PANEVĖŽIO RAJONO
NAUJAMIESČIO VAIKŲ
LOPŠELIS-DARŽELIS

Panevėžio rajono Naujamiesčio vaikų lopšelis-darželis sėkmingai įgyvendino projektą
„Panevėžio rajono Naujamiesčio vaikų lopšelio-darželio patalpų ir įrangos atnaujinimas“. 2011 m.
rugsėjo 5 d. pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartimi projektui skirta 42.464,33 Lt ES
struktūrinių fondų parama, 7.493,71 Lt savo indėliu prie projekto tinkamų išlaidų apmokėjimo prisidėjo
Projekto vykdytojas – Panevėžio rajono Naujamiesčio vaikų lopšelis-darželis. Projektas įgyvendintas
pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas:
sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo
įstaigas“.
Pasiektas projekto tikslas – atnaujintos švietimo įstaigos vidaus patalpos ir įranga užtikrina
geresnę Naujamiesčio vaikų lopšelio-darželio švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą.
Vaikų lopšelio-darželio ugdytiniai, kurių dauguma – iš socialiai remiamų šeimų, neturinčių
kompiuterių, mokosi dirbti įstaigoje esančiais kompiuteriais, atlikdami jų amžiui pritaikytas užduotis,
naudojasi interaktyvia lenta, kaip nauja ir smagia žaidimo ir mokymosi forma, džiaugiasi galėdami
dainuoti tikru mikrofonu.
Naudojantis nauja metodinio kabineto įranga galima plėtoti švietimo pagalbos teikimą
specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos bei elgesio ir emocijų sutrikimų.
Įstaigos specialiosios pedagogės-logopedės Kristinos Račinskienės paruošta metodinė medžiaga, skirta
darbui su interaktyviąja lenta, padeda vaikams įtvirtinti garsų tarimą, turtinti žodyną.
Moderniame metodiniame kabinete patogu vykdyti švietėjiškas programas ne tik įstaigos
bendruomenei, bet ir kitų Panevėžio rajono ir miesto švietimo įstaigų pedagogams. Sudaryta sutartis su
VšĮ „Mokymo ir psichologinio konsultavimo centru“, kuris planuoja rengti projekto „Psichinėsemocinės sveikatos gerinimas labiausiai pažeidžiamų visuomenės narių: bedarbių ir mažas pajamas
gaunančių asmenų, vaikų iš socialinės rizikos šeimų, globos namų ir vaikų su specialiaisiais poreikiais
bei vaikų ir jaunimo, kuriems didelė asmeninės krizės rizika“ užsiėmimus šeimoms ir vaikams. Š. m.
kovo 22 d. asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ prezidentė Danutė Jakučiūnienė planuoja surengti
seminarą „Kūno kultūra vaikų darželyje“.
Naudodamiesi už projekto lėšas įsigyta kompiuterine, vaizdo bei garso technika pedagogai gali
greitai surasti ugdomajai veiklai reikalingą medžiagą bei informaciją tėvų švietimui. Susirinkimų metu
rodomi filmuoti vaikų užsiėmimų siužetai padeda tėvams suvokti apie vaikų veiklą lopšelyje-darželyje,
jų emocinę savijautą, bendravimo su bendraamžiais įgūdžius. Filmuota medžiaga naudojama ir
pedagogų kvalifikacijos kėlimui – auklėtojos iš šalies pamato savo darbą, jį vertina, išskiria
tobulintinas sritis.
Įgyvendintas projektas sudaro galimybes teikti kokybiškesnes ugdymo paslaugas Naujamiesčio
vaikų lopšelyje-darželyje, skatina pedagogų motyvaciją kelti kvalifikaciją. Tikimasi, kad sukurta
materialinė bazė ženkliai įtakos tolesnį švietimo įstaigos veiklos vystymą ir vykdymą.
Projektas prisideda prie 2009-2015 m. Panevėžio rajono plėtros strateginio plano 1.1.3.3
priemonės „Rekonstruoti Panevėžio rajono švietimo įstaigų pastatus, modernizuoti ir atnaujinti
materialinę bazę“ įgyvendinimo.
Daugiau informacijos apie projektą:
Projekto vadovė Ramutė Skrickienė, Naujamiesčio vaikų lopšelio-darželio direktorė,
tel. (8 45) 599 674, el. p. darzelis_bitute@yahoo.com

