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Tęstinis integruotas projektas ,,Iš širdies į širdį“
Nuo 2010 m./ Tęstinis

Projekto vertė
Projekto tikslai:
Prasmingai pažymėti pasaulinę kovos prieš onkologinius susirgimus dieną.
Pakviesti dalyvauti projekto veikloje Kretingos rajono vaikų ugdymo įstaigas.
Programos anotacija

Projekto aktualumas :
• Onkologinės ligos ir pastangos jas įveikti mūsų visuomenėje tebėra sunkus
išbandymas. Padėti sergantiems, o ypač vaikams yra mūsų visų pareiga ir
galimybė tapti geresniais. Svarbu skatinti jaunimą suvokti vaiko gyvybės
trapumą ir gerais darbais prisidėti prie jos saugojimo.

Projekto dalyviai

Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos: psichologo asistentė Sigita
Gedgautaitė, soc.pedagogė Vitalija Kniukštienė, vyr logopedė Birutė Simaitienė,
spec.
padagogė Janina Mickuvienė, mokytoja padėjėja Vida Pranaitienė, visuomenės
sveikatos priežiūros specialistė Asta Linnikienė, mokyklos mokinių tarybos
koordinatorė mokytoja ekspertė Euganija Daniuk, muzikos mokytojas
metodininkas Vilmantas Volskis, dailės vyr.mokytoja Ada Bastienė, technologijų
mokytoja ekspertė Marija Šaltmerienė,tecnologijų mokytojas metodininkas
Juozas Lingys, vyr.technologijų mokytojas Adolfas Augys.

Projekto vadovas/
koordinatorius

Marija Bučkienė, etikos vyr. mokytoja. Koordinatorius - Milda Trušauskaitė
direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui.

Projekto turinys
Projekte dalyvauti maloniai atsiliepė Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazistai ir mokytojai ,Suagusiųjų
mkymo centro mokinių taryba ir mokytojai, Darbėnų gimnazijos mokytojai ir mokiniai, verslo ir technologijų
mokytojai ir mokiniai, Kartenos vid.mokyklos mokytojai ir mokiniai, Salantų gimnazijos mokytojai ir
mokiniai .
Mokyklose vyko darbelių parodos-pardavimai, piešinių ir rašinių konkursai ,,Aš noriu padėti
sergančiam draugui“. Kretingos Marijono Daujoto vidurinėje mokykloje vyko susitikimas su Klaipėdos
Šv.Pranciškaus onkologinio reabilitacinio centro direktore Aldona Kerpyte. Dvyliktokai turėjo galimybę
išgirsti patarimus ir išgyventus pamokymus ,,Kaip susitaikyti su praradimo skausmu“. 9-12 klasių mokiniai
bendravo su broliais praciškonais Bernardu ir Evaldu. Mokiniai išgirdo pasakojimus apie žmones, kurie yra
stiprūs dvasia, geba padėti sau ir kitiems. Mokytojai ir mokiniai projekto laikotarpiu siuvo skareles .mezgė
kepuraites reabilitacinio centro vaikučiams ir mamytėms.Organizuotų darbelių paroda- pardavimas parodė,
kiek darbštumo, išmonės turi mūsų mokiniai ir mokytojai.Baigiamajame projekto renginyje mokyklų atstovai
pasidalijo gerąja savo darbo patirtimi, išklausė kitus. Projektas bus tęsiamas š.m. kovo mėnesį tarp mūsų
mokyklos ir Klaipėdos Šv. Pranciškaus centro vadovų bus pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.
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