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Integruotas projektas ,,Žvaigždės vedami“
2015 m. gruodžio mėn.
Projekto tikslas:
Ugdyti mokinių dvasines vertybes, stiprinti pasitikėjimą savimi ir kitais, skatinti
siekti vidinės ir išorinės ramybės.
Projekto uždaviniai:
 adventinių muzikinių rytmečių metu prisiminti tikėjimo tiesas, papročius,
kalėdines giesmes;
 ugdyti pagarbą liaudies papročiams ir tradicijoms;
 skiepyti dvasines mokinių vertybes;
 išmokti pasigaminti Kalėdinius suvenyrus ir dainuoti giesmes;
 ugdyti estetinį skonį puošiant klases, mokyklą ir savo namus, piešiant,
apipavidalinant darbelius
 tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo kompetenciją.
Milda Trušauskaitė, muzikos mokytoja metodininkė;
Vilmantas Volskis, muzikos mokytojas metodininkas;
Meilė Alčauskienė, Kretingos tikybos vyr. mokytoja;
Ada Bastienė, dailės ir technologijų vyr. mokytoja;
Marija Šaltmerienė, technologijų mokytoja ekspertė;
Juozas Lingys, technologijų mokytojas metodininkas;
1-10 klasių mokiniai.
Virginija Narmontienė, tikybos mokytoja metodininkė;
Jūratė Račinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Veikla

 Mokyklos edukacinių erdvių puošimas.
 Muzikiniai adventiniai rytmečiai: ,,Taisykite Viešpačiui kelią”, ,,Šv. Rašto mintys Kalėdų belaukiant”,
,,Beatliejaus žvaigždės link”, ,,K. Trimako evangeliniai apmąstymai ,,Naktį gimė kūdikis”.
 2 – 4 klasių mokinių kūrybinės dirbtuvės ,,Žvaigždės vedami“.
 Kretingos meno mokyklos mokinių koncertas.
 8 – 10 klasių mokinių projektinių darbų ,,Bibliniai augalai ir gyvūnai“ pristatymas.
 5 klasių mokinių kūrybinė veikla ,,Dievas sukūrė pasaulį: žvaigždės vedami“.
 6 klasių mokinių kūrybinė veikla ,,Dievo pasaulis ratu“.
 Edukacinė pamoka-kūrybinės dirbtuvės mokyklos bendruomenei.
 Rajoninė konferencija ,,Kalėdiniai projektai: idėjos ir patirtis“.
Numatomas rezultatas, tęstinumas
Švenčiant Kalėdas kaip religinę šventę, formuojama nauja idealo samprata, ypač pabrėžianti
žmogaus dvasinio pasaulio tobulėjimo būdus. Kalėdiniai projektiniai darbai – tai ne vien tik žinių
perdavimas, bet ir įvairiapusė vaikų gyvenimo patirties plėtotė, gilesnis šventės esmės pažinimas, dorinių
savybių, kūrybinių gebėjimų ugdymas. Kalėdų stebuklas – idėja, kuri gali būti įgyvendinama įvairiausiais
būdais. Todėl kalėdiniai projektai integruoja tikybos, dailės, technologijų, muzikos, lietuvių kalbos ir kt.
pamokų turinį, taip pat ir bendradarbiavimą su tėvais per visą keturių savaičių Advento laikotarpį.
Mokiniai įgyja tikybos, muzikos, dailės, technologijų, etninės kultūros žinių, geba jas pritaikyti

praktiniame gyvenime, mokosi analizuoti Šventąjį Raštą.
Mokiniai papuošia mokyklą Kalėdų šventei. Puošdami edukacines erdves mokiniai ugdo estetinį
skonį.
Konferencijoje išgirstos idėjos ir pasiūlymai, įgytas patyrimas padės ir paskatins mokytojus rinktis
įvairesnius metodus bei priemones, raiškos būdus, padedančius ugdyti mokinių asmenines kultūrinę,
socialinę, pažintinę ir kūrybinę kompetencijas.
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