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Respublikine ikimokyklinio ugdymo kiln° kultaros pedagogq asociacija
(Pareikejo pavadinimas)

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

2. PROJEKTO APRA§YMAS
2.1. Projekto pavadinimas
IMahll4 olimpiada

2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
12017 01 02 - 2017 12 15

2.3. Projekto tikslas
1. Didinti ikimokyklinio ir priegmokyklinio Enlists vailat fizinj alctyvumq, tenkinant prigimfini judejimo poreikj.
2. Skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo istaigq pedagogq tarpusavio bendravimq ir bendradarbiavimq, profesing
paramq ir pagalbq, ugdant sveikus ir fizigkai aktyvius vaikus.

2.4. Projekto uidaviniai
1. Patrauldiomis ir amlfaus tarpsniq ypattunus atifinkandiomis formomis pristatyti fizinio aktyvumo svarbq, garbingo
vartymosi ir bendradarbiavimo sporte idejas.
2. Organizuoti fizini aktyvwn skatinandius renginius, itraukiant ne tik vaikus bet ir jq Deimos narius, ilcimokykliniq istaign
bendruomenes.
3. Aprapinti ikimokyklinio ugdymo istaigas pagrindinomis sporto priemonomis, leisiandiomis tinkamai organizuoti keno
kultaros ugdymo (-si) procesq ir siekti motorinio glaudumo.
4. Teikti metodine, konsultacing pagalb4 ikimokyklinio ugdymo pedagogams, supaiindinant juos su sporto renginiq
organizavimo istaigoje modeliais ir galimyb6mis, fizinio aktyvumo skatinimo priemonotnis.
5. Sudaryti sqlygas ikimokyklinio ugdymo pedagogams dalintis gerqja vailcq sveikatinimo ir fizinio aktyvumo skatinimo
patirtimi.

