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Integruotas projektas ,,Kuriu ir dovanoju”
2016 m.
Projekto tikslas:
Plėtoti mokykloje savanorystę, skatinti mokinių kūrybines galias, supažindinti
mokinius su žmonėmis, kurie motyvuotų norą kurti ir realizuoti save.
Projekto uždaviniai:
 plėtoti savanorystę mokykloje;
 ugdyti mokinių norą pažinti grožį ir puoselėti kūrybines galias;
 formuoti pozityvų požiūrį į kiekvieną žmogų, užjausti ir padėti vienišiems ir
sergantiems;
 skatinti bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą.
Milda Trušauskaitė, muzikos mokytoja metodininkė;
Vilmantas Volskis, muzikos mokytojas metodininkas;
Ada Bastienė, dailės ir technologijų vyr. mokytoja;
Marija Šaltmerienė, technologijų mokytoja ekspertė;
Juozas Lingys, technologijų mokytojas metodininkas;
Virginija Narmontienė, tikybos mokytoja metodininkė;
Sotera Martusevičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Nijolė Meškauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Marija Bučkienė, etikos mokytoja metodininkė,
Rasa Zemdliauskaitė, fizikos vyr. mokytoja.
Meilė Alčauskienė, vyresnioji tikybos mokytoja;
Jūratė Račinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Veikla











Pasiruošimas tarptautinei pyrago dienai.
Kalėdinė šventė Kretingos miesto vaikų globos namų ugdytiniams.
Gerumo savaitė.
Kūrybinės dirbtuvės Kretingos miesto vaikų globos namų ugdytiniams.
Edukacinis užsiėmimas ,,Užgavėnės“ Kretingos miesto vaikų globos namų ugdytiniams.
Ugdymas kitoje aplinkoje: pamokų ciklas apie gerumą M. Valančiaus edukaciniame centre.
Susitikimas su dailininke D. Žalnieriūte. Meno darbų paroda ,,Gyvenimo spalvos“.
Dalyvavimas labdaringoje vaiko širdies asociacijos organizuojamoje akcijoje paremiant vaikus.
Šventė Kretingos miesto vaikų globos namų ugdytiniams vaikų gynimo dienai.

Numatomas rezultatas, tęstinumas
Ilgalaikis projektas ,,Iš širdies į širdį” visą bendruomenę vienijantis projektas, projekto veiklose
dalyvauja visų klasių mokiniai, jų tėveliai, mokytojai. Veiklas organizuojant ir vykdant susivienija
bendruomenė bendram tikslui – pamatyti žmogų, kuriam reikia pagalbos ir jam padėti. Mokytojai,
įtraukdami mokinius į įvairias akcijas, renginius, susitikimus, moko mokinius padėti kitam žmogui.
Tarptautinės pyrago dienos paminėjimo metu mokiniai ir jų tėveliai kepė pyragus, juos pardavė, o
surinktos lėšos atiduotos Klaipėdos onkologiniam centrui.
Susitikimo su dailininke D. Žalneriūte metu mokiniai susipažino su dailininkės profesija, aptarė dailės
darbų parodą, išmoko piešimo grafitu technikos.
Dalyvaujant labdaringoje vaiko širdies asociacijos organizuojamoje akcijoje buvo gaminami suvenyrai,

kurie vėliau buvo parduoti. O surinktos lėšos skirtos paremti vaikams, kurie serga įgimtomis širdies
ligomis. Susitikimai su Kretingos miesto vaikų globos namų ugdytiniais suteikė jiems džiaugsmo ir
vilties, padėjo suprasti gėrį ir grožį, susipažino su švenčiamų švenčių papročiais ir tradicijomis.
Mokiniai gamino širdeles vaiko širdies asociacijai paremti

Susitikimas su dailininke Danute Žalneriūte

Informacija apie
programą

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

