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Projekto tikslas:
Ugdyti mokinių dorines vertybes, stiprinti pasitikėjimą savimi
ir kitais, skatinti siekti vidinės ir išorinės ramybės.
Projekto uždaviniai:
 Ugdyti estetinį skonį puošiant mokyklą, klases,
analizuojant literatūros, muzikos kūrinius.
 Ugdyti kūrybinius mokinių gebėjimus gaminant
kalėdinius suvenyrus, rengiant Kalėdų programėlę.
 Adventinio muzikinio rytmečio metu prisiminti tikėjimo
tiesas, papročius, kalėdines giesmes.
 Perteikti religinių švenčių svarbą, padėti vaikui augti
dvasingam ir jaustis svarbiam visuomenės nariui, stiprinti jo
pasitikėjimą savimi ir kitais, skatinti jį siekti vidinės ir išorinės
ramybės.
 Lavinti mokinių darbo nedidelėse grupėse įgūdžius
kryptingai ruošiantis švęsti šv. Kalėdas, skatinti savo mintis
išreikšti individualiai.
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;
Jūratė Kiškienė, šokio vyr. mokytoja;
1-10 klasių mokiniai ir klasių vadovai.
Virginija Narmontienė, tikybos mokytoja metodininkė;
Jūratė Račinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Veikla

Mokyklos edukacinių erdvių puošimas.
Švento Rašto skaitiniai, giesmės pirmą advento rytmetį.
Konkursas „Mano prakartėlė“ 1-4 klasių mokiniams.
Kūrybinės pamokos „Šventas Raštas kaip dėlionė“ 5-6 klasių mokiniams.
Projektinio darbo „Kalėdų stebuklas“ pristatymas.
Kūrybinės dirbtuvės mokyklos bendruomenei „Dovanų meistarnė“.
Kalėdinių dainų karaokė 1-10 klasių mokiniams.
Akcija „Meduoliais kvepianti diena“ – išvyka į Ketingos Padvarių socialinės globos
namus.
9. Popietė mokyklos bendruomenei ,,Kalėdų stebuklas“.
Numatomas rezultatas, tęstinumas
Švenčiant Kalėdas kaip religinę šventę, formuojama nauja idealo samprata, ypač pabrėžianti
žmogaus dvasinio pasaulio tobulėjimą. Projektinis darbas – ne vien tik žinių perdavimas, bet
ir įvairiapusė vaikų gyvenimo patirties plėtotė, gilesnis šventės esmės pažinimas, dorinių
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savybių ugdymas. Projektas integruoja tikybos, technologijų, dailės, muzikos pamokų turinį,
bedradarbiavimą su tėvais per visą keturių savaičių Advento laikotarpį. Vykdant projeką
stengiamasi atskleisti tikrąją šv. Kalėdų prasmę – Jėzus gimė ne išrinktiesiems, o mums
visiems, kad būtume laimingi ir išganyti.
Kalėdų laikotarpio renginiai – savaiminis integracinis vyksmas siekiant suteikti prasmę
įvairiems vaikų veiksmams, pratinti juos įžvelgti prasmę tam tikruose reiškiniuose. Ši veikla
paskatina stebėti savo veiksmus, analizuoti elgesį. Siekiama tikybos pamokas sieti su kitų
dalykų pamokomis, užklasine veikla. Planuojant projektą, kartu su vaikais numatomos visų
Advento savaičių temos ir pagrindiniai darbai. Prasidėjus adventui puošiamos mokyklos
edukacinės erdvės. Akcijos ,,Meduoliais kvepianti diena“ metu mokiniai vyksta pasveikinti
gyvenančių Kretingos Padvarių socialinės globos namuose.
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