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Ugdyti bendražmogiškąsias ir krikščioniškąsias vertybes: padėti
mokiniams suprasti Advento laikotarpio (keturių Advento savaičių),
kaip pasiruošimo Kristaus atėjimui, prasmę.
Projekto uždaviniai:
 puoselėti šeimos tradicijas, papročius;
 siekti, kad tikėjimo pažinimas taptų gyvenimo, elgesio bei veiklos
norma – Dievo ir artimo meilės Įsakymo vykdymu;`
 formuoti kūrybinio darbo įgūdžius, ugdyti brandžios, krašto
tradicijas atliepiančios buities kultūros poreikį;
 gebėti įsijungti į švenčių laukimo aplinką, susipažinti su lietuvių
kalendorinių švenčių papročiais, išmokti kalėdinių dainų, giesmių,
pasigaminti šventės atributiką.
Marija Šaltmerienė, technologijų mokytoja metodininkė,
Milda Trušauskaitė, muzikos mokytoja metodininkė,
Ada Bastinė, dailės ir technologijų vyr. mokytoja,
Vilmantas Volskis, muzikos mokytojas metodininkas,
Meilė Alčauskienė, tikybos mokytoja,
7-10 klasių mokiniai.
Virginija Narmontienė, tikybos mokytoja metodininkė,
Jūratė Račinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Veikla

 1-10 klasių mokiniai dalyvauja projektinėje veikloje „Kalėdos pasaulio religijose“, „Advento
kalendorius“.
 Mokiniai susipažįsta su advento tematika, šeimos papročiais ir tradicijomis Kalėdų muzikiniu
folkloru, mokosi giesmių, ruošia projektinį darbą.
 Technologijų pamokose žinomas technikas (siuvinėjimo, nėrimo, siūlų simegrafijos) pritaiko
kalėdinių dekoratyvinių akcentų, atvirukų kūrimui. Susipažįsta su naujomis technikomis,
medžiagomis, kurias pritaiko tradicinėms ir netradicinėms angelų kūrime ir dekoratyvinėms
kompozicijoms.
 Dailės pamokų metu atlieka darbus popieriaus vitražo technika, popieriaus karpinių technika ir
kt. technikomis. Darbuose akcentuojami angelai.
 Tikybos pamokose kuria ir aptaria prakartėles, skaito Švento Rašto vietas, kurios būdingos
advento laikotarpiui.
 Giesmių diena (aktų salėje).
 Kūrybinės dirbtuvės mokyklos bendruomenei „Kalėdinė staigmena“
 Kalėdinių dainų karaokė, mugė.
 Projektinių darbų pristatymas „Mano šeimos Kalėdos“.
 Susitikimas Su Kretingos parapijos klebonu Antanu.
Numatomas rezultatas, tęstinumas

Šiandieninė mokykla ugdo tam tikrą švenčių šventimo kultūrą. Siekiama, kad liaudies tradicinės

šventės netaptų šventėmis be atminties, niekieno šventėmis. Pastaruoju metu mokyklose
intensyvėja kalendorinių švenčių tradicijų atgaivinimo ir tęstinumo poreikis. Adventas – naujų
liturginių metų pradžia. Šios keturios savaitės mus kreipia į Kristaus gimimą ir Dievo apsireiškimą.
Adventas – atsivertimo ir dvasinio sustiprėjimo metas. Tikrojo atsivertimo, kai žmogus atsigręžia į
kitą žmogų ir ima juo rūpintis. Šis laikotarpis anksčiau turėjo ir savo tradicijas, apeigas, papročius.
Šiandien tereikia šiuos papročius pažinti, juos puoselėti, jais didžiuotis, nes juose išlikusi mūsų
sąsaja su protėvių kultūra, dvasine patirtimi. O laukdami Kalėdų, puošiame ir savo aplinką, ir savo
sielą. Vykdydami projektą mokiniai įgyja tikybos, etninės kultūros žinių, geba jas pritaikyti
praktiniame gyvenime, mokosi analizuoti Šventąjį Raštą. Ugdomas mokinių estetinis skonis,
puošiant interjerą - mokiniai papuošia mokyklą Kalėdų šventei. Projekto metu sukaupta informacinė
medžiaga tampa prieinama visiems besidomintiems.

Informacija apie
programą

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

