
 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE 

VEIKLOJE 2019–2020 M. M. / 2020–2021 M. M. 

 

Įstaigos pavadinimas: Alytaus „Volungės“ progimnazija 

 

Projekto pavadinimas, 

logotipas  

Programa/ 

priemonė  

Projekto 

įgyvendinimo 

metai  

Projekto, 

programos tikslas (-

ai)  

Statusas 

projekte  

Projekto dalyviai  Laukiami 

rezultatai, 

pasiekimai 

pasibaigus 

projektui  

Pastabos, 

finansavimas 

(Eurai) 

„Įvairūs ieškojimai 

užsienio kalbos mokyme 

– technologijomis ir 

žaidimais paremtas 

kalbos mokymas“ 

(„Different Quests in 

Foreign Language 

Teaching – Technology 

and Game Based 

Language Teaching“) 

 

 

Erasmus+ 

programa, 2 

pagrindinis 

veiksmas – 

Mokyklų mainų 

strateginė 

partnerystė. 

2020–2023 

m.m. 

Sukurti palankią 

užsienio kalbų 

mokymui(si) skirtą 

aplinką 

atsižvelgiant į 

mokinių amžiaus 

grupę. Ugdyti 

užsienio kalbų 

mokytojų įgūdžius 

ir kompetencijas 

taikyti šiuolaikines 

technologijas 

mokant užsienio 

kalbos. 

Dalyvis Alytaus 

„Volungės“ 

progimnazija 

(Lietuva), 

Agrupamento de 

escolas Terras de 

Larus 

(Portugalija), 

Osmangazi 

Imam Hatip 

Ortaokulu 

(Turkija), Szkola 

Podstawowa nr 

72 z Oddzialami 

Dwujezycznymi 

i Sportowymi im 

Mikolaja 

Kopernika 

(Lenkija), 

Instituto 

Comprensivo 

„Don 

Milanialiperti“ 

(Italija) 

Sukurta palanki 

užsienio kalbų 

mokymuisi 

aplinka, 

inovatyvių 

technologijų 

taikymas mokant 

užsienio kalbos. 

31 320 EUR 

„Džiaukis būdamas 

aktyvus ir sveikas“ 

Erasmus+ 

programa, 2 

2020–2023 

m.m. 

Didinti mokinių 

supratingumą apie 

Dalyvis Alytaus 

„Volungės“ 

Padidėjęs mokinių 

suvokimas 

29 961 EUR 



(„YEAH! You(th) Enjoy 

to be Active and 

Healthy“ 

 

 
 

pagrindinis 

veiksmas – 

Mokyklų mainų 

strateginė 

partnerystė. 

sveikos mitybos 

svarbą, skatinti 

atsakingą ir 

nežalingą aplinkai 

vartojimą. Ugdyti 

pilietiškumo, 

skaitmeninio 

raštingumo ir 

verslumo 

gebėjimus. 

Novatoriškų, 

kompetencijomis 

grindžiamų 

mokymo metodų 

ugdymas. 

progimnazija 

(Lietuva), 

Instituto 

comprensivo 

Manerbio 

(Italija), Hejby 

Skole (Danija), 

Osnovna sola 

Valentina 

Vodkina 

Ljubljana 

(Slovėnija), 

CEIP Ciudad de 

Merida 

(Ispanija) 

siekiant tvaresnių, 

ekologiškesnių ir 

tvaresnių 

pasirinkimų. 

Tarptautinis projektas 

„Knygų skirtukas“ 

Partneriai: Osnovna 

škola „Vladimir Nazor“ 

Nevidane, Kroatija 

Tarptautinė 

mokyklų 

bibliotekininkų 

asociacija 

(IASL) 

 

2021-2022  

m. m. 

Mokinių kūrybinė 

veikla, 

bendradarbiavimas 

su Kroatijos 

ugdymo įstaigomis 

Dalyviai Svajonė 

Pledienė, Lorerta 

Naruševičienė, 

Irena Šimkienė, 

Roma 

Apanavičienė 

 

 

Knygų skirtukų 

gaminimas, 

mokinių 

kūrybiškumo 

ugdymas, 

partnerystės tarp 

ES šalių 

skatinimas. 

 

Respublikinis 

aplinkosauginis 

projektas „Mes 

rūšiuojam“. 

 

 

Aplinkos 

apsaugos 

projektas „Mes 

rūšiuojam“, kurį 

organizuoja 

Gamintojų ir 

Importuotojų 

Asociacija, VšĮ 

„Elektronikos 

gamintojų ir 

importuotojų 

organizacija“ ir 

UAB „Atliekų 

Projektas 

tęstinis. Pradžia 

2012 m. 

Aplinkos 

saugojimas, taršos 

mažinimas ir 

visuomenės 

ugdymas. 

Dalyvis Eimutis 

Arbutavičius, 

vyresnysis 

fizikos 

mokytojas, 

5-8klasių 

mokiniai, 

mokytojai. 

Ugdomi 

ekologiško 

gyvenimo 

įgūdžiai. Mokiniai 

įtraukiami į 

aktyvią veiklą. 

Mažėja 

ekologinės 

problemos ir tarša. 

 



tvarkymo 

centras“. 

OLWEUS patyčių ir 

smurto prevencijos 

programa. 

 

„Saugios 

mokyklos 

aplinkos 

kūrimas“ (Nr. 

VP1-2.3-ŠMM-

04-V-03-05) 

Europos 

socialinio fondo 

ir Lietuvos 

Respublikos 

bendrojo 

finansavimo 

programa. 

Projektas 

tęstinis. Pradžia 

2009 m. 

Patyčių mažinimas 

mokykloje, mokant 

mokyklos 

personalą atpažinti, 

pastebėti patyčias 

ir tinkamai į jas 

reaguoti. 

Dalyvis Projekto 

koordinatorė 

Giedrė 

Mažeikienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui. 

Dalyvauja 

progimnazijos 

bendruomenė. 

Sumažėjo 

patyčios 

progimnazijoje. 

 

Respublikinis projektas 

„Sveikatiada“. 

 

Bendra 

valstybinių 

institucijų, 

socialiai 

atsakingo verslo 

bei 

nevyriausybinio 

sektoriaus 

programa. 

Projektas 

tęstinis. Pradžia 

2011 m. 

Formuoti sveikos 

mitybos ir fizinio 

aktyvumo įgūdžiais 

pagrįstą kultūrą 

progimnazijos 

bendruomenėje. 

Dalyvis Projekto veiklos 

organizatorė 

Rūta 

Mockevičienė, 

technologijų 

mokytoja 

metodininkė. 

Dalyvauja 

progimnazijos 

bendruomenė 

Sukurta 

sisteminga ir 

lengvai 

pritaikoma, 

mokiniams 

patraukli sveikos 

gyvensenos 

įgūdžių 

formavimo 

sistema. 

 

 

 

 

Informaciją parengė Giedrė Mažeikienė, Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 


