VILNIAUS DARŽELIS – MOKYKLA „SVAJA“
PROJEKTINĖ VEIKLA 2016-2017 M.M.
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Trukmė

Projekto
koordinatorius

Darbo gr.
nariai

Mokinių
klasės, grupės

Mokinių
skaičius

Trumpas projekto aprašymas

1

Mokinai eksperimentuoja,
stebi, tiria, kuria, keliauja

2016-2017
m.m.
Pagal
mėnesio
palnus

Metodinė taryba
Direktoriaus pavad.
ugd. I.Terez

Pradinių klasių
metodinio
būrelio nariai,
mokiniai

1-4 klasės,
priešmokyklinės
gr.

290

2.

Mes mokome skaityti,
skaitovai rusų,anglų,
lietuvių)
Teatro festivalis

2016-2017
m.m.
Pagal
mėnesio
planus

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
T.Stankevič,
N.Leškina,
Metodinė taryba

1-4 klasės,
priešmokyklinės
gr.

200

3.

Būkime sveiki:
• rytinė mankšta
• sporto estafetės, varžybos,
šventės

2016-2017
m.m.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
T.Stankevič,
Metodinė taryba

Mokiniai
anglų k.,
lietuvių k.,
pradinio
ugdymo
metodinių
būrelių nariai,
direktoriaus
pavad.
ugdymui
I. Terez
Direktorės
pavaduotojos
ugdymui
I.Terez
T.Stankevič,
metodinė
taryba,

Projekto tikslas-mokyti vaikus
stebėti, analizuoti aplinką,
organizuoti laisvalaikį, ieškoti ir
sisteminti informaciją, dalintis
patirtimi, bendradarbiauti,
dalintis bandymų ir stebėjimų
rezultatais
Projekto tikslas- per visų dalykų
pamokas ir namuose tobulinti
mokinių skaitymo gebėjimus.
Mokiniai gerins skaitymo
įgūdžius, domėsis literatūros
žanrais, stiprins lietuvių, anglų
kalbų įgūdžius, dalyvaus
konkursuose, diskusijose

1-4 klasių
mokiniai,
priešmokyklinės
grupės,
ikimokyklinės
grupės

350

Pagal

Projekto tikslas- ugdyti vaikų
sveikos gyvensenos įpročius,
organizuoti ugdytiniams įdomius,
patrauklius renginius, ugdyti
supratimą apie sveikos mitybos ir
fizinio aktyvumo naudą. Į
projekto vykdymą įtraukti

•Sveikos gyvensenos
ugdymo programos
integravimas

neformalaus
ugdymo
planą ir
slaugytojos
planą

Slaugytoja
G.Griniuk
Pradinių kl.
mokytojai, fizinio
lavinimo mokytojas

mokytojai,
mokiniai

darželio – mokyklos
bendruomenę (mokinius,
auklėtinius, tėvelius, mokytojus,
administraciją, socialinius
partnerius)

4.

Vertimų ir iliustracijų
projektas – konkursas „Aš
taip
suprantu ?“
(lietuvių k., anglų k.)

2016-2017
m.m.pagal
projekto
planą, pagal
mėnesio
planą

Anglų, lietuvių
kalbų, metodinių
grupių pirmininkai,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui I.Terez

Mokytojai,
mokiniai

3-4 klasės

120

5

Bendruomenės projektas
„Svajokime kartu“

2016-2017
m.m.
Pagal
projekto
planą,
mėnesio
planai

Direktoriaus pavad.
ugdymui
T.Stankevič
N.Leškina,
metodinė taryba

Bendruomenės
nariai

1-4 kl.
Ikimokyklinis ir
priešmokyklinis
ugdymas

350

6

„Mokyklinis radijas“

2016-2017
m.m.
Pagal
neformalaus
ugdymo
planą

Direkt. pavad.
ugdymui
I.Terez
T.Stankevič,
I. Stoliarenko
R.Černiauskienė

Pradinio
ugdymo
mokytojai
Lietuvių
kalbos
mokytojai ir
mokiniai

3-4 klasės

120

___________________

Projekto tikslas – žadinti mokinių
žingeidumąsvetimom kalbom,
tobulinti, plėsti kalbų žodynus.
Lavinti vaizduotę, ugdyti
kūrybiškumą, mokėjimą teikti
informaciją komunikacijos ir
dailės priemonėmis
Bendruomenės nariai tapatinasi
su darželiu – mokykla,
didžiuojasi ja, aktyviai dalyvauja
darželio – mokyklos veikloje,
kuria draželio – mokyklos
įvaizdį. Darželio – mokyklos
veikla optimaliai tenkina
bendruomenės narių poreikius,
vyrauja bendruomenės narių
pagarba vienas kitam, ugdoma
vaikų socialinė kompetencija
Darželio – mokyklos veikla
nukreipta inicijuoti ir organizuoti
bendruomenei skirtus projektus ir
programas
Tradicijų, vertybių puoselėjimas.
Aktyvumo, savarankiškumo,
kūrybos kompetencijų
puoselėjimas

