puslapis

Lietuvos masinio futbolo asociacija
(Pareitkejo pavadinimas)

Sporto visiems sajud io pletoto
(Fondo letomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAWMAS
2.1. Projekto pavadinimas
ILietuvos mokyklg futbolo taidynig pletra

2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis

1 2017 m. sausio men. - 2017

in. liepos men.

2.3. Projekto tikslas
Siekti didinti sportuojandig moksleivig (merging it vaiking) skaidig platesngje amiiaus grupeje, taip ugdant nuolatinio
sportavimo igfidi per patrauklios pramogos sukiirimq, bei pldsti laidynig igyvendinimq visq mokslo metg laikotarpyje
skatinant taidynig tgstinumq bei pletrq ivairaus am2iaus grupese.

2.4. Projekto uidaviniai
o Plediant Lietuvos mokyklg futbolo laidynes pasiekti platesng amtiaus kategorijq (7 - 16 amtiaus grupes);
o Gerinti ir plesti §vietimo ir ugdymo istaigg sporting materialing bazg;
o Skatinti motyvuoti gvietimo ir ugdymo istaigg dalyvavimq projekto pletojime.

2.5. Trumpas projekto esms apragymas
Masigka problema liedianti visas gvietimo ir ugdymo istaigas, nes Um) kulturos pamokg lankomumas kasmet mateja.
Lietuvoje nepakankamai demesio skiriama vaiky skatinimui sveikai ir aktyviai gyventi, sveikatos problem! neturindig
vaikg Lietuvoje yra vos treddalis, daugumq sveikatos problemg lemia per malas vaikg fizinis aktyvumas ir netinkama
mityba. Treddalis vaikg turi antsvorio problem! , i§ kurig 95 proc. susijg su netinkama mityba bei susiformavusiomis
sotaus valgymo tradicijomis. Tinkamos mitybos pasirinkimas bei pastovus fizinis aktyvumas - kertiniai takai sveikesnei
gyvensenai. To pasekoje galime iivelgti, jog standartings kimo kulturos pamokos nepakankamai motyvuoja vaikus
aktyviam fiziniui judejimui. Vaikus skatinti sportuoti galima pasitelkiant §iuolaiki§ka metodikq ir sporto pasaulio
aktualijas, rengiant idomaus pobadiio vartybas, skatinimq jsitraukti j aktyviq fizing veiklq mokyklose jau nuo pradiniu
klasig. Projekto pletros kertiniai ta§kai - pradinig klasig moksleivig itraukimas, kas padetg formuoti nuolatinio
sportavimo igUdi bei didesng mergaidig integracija utsitmimus.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
o Projektas skirtas — Lietuvos gvietimo ir ugdymo istaigg mokiniams;
o Dalyvig amtius — nuo 7 iki 16 met! (2016 m. buvo 11 - 16 met!);
o Dalyvig skaidius — apie 14 000 -15 000 moksleivig (gali kisti dgl futbolo informacines sistemos idiegimo);
o Molcytojg ir kt. mokyklg darbuotojai — apie 1100;
o Projekto organizatoriai, koordinatoriai, teisejai, medicinos personalas ir kt. — apie 130;
o1 projektq pritraukti savanoriai – 70;
o Proiekto vieinimo metu anie nroiekta suiinos — bent 200 000 imoniu.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projekt4

pusla pis
Kiekybiniai:
o Bent 450 mokyklq pageres materialind sporto baze;
o Bent 14 000 moksleivig bent kaikuriam laikotarpiui (dalis ir ilgesniam) taps judresni, padides tikimybe itsiugdyti
nuolatinio sportavimo jproti, dalis moksleiviq prades lankyti sporto treniruotes;
o Bent 200 mokyklg jsitrauks j aktyvi4 futbolo veikla ir prades bendradarbiauti su kitoms mokyklomis bei organizuoti
futbolo turnyrus, renginius ir pnt;
o Bent 85% vaikg nores dalyvauti laidynese ir kitais metals.
Kokybiniai:
o Visuomeneje teigiamo poliftrio augimas futbolo bei vaikg futbolo projelctg attvilgiu;
o Pagerojusios ir prasiplotg sqlygos molcyklg materialinoje sporto bazeje;
o Zaidynig augimas suteiks galimybes mokykloms dalyvauti Iaidynese vise} mokslo metg laikotarpiu su skirtingg
am2iaus grupig komandomis;
o Molcyklg tarpusavio bendradarbiavimo skatinimas it aktyvesnis jsitraukimas sporting veikla bei renginius
savivaldybdje.
Ilgalaikis projekto poveikis projekto dalyviams — dalnesnio ar nuolatinio mokinig sportavimo igucaio susiformavimas,
futbolo Z.aidimo itbandymas, vaikg pritraukimas futbolq, didesnis susidomojimas futbolu ar sportu apskritai, sveikos
gyvensenos siekimas, bendradarbiavimo ir komandinio darbolgtidlio lavinimas, naujg draugg ir paijstamg susiradimas,
turiningo, smagaus laiko praleidimas su bendraamiiais.
Kiekvienais metals augant dalyvig skaidiui, priimtas sprendimas laidynig pletrai. 2016 m. pletra igyvendinta 5 - 8 klasig
mergaidig sales futbolo Iaidynig jgyvendinime, planuojama, jog kiekvienais metals 2aidyni4 dalyvig skaidius augs, o
padios laidynes bus prieinamos skirtingo amtiaus moksleiviams visa mokslo metg laikotarpiu, 2017 m. bus pradotos

2.8. Projekto testinumas
Atsiivelgiant didesnio tdimtumo pletotg mokslo metg laikotarpiu, mokykl4 pasiGlymus ir pageidavimus, 2010 — 2020
m. Lietuvos futbolo strategijos tikslus, 2011 — 2020 metg Valstybines sporto pletros strategijos tikslus — nusprgsta plesti
Lietuvos mokykl4 futbolo 2aidynes, kurios vyksta nuo 2005 m. (kovas - liepa), principu 7 priet 7 (mitrios komandos) ir
2aid2iama lauko aikttese. 2016 m. itpldstos laidynes, kurios vyksta gruodlio - balandlio menesiais, principu 5 priet 5,
kuriose 2aidliama tik saltse, o 2.aidynes skirtos tik merginoms. Projekto susidomejimas ir augimas matomas kiekvienais
metals — del didejaaio komandg skaidiaus, susidomejimo, idejg it aktyvig mokytojg, aktyvistq, todel ir ivertintas
poreikis plesti 2aidynes ir nusprgsta ±aidynit piet4 suskirstyti j tris etapus:
I etapas JGYVENDINTAS: 2016 m. startavo Lietuvos moksleiviq (merging) sales futbolo pirmenybes (sausis - kovas)
II etapas: 2017 m. pavasari startuoja pilotinis pradinig klasig moksleivig pirmenyb6s.
III etapas 2018 m. startuoja Lietuvos moksleivig (vaiking) sales futbolo pirmenybes (lapkritis - kovas)
IV etapas 2018 m. startuoja Lietuvos moksleivig (merging) lauko pirmenybes

Viso projekto suma (Eur):

130.350,00

Pratoma it fondo suma (Eur):

33.000,00

