
pedagoginiai
Darbuotojai;
14 
aptarnaujan-
čio 
personalo 
darbuotojų.

Nuo 2009 m. 
patyčių 
sumažėjo 16,1 
%, pagerėjo 
mikroklimatas,
mokiniai tapo 
atviresni, 
mokykla 
saugesnė.
Mokykla ir 
toliau planuoja 
dirbti pagal 
Olweus 
metodiką.

Daugiau 
informacijos

www.sppc.lt

http://www.sppc.lt/l.php?tmpl_into%5B0%5D=index&tmpl_name%5B0%5D=m_site_index2&tmpl_into%5B1%5D=middle&tmpl_id%5B1%5D=428
http://www.sppc.lt/l.php?tmpl_into%5B0%5D=index&tmpl_name%5B0%5D=m_site_index2&tmpl_into%5B1%5D=middle&tmpl_id%5B1%5D=428
http://www.sppc.lt/


bendruomenei patyčių 
prevencijos tema.

Kūrybinių 
partnerysčių projektas 
„Tyrinėjanti 
mokykla“.

Kūrybos agento 
paslaugos mokykloje - 
25 sesijos po 3-4 val.;
Kuriančio praktiko 
paslaugos mokykloje 
kartu su mokyklos 
kūrybiško mokymosi 
projektui reikalingomis 
priemonėmis-15 sesijų 
po 3-4 val. 
Mokytojų profesinis 
tobulėjimas.

2013-2014 Jos tikslas – 
praplėsti ir 
praturtinti įprastą 
mokymosi 
procesą, ugdyti 
mokinių ir 
mokytojų 
kūrybiškumą. Šių 
tikslų siekiama 
sukuriant sąlygas 
mokyklų ir kūrėjų 
- menininkų, 
kultūros ir 
kūrybinio 
sektoriaus veikėjų 
bei mokslininkų – 
bendradarbiavimui

Pareiškėjas 
ir
dalyvis.
Projektą 
įgyvendina 
„Kūrybinės 
partnerystės“

7ab klasių 
mokiniai

Susiformuos 
teigiamas 
mokyklos 
bendruomenės
požiūris į 
kultūrą, 
kūrybiškumą 
bei partneryste 
grįstą veiklą 
mokykloje; 
mokiniai ir 
mokytojai įgis 
naujų 
gebėjimų.

Daugiau 
informacijos

www.piliakalnis.alytus.lm.lt

Comenius daugiašalių 
mokyklų partnerysčių 
projektas „Atraskime 
paslėptus talentus“

Projekto veiklos 
suplanuotos įvairaus 
amžiaus mokiniams, 
interaktyvios ir 
įdomios, vykstančios 
netradicinėse aplinkose 
bei mainų vizitų metu, 
skatinančios 
motyvaciją. Vyks 
įvairūs 
konkursai, varžybos.

2013-2015 Projekto tikslas- 
padėti jauniems 
žmonėms 
 tobulinti 
kūrybiškumą, 
atrasti savo 
talentus.

 

Pareiškėjas 
ir dalyvis. 
Projektą 
koordinuoja 
partneriai ir 
Lenkijos 
Respublikos. 

2-6 klasių 
mokiniai

Įvyks vizitai į 
Ispaniją, 
Turkiją, 
Graikiją, 
projekto 
partneriai 
atvyks į Alytų.
Mokiniai turės 
galimybę 
bendradarbiau-
ti su savo 
bendraamžiais 
iš kitų Europos 
šalių. 

Daugiau 
informacijos 
www.piliakalnis.alytus.lm.lt

http://www.piliakalnis.alytus.lm.lt/
http://www.piliakalnis.alytus.lm.lt/


„
 Mokymosi visą 
gyvenimą programos 
Comenius Regio  
partrnerystės projektas 
„Professional 
Development without 
Boundaries“ 
(„Profesinė plėtra be 
sienų“).

