KRETINGOS MARIJONO DAUJOTO PAGRINDINĖ MOKYKLA
PROJEKTAS „KRETINGOS RAJONO ISTORINIS KULTŪRINIS PAVELDAS“

Projekto
pavadinimas
Projekto trukmė

Projekto trumpas
apibūdinimas

Tarpmokyklinis projektas „Kretingos rajono istorinis kultūrinis
paveldas“
2016- 2017 m. m.
Tikslas: Ugdyti skirtingų meninių ir socialinių gebėjimų vaikų bei
mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą per meninę veiklą
Uždaviniai:
1. Apžvelgti Kretingos rajono istorinį kultūrinį paveldą.
2. Organizuoti mokinių ir mokytojų plenerą, skirtą atskiriems
istoriniams ir kultūriniams objektams.
3. Organizuoti “Menų naktį”.
4. Organizuoti projekto dalyvių (mokinių ir mokytojų) kilnojamą darbų
parodą "Rudens nostalgija"

Projekto dalyviai

7-10 kl. mokiniai

Projekto vadovas/
koordinatorius

Ada Bastienė, dailės vyr. mokytoja

Veikla
Projekto metu numatyti renginiai meninei veiklai puoselėti ir bendras dalyvių darbas
pasitarnaus glaudesnio ryšio tarp mokyklų stiprinimui. Mokiniai turės progą susipažinti su Kretingos
muziejaus fondais, išbandys darbo plenere privalumus, susipažins su autentiškomis dailės
technikomis, Kretingos rajono tautodailininkais, jų kūryba. Dirbdami kartu galės palyginti savo
darbus su kitų mokyklų mokinių darbais. Renginio ,,Menų naktis” metu mokiniai susipažins su
įvairiomis dailės technikomis ir mokysis jas pritaikyti, dalyvaus meno terapijos užsiėmimuose.
Organizuojamoje parodoje "Rudens nostalgija” išsiaiškins reikalavimus darbų eksponavimui.
Bendradarbiaus įvairią meninę patirtį turintys Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos, Kretingos
meno mokyklos ir Darbėnų gimnazijos mokiniai. Verslumo įgūdžiams stiprinti tarnaus pasiruošimas
Kaziuko mugei, kur vaikai bus suinteresuoti apgalvoti ir pagaminti perkamiausius taikomojo ir
vaizduojamojo meno kūrinius.
Veiklos pavadinimas

Trumpas veiklos aprašymas

Data

Projekto iniciatyvinės
grupės susitikimas

Susitikime dalyvauja visi iniciatyvinės grupės nariai
(projekte
dalyvaujančių
mokyklų
mokytojai
ir
iniciatyviausi mokiniai) iš viso apie 30 žmonių. Veiklų
aptarimas ir konkretus darbų pasiskirstymas.
Kiekvienos projekte dalyvaujančios mokyklos mokinių
grupė su vadovu susitinka su dailės skyriaus vedėja ir
direktoriaus pavaduotoju muziejininkystei, kurie praveda
ekskursiją ir supažindina su muziejaus fondų medžiaga.
Išsiaiškinę artimiausius savo mokyklai istorinius
kultūrinius objektus, mokiniai piešia eskizus, tyrinėja
paveldo paminklų istoriją, atlieka kūrybines kopijas

2016 09 02

Mokyklų mokinių
grupių išvykos į
Kretingos muziejų.
Atskirų mokyklų
mokinių plenerai,
kūrybinės dirbtuvės

Rugsėjo
mėn.
Rugsėjo –
spalio mėn.

jų pasirinktose
erdvėse.
„Menų naktis“

Projekto dalyvių
kūrybinių darbų
rengimas parodai.
Organizuojamos
tarpinės darbų
peržiūros.
Parodos „Rudens
nostalgija"
atidarymas.
Pasiruošimas
Kaziuko mugei

autentiška technika.
Visi projekto dalyviai renkasi į gimnaziją, kur praleis naktį
kūrybiškai bendraudami. Tai bus diskusijos, žaidimai,
keramikos, papuošalų kūrimo dirbtuvėlės, meno terapijos
užsiėmimai ir kt.
Mokiniai ir mokytojai užbaigia kūrybines kompozicijas ir
parengia jas eksponavimui. Mokytojai tariasi ir
konsultuojasi tarpusavyje bei teiraujasi muziejaus
darbuotojų nuomonės.

Gruodžio –
vasario
mėn.
Sausio
–
vasario
mėn.
Kaziuko mugė
Organizuojama Kaziuko mugė, kur surinktos lėšos Kovo mėn.
skiriamos globos namų vaikams.
Numatomas rezultatas, tęstinumas
2016 m. Lietuvoje paskelbti bendruomenių metais. Bendri meniniai projektai tarp skirtingų mokyklų
padeda užtikrinti bendruomeniškumo puoselėjimo tradicijas. Įvairių meninių ir socialinių gebėjimų
vaikai bendrose veiklose įgyja galimybę pasidalinti turimomis patirtimis. Šis projektas sustiprino
rajono mokyklų bendruomenių narių bendravimą ir bendradarbiavimą.

Informacija apie
projektą

Sunešami ir eksponuojami darbai Kretingos muziejuje iš
kur eiliškumo tvarka kiekviena projekte dalyvaujanti
mokykla darbus eksponuoja savo erdvėse.
Projekto dalyviai, panaudodami įgytą patirtį, ruošia
gaminius Kaziuko mugei.

Mokinių
rudens
atostogų
metu
Lapkričio
mėn.

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