2.5. Trumpas projekto am& apraymas
"Maltijit olimpiada" - testinis projektas, sprendliantis Lietuvos ikimokyklinio ir priegmolcyklinio am±iaus vaikit
fizinio pasyvumo, keno lcultdros ugdymo (-si) turinio kokybes ir su jais dirbandiq kuno kultaros pedagogq
kvalifikacijos tobulinimo problemas. Nepakankamas domesys ikimokyklinio amliaus fiziniam aktyvumui ir kiln°
kulturos pedagogq kvalifikacijai paskatino projekto "Malqjq olimpiada" pradtiq. Nuo 2015 m. projekte dalyvaujandiq
istaigq skai6ius stabiliai augo (2015 m. - 95 jstaigos, 2016 m. - 173 istaigos). 2017 m. planuojama j projekt4 itraukti
250 Lietuvos ikimokyklinio ugdymo istaigq.
Valhi fiziniam aktyvumui skatinti 2017 m. numatytas "Malitiq olimpiados" renginiq ciklas, kuri sudaro 4 estafediq
var2ybq etapai: paruogiamasis, miestit atkrintamosios rungtynes, regionq atkrintamosios rungtynes ir finalinis
festivalis. Pirmajame etape yra organizuojami seminarai ir mokymai pedagogams ir teisojams. Antrajame etape yra
rengiamos miestq atkrintamosios rungtynes, tretiamaje etape komandos variosi tarp regionq ir i finalini etapq patenka
24 - 26 komandos. Finaliniame festivalyje visos komandos yra nugaletojos it jis skirtas vaikams, jstaigq
bendruomenems. Ruogimasis ir dalyvavimas estafediq varlybose padeda j Matigq olimpiados projekta jtraukti visit
ikimokyldines jstaigos bendruomene, skatina iegkoti naujq fizinio aktyvumo forms}, naudotis projekto organizatoriq
paruogta metodika. Svarbu pabreiti, kad projektas ne tik skatina aplinkos kolcybigkam fiziniam aktyvumui formavimq,
bet ir ugdo sporto vertybes. Vienas ig trukdtiq siekti optimalios keno kultaros ugdymo (-si) kolcybts - sporto
inventoriaus ir metodiniq priemoniq stoka. §i problema bus sprendliama apriipinant projekto dalyvius pagrindiniti
sporto priemoniq komplektais ir metodinemis jit naudojimo rekomendacijomis. Siekiant tobulinti pedagogq
Icvalifilcacijq, numatyta organizuoti seminarus, mokymus ir apskritojo stab diskusikt. Gerosios darbo patirties sklaidai
bus surengta ikimokyklinio ugdymo keno lcultitros pedagogq konferencija.
Projekto dalyviq skaidiaus didinimas 30%, seminarai ir mokymai pedagogams, sporto inventorius projekto dalyviams projekto augimq sqlygojantys veiksniai, kurie reikalauja didesniq investicijq.
Visos projekte numatytos priemones - tikslingos, patrauklios, amtiaus tarpsnit ypatutnus atitinkandios bei
metodigkai pagrjstos.
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2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Projekto tikslino auditorija — Lietuvos ikimokyklinio ir priegmokyklinio amilaus vaikai (5-7 m.).
Planuojamas dalyviq skaidius:
Ikimokyklinio ugdymo istaigq iki 250 (ne maliau kaip ig 30 Lietuvos miestq ir miesteliq).
Vaikti (pasirengimo rungtynems fazes dalyviq) — 7000-10000.
Vaikq (dalyvaujandiq rungtynese) — 2000.
lkimokyklinio it priegmokyklinio ugdymo pedagogq - 500-1500.
Projekto vykdytoj4 - 100.
Apie projekto sulinos visq projekte dalyvaujandiq 'stain bendruomenos nariai: tovai, kiti geimos nariai, darieliq
administracija, kiti jstaigoje dirbantys pedagogai, savivaldybiq gvietimo skyriq atstovai. Planuojama, kad tiesiogiai ar
vieginimo deka apie projekto sulinos ne maliau 200 000 asmenq.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda jgyvendinus projektq
500 Lietuvos ikimokyklinio ugdymo pedagogq patobulins profesine kompetencij4 vaikq kuno kultfiros ugdymo ir
fizinio aktyvumo skatinimo srityje ir taikys gautas hulas praktikoje projekto metu ir projektui pasibaigus.
250 Lietuvos ikimokyklinio ugdymo istaigq organizuos papildom4 kuno kulttiros ulsiernim4, ko pasekoje padides
10000-15000 vaikq fizinis aktyvumas.
40 Lietuvos miestq ivyks 100 atkrintamuj4 rungtyniq, ko pasekoje bus nustatytos fizigkai pajegiausios ikimokyklinukq
komandos, atstovausiandios miestus finaliniame festivalyje.
50 Lietuvos ikimokyklinio ugdymo istaigq, organizuosiandiq atIcrintam4sias rungtynes bus aprapintos sporto
priemoniq rinkiniais. Bias sporto priemones, pasibaigus projektui seluningai naudos kasdienineje latmo kuturos
ugdymo (-si) veikloje.
250 vaikq finaliniame festivalyje var±ysis su bendraamliais ig kitq Lietuvos miestq..14 tevai tures galimybe steboti ir
vertinti asmeninius vaikq pasiekimus.
Projekto igyvendinimo priemonts atkreips visuomenos (miestq it rajonq savivaldybiq, gvietimo istaigq
administracijos, tevq ir kits} atsakingq asmenq) demesi vaikq fizinio pasyvumo problem4, bei paskatins iegkoti
produlctyviq gios problemos sprendimo
jgyvendinus projekt4 i liks dalyviq duomenq baze, kurios deka bus galima skleisti informacij4 apie kitas fizini
alctyvum4 skatinandias priemones ir raginti dalyvauti jose.

2.8. Projekto testinumas
Projektas „Maiqjq olimpiada" pradotas vykdyti 2015 metais. Tai vienas sekmingiausiq ir didliausiq must}
organizacijos igyvendinamq projektq. Per metus projekto dalyviq skaidius igaugo beveik 50 proc. (nuo 95
ikimokyklinio ugdymo istaigq ig 25 Lietuvos miestq 2015 m. iki 173 (vietoj planuotq 160) ikimokyklinio ugdymo
istaigq ig 40 Lietuvos miestq 2016 m.). 60 paraigkas teikusiq istaigq, del ribotq finansiniq igtekliq j projekt4 nepateko.
Planuodami projektq, mes glaudliai bendradarbiaujame su jo dalyviais, vykdome anketines apklausas ir atsiivelgiame
jq pasiulymus bei pageidavimus. 100 proc. dalyvavusiq istaigq atstovq ivardino projekto naud4 ir siiilo ji testi
neribojant dalyviq skaidiaus. Vadovaudamiesi giuo pasiiilymu, mes padidinome planuojam4 dalyviq skaidiq dar 30
proc. Taip pat plesime dalyviq geografijq, kviesdami projekte aktyviau dalyvauti Rytq it Pietq Lietuvos ikimokyklinio
ugdymo istaigas. Atsilvelgdami j dalyviq pageidavimus, mes pakoregavome projekto trulune, papildydami jj keliomis
naujomis, tikslq igyvendinimui svarbiomis priemonomis. Ateityje dalyviq ir priemoniq skaidius gali dar augti
priklausomai nuo irnogigkqjq igtekliq ir finansavimo galimybiq.

Viso projekto suma (Eur):

37 500,00

Pra§oma i§ fondo suma (Eur):

20 000,00

