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

,,Aš kuriu pasaulį olimpine dvasia“

Programos trukmė

2016 metai

Programos
finansavimas

200 eurų

Programos trumpas
apibūdinimas

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

Programos dalyviai

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 mokytojus plėtoti mokomųjų dalykų integraciją- integruoti
olimpinio ugdymo idėjas į mokomųjų dalykų turinį.
Mokyklos bendruomenė

Programos vadovas/
koordinatorius

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:
• 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.
• 5-7 klasių vadovai su savo auklėtiniais organizuos akcijas žygius „10 000 žingsnių“, sporto
dieną kartu su mokinių tėvais, kurios metu vyks varžybos, kūrybinės veiklos.
• 1-4 klasių mokiniai su savo mokytojais organizuos akcijas žygius „1000 žingsnelių“. Keliaus
po savo miesto apylinkes; 2 klasių mokiniai organizuos sporto šventę pajūryje kartu su Plungės
Senamiesčio mokykla. 4c klasės mokiniai vykdys projektą „Augame ir sportuojame“, organizuos
dviračių žygį, šaškių varžybas, domėsis žiemos sporto šakomis.
• ,,Jaunųjų daujotukų“ būrelio nariai Jūros dienos proga rugsėjo mėnesį organizuos žygį
pėsčiomis pajūriu. Organizuos foto konkursą „Mes sportuojame“. Vykdys projektą „Keliaukime“.
• Per technologijų pamokas 8 klasių mokiniai atliks projektinius darbus „ Rio de Žaneiro
olimpinių žaidynių sportininko meniu“, „ Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių sirgaliaus atributika .“
• Ekonomikos pamokų metu mokiniai kurs verslo planus, kuriuose modeliuos išvyką į Rio de
Žaneirą.
• Biologijos pamokose mokiniai sudarys sveikos gyvensenos dienotvarkę.
• Dailės pamokose mokiniai kurs kūrybinius darbus tema ,,Olimpinė ugnis keliauja per pasaulį“,
pieš olimpinių žaidynių emblemą. Geriausi kūriniai bus eksponuojami mokyklos erdvėse.

• Geografijos pamokose mokiniai kurs Olimpinės ugnies kelionę į Rio de Žaneirą.
• Per etikos pamokas mokiniai susipažins su sportininkų asmenybėmis, aptars sportininko
atsakomybę už žodį, veiksmą ir poelgį.
• Muzikos pamokose 2-6 klasių mokiniai kurs menines sportines skanduotes ir dalyvaus
konkurse.
• Kalbų pamokose mokiniai vykdys trumpalaikius projektus "Kilnus elgesys sporte",
"Humaniškumas ir pergalė", "Fair Play - kilnaus elgesio sporte istorija". Rinks informaciją apie
kilnų ir humanišką elgesį olimpinių žaidynių metu. Surinktą medžiagą eksponuos stenduose.
• 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.
• Lapkričio mėn. mokykloje bus vykdoma veiksmo savaitė Tolerancijos dienai paminėti.
• Balandžio mėn. įgyvendinsime socialinę - pilietinę veiklą. 1-10 kl. mokiniai prisijungs prie
respublikinės akcijos „Darom 2016“.
• Neformaliojo užsiėmimo „Jaunojo policininko mokyklėlės“ dalyviai (14- 16 m.) susipažins su
policijos darbu, teisėsauga. Teminės veiklos, kurios vyks mokykloje ir įvairiose teisėsaugos
institucijose, skatins mokinių pilietiškumą, savanorystę, bendrąją kultūrą.
• Istorijos pamokų metu kalbės apie olimpinių žaidynių atsiradimo istoriją.
• 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 įgis daugiau žinių apie sportą, olimpinį sąjūdį, olimpines žaidynes. Gerosios patirties pagrindu
bus parengtos rekomendacijos veiklos tobulinimui.
Siekiama, kad kūno kultūra ir sportas užimtų svarbią vietą mokyklos bendruomenės gyvenime.
Organizuojant mokyklos ir tarpmokyklinius sporto renginius, propaguojamas kilnus elgesys, sudaromos
sąlygos mokiniams pajusti olimpinę dvasią ir ugdytis teigiamą nusiteikimą mokymuisi, ugdomas sveikas,
stiprus, ištvermingas, dvasiškai turtingas žmogus, gebantis maksimaliai realizuoti savo galimybes kilnioje ir
garbingoje kovoje.
Informacija apie
http://www.olimpinekarta.lt/projekto-nariai/kretingos-marijono-daujotoprogramą

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

