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Alytus

1. Projekto pateikėjas
Alytaus lopšelis-darželis „Boružėlė“.
2. Projekto vykdytojas(-ai)
Alytaus lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ pedagogai.
3. Projekto vadovai (vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, telefonas, el. paštas)
Milda Urbanavičienė, Alytaus lopšelio darželio ,,Boružėlė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė, tel. (8 315) 76 620, el. paštas ld@boruzele.alytus.lm.lt;
Lina Brenkevičienė, Alytaus lopšelio darželio ,,Boružėlė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
tel. (8 315) 76 620, el. paštas ld@boruzele.alytus.lm.lt
4. Projekto dalyviai:
lopšelio-darželio „Boružėlė“ ugdytiniai – 177;
lopšelio-darželio „Boružėlė“ pedagogai, kiti įstaigos darbuotojai, ugdytinių tėvai, seneliai.
5. Projektas vyko
Nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31.
6. Projekto pagrindinės veiklos
Projekto veikla skirta Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ ugdytiniams, pedagogams, ugdytinių
tėvams, seneliams, kitiems įstaigos bendruomenės nariams:
 organizuota edukacinė programa vaikams „Pasibičiuliaukim“, kurios metu vaikai klausėsi
pasakojimo apie bites, medaus kopinėjimą, susipažino su bitininkystės istorija, papročiais, įrankiais,
liejo žvakes iš bičių vaško, ragavo bičių produktų (medaus, duonelės, pikio);
 lopšelio-darželio pedagogai dalyvavo seminaruose „Šventės, renginiai, scenarijai“, „Figūrinė balto
popieriaus kompozicija „Kalėdų paslaptis“ – vaikų kūrybingos ir prasmingos veiklos skatinimui“,
kuriuose mokėsi kūrybingai pritaikyti senąsias tradicijas ir vertybes dabartiniam laikui, suvokti etninę
kultūrą kaip nuolat atsinaujinantį reiškinį, pasireiškiantį įvairiais būdais (paprotiniu elgesiu,
pasaulėžiūra, mitologija, liaudies papročiais, apeigomis, tautosaka, muzika, šokiais ir žaidimais,
tautodaile, tradiciniais amatais ir kita), suprasti XXI amžiaus švenčių esminius pokyčius bei naujos
kartos vaikų ir tėvelių požiūrį į šventes;
 ugdytinių tėvai, seneliai, kiti įstaigos bendruomenės nariai aktyviai dalyvavo lopšelyje-darželyje
vykusiose šventėse, vakaronėse.
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7. Pasiektas tikslas ir rezultatai
 Ugdomas aktyvus tradicijų dalyvis, turintis norą pažinti ir perimti tautos kultūrą, savo krašto
papročius, folklorą, žmonių darbus.
 Tenkinamas jaunų šeimų, jų vaikų, senelių ir įstaigos bendruomenės poreikis bendrauti, ugdyti
vaikus, diegiant tautines etnokultūrines vertybes.
 Tobulinama pedagogų kvalifikacija etninės kultūros srityje, įgytos žinios perteikiamos ugdytiniams.
8. Projekto biudžetas
Iš viso projektui – 400 Eur.
Rėmėjų lėšos – 0 Eur.
Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos:
prašyta – 500 Eur;
skirta – 400 Eur;
panaudota – 400 Eur;
kam panaudota – edukacinei programai vaikams „Pasibičiuliaukim“, lopšelio-darželio pedagogų
kvalifikacijos kėlimui; kanceliarinių prekių ir kitų priemonių įsigijimui.
9. Projekto veiklos iliustracijos ar kita svarbi informacija
Foto nuotraukos, informacija Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ interneto svetainėje www.boruzelealytus.lt.

Projekto asignavimų valdytojas
Lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktorė

Gita Vitkauskienė

Projekto vadovės

Milda Urbanavičienė
Lina Brenkevičienė
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2016 m. lapkričio 18 d. lopšelio-darželio „Boružėlė“ priešmokyklinukai dalyvavo edukacinėje
programoje „Pasibičiuliaukim“, kurią vedė Radžiūnų kaimo turizmo sodybos ,,Avilys" savininkė
pedagogė Jūratė Biesevičienė. Vaikai mokėsi lieti žvakes, susipažino su bitininkystės istorija,
papročiais, įrankiais, ragavo bičių produktų.

