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Alytaus rajono Butrimoniq gimnazija
(Pareikejo pavadinimas)

Sporto visiems sqjiicaio pletote
(Fondo legomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRA§YMAS
2.1. Projekto pavadinimas
ILietuvos mokiniy sporto ir meno gvente "ADAMKIADA"

2.2. Projekto jgyvendinimo laikotarpis
Sporto ir meno gventes „ADAMKIADA" paruogiamieji darbai prasides sausio menesi.
I etapas: 2017 m. sausis - geguit. Projekto veikly sudarymas, paskirstymas atsakomybemis ir pareigomis, pameriy ir
remejy paiegka;
II etapas: 2017-06-01 Sporto ir meno gvento „ADAMKIADA";
III etapas: 2017 m. birielis. Projekto vieginimas masinio informavimo priemonose.

2.3. Projekto tikslas
Pagrindinis projekto „Adamkiada" tikslas — pletoti respublikos mokykl4 bendradarbiavimq bei partnerystg, per sport4 ir
meno ugdant gabius mokinius sqmoningais, pilietigkai aktyviais, puoselejandiais tradicijas ir tautines vertybes
2monemis.

2.4. Projekto uidaviniai
1. Propaguoti mokiniy sveikq gyvensenq ir judejimq: dalyvauti ir varlytis Jo Ekscelencijos Prezidento Valdo Adamkaus
jaunysteje pamegtose sportinose rungtyse: trumpo, vidutinio nuotoliy ir estafetiniame begimuose, guolyje tolj ir kt.;
2. Vykdyti sporting, gviediamqjq, kulturing veiklq formuojant visapusigkq asmenybe;
3. Ugdyti mokiniy kurybingumo bei kulturinio sqmoningumo kompetencijas, skatinti mokiniy karybigkumq, meniniq
gebojimy raigkq, domejim4si olimpiniy sqjacaiu;

2.5. Trumpas projekto eSmes apnk mas
Sporto tradicija Butrimoniq gimnazijoje ypa6 stipri: 6ia nuolat organizuojami tumyrai, varlybos, dalyvaujama sporto
projektuose. Jau kelet4 mety Butrimoniq gimnazija yra viena sportigkiausiy galies molcykly, kelis kartus — LMOF
(Lietuvos mokiniy olimpinio festivalio) nugaletoja. Siekiant ir toliau ilaikyti sportigkiausios galies mokyklos auk bei
bendruomenes nariy gyvenimq padaryti aktyvesniu ir sveikesniu, norima jau tre6iqji kartq organizuoti galies mokykly
mokiniy sporto ir meno gventg „ADAMKIADA". Prie gio renginio organizavimo ir finansavimo prisides pati
Butrimoniy gimnazija, Alytaus rajono savivaldybe, o Prezidentas Valdas Adamkus jsteigs taurg kaip garbingiausiq prizq
laimeti.
Sporto ir meno gvente "Adamkiada" organizuojama Vaiky gynimo dienai paminoti. Tai tradicine Butrimoniq
gimnazijos organizuojama gvente. Vadyby programoje numatytos Prezidento megstamiausios sporto gakos ir rungtys
jaunysteje:
• 60 m. begimas;
• estafetinis begimas 3x100 m (1 stadiono ratas);
• guolis j tolj;
• metimai j krepgi nuo tritagkio ir baudy metimo linijy per 1 minute;
• atrakcijos.
Prezidentas Valdas Adamkus yra sakes, kad jo "supratimu, tai yra kelias, kuriuo mes turime eiti su jaunimu. Ne vien tik
dejuoti, kad jaunimas nesidomi niekuo, jaunimas apleidlia Lietuvq". Tai yra proga ne tik pasivarlyti, bet ir pabendrauti.
gventoje mokiniai ugdomi buti laisvais, pasitikindiais savimi, turindiais ambicijy dorai ir igmintingai gyventi, buti
drqsiais, veriliais ir krirybigkais 2monemis. Butrimoniq gimnazijos bendruomene kasdieng savo veiklq grindlia
olimpiniy vertybiy skaida. Tad ir jgyvendinant projekto tikslq ir uidavinius bus akcentuojamos pagrindints vertybes:
pagarba (pagarba sau, komandos draugui, varlovui, teisejui), kilnus elgesys varlyby ir renginio metu, asibreito tikslo
siekimas, cl2iaugsmas del idety pastangy siekiant tikslo, }cum, valios ir mindiy darna.
giame renginyje didelis demesys skiriamas ir mokiniams, kurie gabf.is menui. Sporto renginio metu, kiti mokiniai
dalyvauja organizuojamame plenere. Valcarineje gventes dalyje visiems dalyviams bus dovanojamas koncertas.
"ADAMKIADA" planuojama organizuoti Jo Akcelencijos Valdo Adamakaus gimtajame mieste - Kaune.

pusla pis

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Projekte dalyvausianaiq ikimokyklinio amilaus vaikq ar/ir mokiniq skai6ius - apie 300 (amlius 6-19 metq).
Partneriq istaigq dalyvausiandiq projekte ikimokyklinio amliaus vaikq ar/ir mokiniq skaidius - apie 19.
Projekte dalyvaujandiq pedagogq ir administracijos atstovq skaidius - 100.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projektg
1.Projekto dalyviai labiau domesis sveika gyvensena ir judejimu.
2. Projekto dalyviai aktyviau jungsis sportines, gvietiamoias, kulturines veiklas.
3. Igaugs mokiniq kurybingumas bei kultarinio sqmoningumo kompetencija, domojimois olimpiniu sqjudIiu.
4. Igsiplts respublikos mokyklq bendruomeniq bendravimas ir bendradarbiavimas.
5. Bus igsiaigkinti geriausi projekto dalyviq mokyklq menininkai, sportininkai bei komandos.
6. Vaikai ir mokiniai iniciatyviau jungsis j ugdymo istaigos ir vietos bendruomenos gyvenimq.

2.8. Projekto tystinumas
Projektas yra testinis. Jis vyksta nuo 2015 metq, todel 2017 metals tai bus tredioji sporto ir meno gvente. Sios gventes
iniciatoriai ir organizatoriai yra Alytaus rajono Butrimoniq gimnazija. §vente organizuojama respublikiniu lygmeniu.

Viso projekto suma (Eur):

5.880,00

Pragoma i§ fondo suma (Eur):

3.830,00

