KRETINGOS MARIJONO DAUJOTO PAGRINDINĖ MOKYKLA
PROJEKTAS „KURIU IR DALINUOSI“

Projekto pavadinimas

Respublikinis tarpmokyklinis projektas „Kuriu ir dalinuosi“

Projekto trukmė

2016 m.

Projekto vertė

800 Eur.Projektu „Kuriu ir dalinuosi“ (toliau – Projektas ) skatinama bendradarbiauti
dviejų mokyklų iš skirtingų miestų, besimokančių skirtinga kalba mokinius,
įgyvendinant edukacines veiklas. Projekto veiklos orientuotos į kultūrinį kūrybinį mokinių ugdymą, etninės kultūros pažinimą ir sklaidą.

Projekto trumpas
apibūdinimas

Tikslas – Sudaryti galimybę mokiniams, kalbantiems skirtinga gimtąja kalba,
dalyvauti kultūrinėse – kūrybinėse veiklose, kurios praplės etnokultūrinį
akiratį, inspiruos kūrybišką mokinių mąstymą.
Uždaviniai:
 suteikti mokiniams žinių apie etnokultūrą per edukacines ir grupines
veiklas;
 plėtoti mokinių kūrybiškumą, skatinti mokinius kritiškai mąstyti ir
sudaryti sąlygas patiems vertinti save bei įgyjamą informaciją;
 skatinti pozityvų ir tolerantišką mokinių bendravimą Projekto
įgyvendinimo metu.

Projekto dalyviai

7-8 kl. mokiniai

Projekto vadovas/
koordinatorius

Vitalija Kniukštienė, soc. pedagogė

Veikla
Vykdomos priemonės, renginiai:
Vykdomos priemonės, renginiai
I. Projekto pristatymas mokyklų
bendruomenėse

Data

Atsakingas
vykdytojas
2016-06-02 V. Kniukštienė,
J. Račinskienė,
R. Malčienė

Vieta
Kretingos M. Daujoto
pagrindinė mokykla,
Klaipėdos M. Gorkio
pagrindinė mokykla

2016-09-20 V. Kniukštienė,
II. „Kūrybinė diena“ Jaunimo
R. Narmontienė,
sodyboje
2.1.Dalyvių
supažindinimas
su
J. Mickuvienė,
Jaunimo sodybos teritorijos planu,
R. Malčienė
bendromis taisyklėmis ir veiklų planu;
2.2. Viktorina „Lietuva Europoje“.
Apdovanojami viktorinos laimėtojai;
2.4. Pusryčiai kieme;
2.3. Komandinės užduotys. Dalyviai
savo gimtąja klaba pristato patarles,
mįslės, žaidimus;
2.4. Judrieji žaidimai: „Vėliavėlė“;
„Orientacinė užduotis komandoms“;
2.5. Pietūs;
2.6. Laisvas laikas miško aikštelėje
(supynės, lauko tenisas, futbolas);
2.6. Kūrybinė užduotis. Dalyviai ant
akmenukų pieš tautinius simbolius,
archetipus. Darbų pristatymas;
2.6. Popietė prie laužo „Lietuvių
liaudies dainos“;
2.7. Pavakariai;
2.8. Diskusija „Kas man yra
tolerancija?“;
2.9. Komandų atsisveikinimas.
Dalyviai rašo linkėjimų atvirukus,
pasikeičia kontaktais (el. paštas,
facebook, tel. nr.).
2016-10-21 V. Kniukštienė,
III. Gerosios patirties
pasidalinimas. Mokinių išvyka į
R. Narmontienė,
Klaipėdos M. Gorkio pagrindinę
A. Petrulienė
mokyklą. M. Daujoto pagrindinės
R. Malčienė
mokyklos mokiniai turės galimybę
pamatyti kūrybinių veiklų dirbtuves
bei dalyvauti pasirinktame
neformalaus švietimo užsiėmime.
2016-10-21 V. Kniukštienė,
IV. Mažosios Lietuvos istorijos
R. Narmontienė,
muziejus
R. Malčienė
2016-11-14 V. Kniukštienė,
V. Tolerancijos dienos
paminėjimas. Video parengimas apie
R. Narmontienė,
įgyvendinto projekto „Kuriu ir
J. Mickuvienė,
dalinuosi“ patirtis. Video medžiagos
R. Malčienė
mainai tarp mokyklų.

Jaunimo sodyba (Kėkštų
km., Kretingos raj.)

Klaipėdos M. Gorkio
pagrindinė mokykla

Klaipėda

Klaipėdos M. Gorkio
pagrindinė mokykla,
Kretingos M. Daujoto
pagrindinė mokykla

Numatomas rezultatas, tęstinumas
Mokiniai įgis žinių apie etnokultūrą, formuosis jų tautinė savimonė, tapatumas, tolerancija kitoms
etninėms grupėms. Vykdant projekto veiklą tobulės mokinių bendravimo įgūdžiai, bus suteikta galimybė
saviraiškai.
Informaciją apie Projekto įgyvendinimą ir jo rezultatus pateiksime mokyklų internetinėse svetainėse,
vietinėje spaudoje.
Informacija apie
projektą

Mokyklos svetainė
http://www.daujotomokykla.lt/veikla/projektai-2