Tobulinama bendroji 
jaunų mokytojų 
kompetencija, 
pateikiamos naujos 
kompetencijos įgijimo 
formos: kolegialus 
dalijimasis patirtimi 
suprevizinėse grupėse, 
pamokų, kitos 
pedagoginės veiklos 
demonstravimas ir 
stebėjimas, vaizdo 
pamokos, mokytojų 
poreikius atitinkantys 
mokymai.

2012-2013  Projekto tikslas – 
informacinės, 
konsultacinės ir 
kvalifikacijos 
tobulinimo 
pagalbos 
pradedantiems 
mokytojams 
teikimas Lietuvos 
ir Jungtinės 
Karalystės 
švietimo įstaigose 
remiantis šių šalių 
patirtimi.

Dalyvis.
Pareiškėjas – 
Alytaus 
miesto 
savivaldybės 
administracij
os Švietimo 
skyrius.

3 mokytojai Jauni 
mokytojai
įgis naujų 
kompetencijų,
jas pritaikys 
praktinėje 
veikloje.

Daugiau 
informacijos

www.alytus.lt

     
Tarptautinis projektas 
„Gerosios patirties 
mainai ugdymo srityje 
su Uzdos sanatorine 
mokykla-internatu 
(Minsko sritis, 
Baltarusijos 
Respublika)“.

Mokyklos vadovų, 
pedagoginių 
darbuotojų susitikimai, 
dalijimasis gerąja 
patirtimi, bendri 
mokinių veiklos 
projektai (įvykdytas 
meno mainų projektas 
Šv. Velykų 
belaukiant).

2012-2013
2013-2014

Projekto tikslas – 
skleisti 
pedagoginę patirtį, 
vykdyti bendrą 
veiklą mokiniams, 
tobulinti mokinių 
užsienio kalbos 
įgūdžius.

Vykdytojas Alytaus 
Piliakalnio 
pagrindinės 
mokyklos ir 
Uzdos 
mokyklos-
internato 
pedagoginiai 
darbuotojai 
bei 5-10 
klasių 
mokiniai.

Mokytojai įgis 
naujų 
kompetencijų, 
mokiniai 
patobulins 
užsienio 
kalbos 
įgūdžius, 
tobulins 
bendravimo ir 
bendradarbiavi
mo įgūdžius.

Daugiau 
informacijos

www.piliakalnis.alytus.lm.lt

Alytaus  miesto 
savivaldybės vaikų ir 
mokinių veiklos 2013 
metų projektas 
„Tautiškumo ir 

Susitikimai, mokinių 
mainai meninėje, 
sportinėje, kultūrinėje 
srityje; ekskursijos,
mokinių kūrybiniai 
susitikimai; parodos, 
konkursai, žygiai, 

2012-2013
2013-2014

Projekto tikslas - 
partnerystės 
ugdymas 
bendradarbiaujant 
su Vilniaus 
lietuvių namų 
mokiniais ir 

Pareiškėjas. 10 
pedagoginių 
darbuotojų
5-10 klasių 
mokiniai.

Mokiniai 
užmegs ryšius 
su bendraam-
žiais, plėsis 
kultūrinis 
bendravimas ir 
pažinimas. 

Daugiau 
informacijos 
www.piliakalnis.alytus.lm.lt

http://www.piliakalnis.alytus.lm.lt/
http://www.piliakalnis.alytus.lm.lt/
http://www.alytus.lt/
http://www.smpf.lt/lt/


patriotiškumo 
ugdymas 
bendradarbiaujant su 
Vilniaus lietuvių 
namais“.

mainų programos;
informacijos sklaida 
mokyklos internetinėje 
svetainėje ir miesto bei 
respublikinėje 
spaudoje.

mokytojais. Mokytojai 
pasidalins 
patirtimi, 
organizuojant 
ugdymo 
procesą, 
vykdys mainų 
menines, 
sportines, 
kultūrines 
programas. 

_________________________


