RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO UGDYMO KŪNO KULTŪROS PEDAGOGŲ ASOCIACIJA

PROJEKTAS
AKTYVISTAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir pradinio ugdymo mokyklų projekto „Aktyv‘istai“
nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato 2019 metų projekto „Aktyv‘istai“” (toliau – Projekto) tikslus,
organizatorius, vykdytojus, finansavimo, vykdymo etapų, projekto dalyvių ir vykdytojų
įsipareigojimų tvarką.
2. Projekto organizatoriai - Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija
(toliau – RIUKKPA).
3. Projektą finansuoja – Kauno miesto savivaldybės programa „Iniciatyvos Kaunui“
4. Projekto koordinatorius – RIUKKPA.
5. Projekto dalyviai – Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų (15), Kauno miesto pradinio
ugdymo mokyklų (10) ugdytiniai/mokiniai, pedagogai, tėvai.
6. Projekto vykdytojai – RIUKKPA reikalavimus atitinkantys treneriai – edukatoriai: kūno
kultūros mokytojo metodininko ir kūno kultūros mokytojo eksperto kvalifikacines kategorijas
turintys pedagogai.
7. Edukacinis užsiėmimas – fiziška aktyvi veikla, atitinkanti tikslinės grupės amžiaus tarpsnių
ypatumus, kurios metu vaikai ne tik sportuoja, bet ir mokosi stebėti savo organizmo reakciją į fizinį
krūvį, susipažįsta su savo kūno galimybėmis, išmoksta taisyklingos laikysenos pratimų. Užsiėmimus
veda projekto organizatoriai.
8. Refleksinis užsiėmimas – Projekto dalyvių (mokytojų) vedamas užsiėmimas, vadovaujantis
projekto organizatorių rekomendacijomis. Po kiekvieno Edukacinio užsiėmimo, privaloma
savarankiškai pravesti 3 refleksinius užsiėmimus ugdytinių žinioms įtvirtinti.

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Projekto tikslas – didinti ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą.
2. Projekto uždaviniai:
2.1.

Skatinti sąmoningą vaikų judėjimą, bei savikontrolę, formuoti savarankiško sportavimo

įgūdžius.

Teikti metodinę, konsultacinę pagalbą ikimokyklinio/jaunesniojo mokyklinio ugdymo

2.2.

mokytojams fizinio aktyvumo skatinimo, fiziškai aktyvių veiklų planavimo ir organizavimo, bei
teisingų vaikų judėjimo įgūdžių formavimo klausimais.

III. PROJEKTO EIGA

9. Projekto vykdymo data – 2019 metų balandžio 1 – gruodžio 31 d.
10.

Projekto vykdymo schema nustato projekto fazes, datas, veiklas, atsakingas

organizacijas:
DATA

FAZĖ

VEIKLA

ATSAKINGA
ORGANIZACIJA

Nuo
2018 04 01-05
06

2019 05 06
-05 15

2019 05 15- 06
30
2019 09 10-12
31

Dalyvių registracija

Tvarkaraščių derinimas

Edukacinių ir refleksinių
užsiėmimų organizavimas

Įstaigos,
pageidaujančios RIUKKPA
dalyvauti
projekte,
registruojasi
užpildydami dalyvio anketą
elektroninėje formoje.
Surinkus maksimalų dalyvių
skaičių (15 ikimokyklinio
ugdymo įstaigų ir 10 pradinių
mokyklų), registracija gali būti
sustabdyta anksčiau. Į projektą
nepatekusios įstaigos
informuojamos elektroniniu
paštu.
Derinamos užsiėmimų datos
RIUKKPA
atsižvelgiant į įstaigų
pageidavimus ir organizatorių
galimybes.
Įstaigose vykdomi edukaciniai RIUKKPA
užsiėmimai. Po 7 užsiėmimus
kiekvienoje dalyvaujančioje
įstaigoje, pagal iš anksto
suderintą tvarkaraštį. Po
edukacinio užsiėmimo
mokytojai savarankiškai
praveda 3 refleksinius
užsiėmimus, žinioms ir
gebėjimams įtvirtinti.

IV. PROJEKTO DALYVIAI

4.1 Projekto dalyviai – Kauno ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigos, užsiregistravusios
dalyvauti projekte. Projekte dalyvauja įstaigos, užregistravusios ne mažiau 100 projekto dalyvių
(vaikų) t.y. 5 darželio grupės arba 4-5 klasės.
4.2 Užsiėmimo dalyviai - 1-2 darželio grupės, kuriose ugdomi to paties amžiaus vaikai. Max
dalyvių saičius 30 vaikų. 1-2 klasės kuriose mokosi to paties amžiaus vaikai. Max. Dalyvių
skaičius 60 vaikų.
4.3 Dalyvių amžus – 3-9 metai.
V. DALYVIŲ REGISTRACIJA
5.1 Pageidaujantys dalyvauti projekte, registruojasi nusikopijuodami šią nuorodą:
https://docs.google.com/forms/d/11S2Cx_WTMXDRQg7vK_LhEoBHAKabnORltjYJFxhjjM/edit
.1 Surinkus maksimalų dalyvių skaičių ((15 ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir 10 pradinių
mokyklų)) registracija gali būti sustabdyta
anksčiau.
10.1. Į projektą nepatekusios įstaigos bus informuotos elektroniniu paštu.
10.2. Į projektą patekusios įstaigos gaus informaciją apie tolesnius projekto vykdymo etapus
elektroniniu paštu, nurodytu registracijos metu.
VI. PROJEKTO DALYVIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
6.1 Sudaryti sąlygas projekto organizatoriams, pravesti kokybiškus užsiėmimus įstaigos patalpose ar
lauko teritorijoje. Visą reikiamą įrangą ir inventorių atsiveža užsiėmimų organizatoriai.
6.2 Surinkti projekte dalyvausiančių vaikų tėvų sutikimus dėl foto ir video medžiagos viešinimo
projekto populiarinimo tikslais.
6.3 Pateikti informaciją apie įstaigoje vykstatntį projektą darželio/mokyklos internetiniame
puslapyje, nurodant organizatorius RIUKKPA ir finansuotojus (Kauno miesto savivaldybė, programa
„Iniciatyvos Kaunui“)

