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Silutes Vyduno gimnazija
(Pareilkejo pavadinimas)

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

2. PROJEKTO APRA§YMAS
2.1. Projekto pavadinimas

I Naujos sporto salOs Irangos Isigijimas.
2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
Projekto pradlia - 2016 metq gruodis, pabaiga - 2017 metq rugpjatis. Isigijamos krepginio, tinklinio,
gimnast ikos,
treniruokliq sales inventoriaus ir Irangos naudojimo laikotarpis - nuo 2017 iki 2027 metq.

2.3. Projekto tikslas
Siekti sukurti naujoje gimnazijos sporto saloje funkcionaliq, mokymosi aplinkg, didinandiq fizinio aktyvumo edukacint
poveiki ne tik mokiniams, bet ir gimnazijos bendruomenei bei socialiniams partneriams.

2.4. Projekto uidaviniai
1. Irengti kano kultaros ugdymo turini atitinkandig sporto baze. 2. Sudaryti palankias sglygas mokiniams pasirinkti jq
pomegius ir galimybes atitinkandias fizinio aktyvumo formas. 3. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, prisidoti
prie sporto galcq populiarinimo.

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
§ilutOs Vyduno gimnazijoje VIP Idomis pastatyta sporto sale, kurios gimnazija iki viol neturejo. Kano kultaros ugdymas
vyko ne gimnazijos teritorijoje priskirtoje sporto saloje kartu su pradine ir sporto molcyklomis, todel gimnazistai turejo
labai ribotas galimybes. Sal6 prades funkcionuoti nuo 2016 metq gruod2io menesio, tadiau sporto inventoriaus ir
Irangos joje nOra. is projektas labai aktualus gimnazijos bendruomenei, nes gimnazistai pagal pasialytas programas
renkasi Icrepgini, tinklinI, fitnesk, sporting aerobika, sportini .
Pritaikyto gloms sporto gakoms inventoriaus ir Irangos
isigijimas u±tikrins individualq mokymosi stiliq ir aukgtg mokiniq motyvacija. PopamokinOs veiklos metu sportuojantis
jaunimas gales igreikgti ir tobulinti stipriksias savo savybes, kuriq deka bus galima atrinkti didelio meistrigkumo
sportininkus.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Projekto tiksline grup6 - 445 gimnazijos mokiniq 14-19 metq. Taip pat projekto veikloje dalyvaus gimnazijos
bendruomenes nariai - mokytojai, tevai, buve mokiniai, kuriq amiiaus nuo 20 iki 60 metq. I projekto veik14 bus Itraukti
socialiniai partneriai - §ilutes sporto molcykla, VII „§ilutes sportas", gilutOs sportiniq gokiq klubas „Lagno" ir kt.
Projelctq vykdyti packs gimnazijos steigejas, miesto krepginio, „Rotary" ir „Soroptimos" klubai, remojai. Visuomenei
projektas bus paviegintas gimnazijos tinklalapyje, socialiniuose tinkluose, rajono spaudoje.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projektq
Naujos sporto salOs Irengimas naudingas ne tik gimnazijai, bet ir miesto bendruomenei. Todel projekto rezultatq
poveikis platus. Bus Irengta sal6 krepginiui. Bus irengtos aikgtelds krepginiui ir tinkliniui. Bus irengta treniruokliq
(fitneso) salO. Bus Irengta sportinOs aerobikos/gokio sale. Pageres mokiniq kuno kultaros pasirenkamqjq moduliq
kokybe. Gimnazijos ugdymo plane atsiras galimybo skirti daugiau valandq kali° kultarai. Pageres mokiniq kano kultaros
pamokq lankomumo kokybe. Igaugs skaidius neformaliojo ugdymo (bareliq) dalyviq. Sportuos miesto sporto molcyklos
mokiniai. SualctyvOs gimnazijos sportin6 veikla. Bus organizuojamos sporto gventes ir variybos dalyvaujant mokiniams,
tevams, soc. partneriams. Bus organizuojamos miesto krepginio klubo parodomos treniruotes. Projekto nauda,
ilgalaike. Numatomas Isigyjamos Irangos naudojimo laikas - 10 metq.

2.8. Projekto tgstinumas
Projektas teikiamas pirmq kartq. Ivykaius i projekto ir Irengus sporto sale pagrindinems gimnazijoje ugdomoms sporto
gakoms - krepginiui, tinkliniui, sportinei aerobikai, fitnesui, numatoma plOtoti sporto salds jrengimo projektg, sudarant
tinkamq baze ir kitoms sporto gakoms - sportiniam
gimnastikai, rankq lenkimui, lengvajai atletikai.

Viso projekto suma (Eur):

66.406,60

Pragoma i fondo suma (Eur):

11.942,50

