KRETINGOS MARIJONO DAUJOTO PAGRINDINĖ MOKYKLA
PROJEKTAS „OLIMPINĖ KARTA“
Projekto pavadinimas

,,Aš kuriu pasaulį olimpine dvasia“

Programos trukmė

2017 m.

Programos
finansavimas

200 eurų

Programos trumpas
apibūdinimas

Projekto tikslas – ugdyti harmoningą, kūrybingą ir laisvą asmenybę,
diegti vaikams ir jaunimui humanistinius olimpizmo idealus, dvasines
vertybes.
Projekto uždaviniai:

Programos dalyviai

Programos vadovas/
koordinatorius

1. Suteikti mokiniams žinių apie sportą ir su juo susijusius dalykus, apie
olimpinių žaidynių istoriją ir Lietuvos olimpiečius, apie garbingos kovos,
kilnaus elgesio principus.
2. Skatinti mokinių fizinį aktyvumą, kūrybingumą, kritiškumą ir loginį
mąstymą.
3. Formuoti socialiai pageidaujamo elgesio nuostatas, užkirsti kelią
žalingiems įpročiams.
4. Atsižvelgiant į mokinių poreikius, plėtoti patrauklias popamokinės
veiklos formas ir jų mėgstamas sporto šakas.
5. Skatinti mokinių fizinį aktyvumą, kūrybingumą, kritiškumą ir loginį
mąstymą.
6. Atsižvelgiant į mokinių poreikius, plėtoti patrauklias popamokinės
veiklos formas ir jų mėgstamas sporto šakas.
7. Skatinti mokytojus plėtoti atskirų mokomųjų dalykų integraciją.
Ada Bastienė, dailės vyr. mokytoja;
Arvydas Bušeckas, kūno kultūros mokytojas metodininkas;
Esmiralda Butrimaitė, geografijos, rusų kalbos vyr. mokytoja;
Violeta Petrauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Aldona Petrulienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė;
Aiva Raciuvienė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja;
Asta Sakutienė, pagrindinio ugdymo vyr. mokytoja;
Marija Šaltmerienė, technologijų mokytoja ekspertė;
Laima Šikšniutė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Julija Šližienė, geografijos mokytoja metodininkė;
Zita Zubienė, matematikos mokytoja metodininkė;
Milda Trušauskaitė, muzikos mokytoja metodininkė;
Daiva Vaitkutė, 8c klasės mokinė;
Pijus Daukontas, 7a klasės mokinys.
Gediminas Petrauskas, kūno kultūros vyr. mokytojas;
Jūratė Račinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Veikla

Vykdydami tęstinį projektą ,,Aš kuriu pasaulį olimpine dvasia“, olimpinę tematiką integruosime
į įvairius mokomuosius dalykus:

• Ekologų būrelio nariai su vadove vykdys ekologinį žygį Akmenos pakrantėmis. Organizuos
konkursą – viktoriną „Apsaugok save“.
• 1-4 klasių mokiniai su savo mokytojais organizuos Olimpinę dieną, kvies dalyvauti mokinių
tėvus, socialinius partnerius, mokinius iš Plungės Senamiesčio mokyklos.
• Per technologijų pamokas 5 klasių ir 6-8 klasių mokiniai atliks projektinius darbus „ Sveikas
maistas ir aš“, „Medalis Rio 2016“.
• Ekonomikos pamokų metu 8 klasių mokiniai kurs vykdys projektą „Verslo ratas – olimpinis
produktas“.
• Dailės pamokose mokiniai organizuos Atvirukų konkursą olimpine tematika „Rio 2016”.
Geriausi kūriniai bus eksponuojami.
• Muzikos pamokose 1-4 klasių mokiniai kurs muzikinius olimpinius sportinius šūkius –
pristatymus, kuriuos pristatys Olimpinės dienos metu.
• Kalbų pamokose 5-8 klasių mokiniai rašys rašinius „Mano mylimiausio sportininko portretas“,
„Kas skatina mokinius sportuoti?“. Geriausius rašinius skaitys bendruomenėje.
• Mokykloje vykdomas pradinukų projektas ,,Futboliukas“. Bendradarbiaujame su darželiais:
,,Eglutė“, Kretingos raj. Kurmaičių pradine mokykla, Darbėnų gimnazija, Vydmantų gimnazija.
Bus organizuojamos sportinės varžybos ir kitos kūrybinės veiklos.
• Kūno kultūros pamokų metu mokytojai su mokiniais sudarys mokyklos sporto renginių
programą, aptars teisėjavimą, kilnų elgesį sporte ir gyvenime. Organizuos judriąsias pertraukas.
Birželio mėnesį organizuos Olimpinę dieną
• Projektinė diena ,,Aš kuriu pasaulį olimpine dvasia“: kūrybinių darbų, integruotų projektų,
konkursų, sporto varžybų ,,Olimpinė ugnis keliauja per pasaulį“ ir kitų sportinių veiklų pristatymas.
Numatomas rezultatas, tęstinumas
Mokiniai susipažins su olimpizmo principais ir idealais. Domėsis Antikos ir šiuolaikinėmis
olimpinėmis žaidynėmis („Rio 2016“), realizuos savo sportinius, meninius, kūrybinius gebėjimus, dalyvaus
ekologinėse akcijose. Mokiniai savo darbais garsins mokyklą ir rajoną, dalyvaus savanorystės veikloje,
sąžiningai ir draugiškai varžysis sporto aikštelėse tiek su bendraamžiais, tiek su savo tėveliais. Ugdysis
kilnaus elgesio, draugiškumo nuostatas draugiškų varžybų metu. Vykdydami bendrą veiklą, susipažins su
Plungės Senamiesčio mokyklos, S.Daukanto progimnazijos, Vydmantų gimnazijos, Darbėnų gimnazijos,
Kurmaičių pradinės mokyklos mokiniais, „Eglutės“ lopšelio-darželio ugdytiniais.

Informacija apie

http://www.olimpinekarta.lt/projekto-nariai/kretingos-marijono-daujoto-

programą

pagrindine-mokykla
http://www.daujotomokykla.lt/veikla/projektai-2

