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VAIKŲ IR JAUNIMO SOCIALIZACIJOS PROJEKTŲ ATASKAITA 

 

I. INFORMACIJA APIE PROJEKTO VYKDYTOJĄ 

 

1.1. Įstaigos / organizacijos pavadinimas:  Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla 

        

1.2. Kontaktiniai duomenys:  

Įmonės kodas 190140622 

Adresas Šiaurės pr. 35 

Miestas, rajonas ir pašto indeksas Kaunas, LT-49198 

Telefonas (su tarpmiestiniu kodu) 837312038 

Elektroninis paštas papartis@papartis.kaunas.lm.lt 

 

1.3. Informacija apie Projekto vadovą:  

Vardas ir pavardė Rūta Jasionienė 

Pareigos organizacijoje    Pradinių klasių mokytoja metodininkė 

Adresas    Šiaurės pr. 35, Kaunas, LT-49198 

Telefonas (su tarpmiestiniu kodu) 8-680 92345 

Elektroninis paštas     ruta65@gmail.com 

 

II. PROJEKTO APRAŠYMAS 
 

2.1. Projekto pavadinimas „Gyvenu sveikai – augu linksmai“ 

 

2.2. Projekto lėšos 1600 EUR 

Visos Projektui skirtos lėšos 1600 EUR 

Panaudotos Projektui skirtos lėšos 1600 EUR 

Kitos Projektui skirtos lėšos 582,78 + 0,14 = 582.92 EUR 

 

2.3. Projekto įgyvendinimo trukmė:  nuo 2016-09-01  iki  2016-11-30  

 

2.4. Įgyvendinto Projekto aprašymas 

Projekte įvykdytos sveikatinimo akcijos, sportiniai, kūrybiniai renginiai, kuriuose buvo 

akcentuojamas sveikatos palaikymas, mokyklos bendruomenės paskatintos gyventi įdomiau, 

propaguota sveika mityba, pristatytos jos gerinimo galimybės, naujovės. 

Įgyvendinus projektą pagilėjo mokyklos bendruomenės, socialinių partnerių žinios apie sveikatą. 

Pakito mokinių emocinio gyvenimo kasdienybė. 

Projekto metu ypatingai pastiprinti ugdytinių bei bendruomenės fizinio aktyvumo įpročiai -  per 3 

mėn. 17 proc. daugiau bendruomenės narių dalyvavo fizinio aktyvumo veiklose. 

Buvo organizuojama tiriamoji ir analitinė veikla -  atliktas fizinio aktyvumo praktikumas, išvados 

panaudotos ugdymo veiklai planuoti. 

Mokiniai paskatinti diskutuoti fizinio aktyvumo temomis – surengta bendra konferencija su 

projekto dalyviais (Kauno Dainavos progimnazija mokykla, Kauno J. Urbšio katalikiškoji 
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pagrindinė mokykla, Kauno ,,Vyturio“ gimnazija,) „Gyvenu linksmai – augu sveikai“. 

 

2.5. Tikslai ir uždaviniai pasiekti įgyvendinant Projektą 

Tikslas – atskleidžiant fizinio aktyvumo, sveikos mitybos, veiklos ir poilsio derinimo, asmens ir 

aplinkos švaros įtaką žmogaus sveikatai ir gyvenimo kokybei, ugdyti mokinių savimonę, 

saviraišką, pozityvią pasaulėvoką ir bendražmogiškąsias vertybines nuostatas – PASIEKTAS 

PILNAI. 

Uždaviniai - įgyvendinti: 

 suorganizuotos aktyvaus fizinio sveikatinimo veiklos, sustiprinta mokyklų bendruomenių 

ir socialinių partnerių elgesio, vertybių, nuostatų sklaida; 

  įtraukti socialinę atskirtį, fizinę negalią turintys, specialiųjų poreikių ir vaikai iš socialinės 

rizikos šeimų. 

 

2.6. Projekto įgyvendinimo rezultatai: 

1. 17% padidėjo mokinių, bendruomenės narių, socialinių partnerių aktyvumas, įsitraukiant į 

sveikatinimo veiklas. 

2. 11% mokinių bendruomenės narių pagerino sveikos mitybos, veiklos ir poilsio derinimo 

įpročius. 

3. 21% padidėjo mokinių bendruomenės, socialinių partnerių sveikatos stiprinimo 

kompetencijos, asmens ir aplinkos švaros higiena, pagerinusi gyvenimo kokybės suvokimą. 

4. 92% mokinių dalyvavo projekte. 

