1 puslapis

Ma2eikiu politechnikos mokykla
(Pareigkejo pavadinimas)

Sporto inventoriaus ir irangos isigijimas
(Fondo legomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAYMAS
2.1. Projekto pavadinimas
(Sunkiosios atletikos treniruoeiq sales irengimas

2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
2017-04-01 iki 2017-06-30. Sunkiosios atletikos treniruokliai ir iranga: grifas, svarmenit rinkiniai, viniliniai svarmenys,
chromuoti svarmenys, svannenq stovas, giros (svarmenys), diskai grifui, gtangos komplektas, u2raktai grifams, gtangq
suolelis, universalus suolelis, kompleksinis treniruoklis, elipsinis treniruoklis, bOgimo takelis. Vanga ir inventorius bus
naudojami 44 laikotarpi, kaip mokiniq mokymo priemont.

2.3. Projekto tikslas
1. Prisidtti prie kvalifikuoto specialisto rengimo, igyvendinant naujqsporto klubo veiklos organizatoriaus mokymo
programk. 2. PIttoti fizinio ugdymosi galimybiq it judejimo formq jvairove, siejamqsu fizinio pajegumo didinimu,
judesiq kulturos gerinimu, sveikatos stiprinimu ir saves realizavimu.

2.4. Projekto uldaviniai
1. trengti sunkiosios atletikos treniruaitt sale, kurioje vyktq kuno kultilros pamokos, neformaliojo §vietimo utsitmimai
bei profesinio mokymo pamokos sporto klubo veiklos organizatoriaus specialybei. 2. Sudaryti Rlygas mokyklos
mokiniams ir Viekgniq bendruoments nariams naudotis sunkiosios atletikos treniruaiq sale, tuo
prisidedant prie jaunimo sveikatos stiprinimo ir saves realizavimo.

2.5. Trumpas projekto esmes apragymas
Pagal atliktas sporto klubtt apklausas ir Lietuvos darbo bidos prognozes dideja sporto klubq paklausa. Besisteigiantiems
naujiems sporto klubatns reikalingi kvalifikuoti specialistai. Reikalingi jauni, iniciatyvas, mokantys dirbti komandoje,
1.monOs. Todol tikslinga didinti pirminio profesinio mokymo programs}, skint} sporto sektoriui,
2emaitijos regione profesinio mokymo istaigose 2emiausios grandies specialistai nera ruogiami. Baige mokyklq
moksleiviai ir patys gales steigti individualius sporto klubus. Ilgalaikt projekt4, skinq Maleikiq politechnikos mokyklos
Viekgniq skyriaus mokiniams ir Viekgniq gyvenvietts bendruomenOs nariams, vykdys Maleikitt politechnikos mokyklos
Viekgniq skyriaus bendruomene. Teikiamo projekto jgyvendinimas Ienkliai prisidaq gerinant !Wm kulturos pamokas,
neformaliojo gvietimo uisiomimus bei ruogiant mokinius sporto klubo veiklos organizatoriaus specialybei. Taip pat
sudarytq salygas Viekgniq gyvenvieks bendruoments nariams naudotis sunkiosios atletikos treniruaht sale, aktyviai
sportuoti ir save realizuoti. §iuo metu mokyklos Viek§niq skyriuje mokosi 308 mokiniai i§ jq 47 sporto klubo veiklos
oreanizatoriaus snecialvbOie.

2.6. Tiksline projekto grupe is projekto dalyviai
Projektas skirtas Maleikitt politechnikos mokyklos mokiniams ir Viekgniq gyvenvietes bendruomenes nariams.
Projekto veiklose dalyvaus visi Mgeikiq politechnikos mokyklos Viekgnitt skyriaus mokiniai (308) ir Icano kulturos
mokytojai (2) bei Viekgnitt miesto bendruomenes nariai. Apie projekto rengimq ir vykdymq stainos Svietimo ir mokslo
ministerija, Maieikitt ir Akmerks rajonti bendrojo ugdymo mokyklos, Ma2eikiq rajono Viekgnitt seniunijos gyventojai.
Informacija apie projektg bus skelbiama mokyklos intemetinoje svetaintje (www.pm.mazeikiai.lm.lt ) ir mokyklos
laikragtyje "2vilgsnis" bei rajonineje spaudoje.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projekt4
Projekto metu igyta sportin6 iyanga ir inventorius packs sekmingai vykdyti sporto klubo veiklos organizatoriaus
mokymo programq. Visi mokyklos mokiniai tures galimybe sportuoti, pasiruogti dalyvauti rajoninese bei regijoninese
varybose, visapusigkai tobuloti. Karjeros koordinatores vykdoma sklaida pritrauks daugiau mokiniq norindiq jgyti giq
specialybe.

2.8. Projekto tgstinumas
Projektas yra naujas. Kitas gio projekto etapas - sunkiosios atletikos sales remontas. Salts atnaujinimui reikettt naujos
grindq dangos, langq, ventiliacijos atnaujinimo ir sienq dgymo. Atnaujinta salt bfaq saugi, mokykla galottt pletoti
sporto gakk.
Viso projekto suma (Eur):

9.000,00

Pragoma i§ fondo suma (Eur):

9.000.00