 

2.7. Projekto dalyviai  

Projekto dalyviai Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla, Kauno Dainavos 

progimnazija, Kauno J. Urbšio  katalikiška pagrindinė mokykla, 

Kauno „Vyturio“ gimnazija 

Projekto dalyvių skaičius 898 

 

2.8. Vykdytos priemonės Projekto viešinimui  

Mokyklų internetinės svetainės. 

,,Sveikatiados“  tinklalapis. 

Internetinė svetainė youtube (https://youtu.be/cETMQQye1hI). 

 

2.9. Savivaldybės, kuriose vyko Projekto veiklos. Kokiose Projekto veiklose dalyvavo, kokiu 

būdu? 

Projekto veiklos vyko Kauno miesto savivaldybėje.  

 tyrimas „Sveikas XXI a. pilietis“ įvykdytas Kauno ,,Paparčio“ pradinės mokyklos 

bendruomenėje. 

 „Rudens sporto šventė“. Sportinės varžybos, bėgimo maratonas, estafetės, ketureilių - 

skanduočių kūrimas įvyko visose keturiose ugdymo įstaigose. 

 Vaikams ypač patiko akcija „Judriosios pertraukos“, šokiai, knygų veikėjų inscenizacijos, 

mankštos – skanduotės. 

 Akcijos „Mano dienotvarkė – gera savijauta“ metu sukurta plakatų , stendinių pranešimų 

paroda, kuri pristatyta konferencijoje. 

 Diskusijos „Sveikas gyvenimo būdas“ - visose I-IV klasėse, organizavo Visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistai. Buvo atvykę paramedikai, kurie I-II klasių vaikus mokė 

tvarstyti, gaivinti, naudotis defibriliatoriumi. 

 Akcija „Rudens gėrybių fiesta“ vyko įvairiomis formomis: Dainavos progimnazijos 

https://youtu.be/cETMQQye1hI
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mokiniai gamino patiekalus iš moliūgų. ,,Vyturio“ gimnazijoje - sveikų priešpiečių 

(daržovių, vaisių, grūdinių kultūrų) – salotų ruošimas ir degustacija. ,,Papartyje“ drauge su 

tėvų bendruomene sukurtos Receptų knygos, kurios siūlo visiems dalintis naujais sveikais 

patiekalais. 

 Spalio pradžioje visi ,,Paparčio“ mokiniai dalyvavo akcijoje „Košės diena“ . 

 Netradicinės veiklos - draugiškos kvadrato varžybos „Žaidžiu su draugu“vyko tarp 

ketvirtokų, nauji žaidimai pristatyti II-IV klasėse per pertraukas, su adventiniais žaidimais 

ir rateliais susipažino visi I-ų klasių mokiniai. 

  Kauno kolegijos studentai pravedė renginį „Švarios rankos“.  

 „Judėjimo diena“ - Solidarumo bėgimas, mokiniai kūrė kryžiažodžius, juos sprendė.  

 Pažintinės-edukacinės programos: „Lietuvos sporto muziejus“, „Dūzgia bitelės“, 

„Tautiniai atvirukai iš šiaudų“, „Ekologiški sausainiai“, ,,Advento žaidimai ir rateliai“.  

  2016-11-30 įvyko baigiamoji apibendrinamoji konferencija „Gyvenu sveikai – augu 

linksmai“. Visų mokyklų pristatyta projekto patirčių sklaida, stendiniai pranešimai, 

pateiktys, tyrimų rezultatai, tolimesnio bendradarbiavimo perspektyvos. 

 

2.10. Bendradarbiavimas su partneriais (jei buvo). Kaip jie prisidėjo prie Projekto 

įgyvendinimo? 

Bendradarbiauta su: 

- Lietuvos paramedikų asociacija – pirmosios pagalbos mokymai vaikams; 

- Kauno visuomenės sveikatos biuras - atliko tyrimą „Sveikas XXI a. pilietis“; 

- Lietuvos sporto muziejus - plėtojo mokinių žinias apie praėjusių olimpiados lietuvių pasiekimus; 

- Kauno tautinės kultūros centras -  vedė edukacinius užsiėmimus; 

- Kauno kolegija - užsiėmimai apie švaros reikšmę gyvenime; 

- UAB ,,Vėjų fėja“ - edukaciniai sveikų sausainių kepimai; 

- AB ,,Kauno grūdai“ - organizavo akciją ,,Košės diena“; 

- visų 4 mokyklų ugdytinių tėvai, kurie kartu gamino patiekalus, sukūrė užrašė sveikuoliškus 

receptus; 

- Kauno moksleivių techninės kūrybos centras - pavėžėjo į pažintinius objektus. 

 

 

  

 

Projekto teikėjo vadovas          Rūta Jasionienė 
                                                                      (parašas) 

  

 

 


