KRETINGOS MARIJONO DAUJOTO PAGRINDINĖ MOKYKLA
Tarptautinė eTwinning programa
Projektas „Sportas mano gyvenime“
Projekto
pavadinimas
Projekto trukmė

Projekto trumpas
apibūdinimas

„Sportas mano gyvenime“
2017 m. sausio-birželio mėn.
Projekto tikslas – ugdyti mokinių sportinius įgūdžius.
Projekto uždaviniai:
 Supažindinti mokinius su įvairiomis sporto rūšimis.
 Paaiškinti mokiniams sporto reikšmę jaunų žmonių gyvenime.
 Skatinti mokinių fizinį aktyvumą, domėjimąsi sportu, sportiniais žaidimais
patalpose ir gamtoje.
 Ugdyti mokinių kūrybiškumą, aktyvumą, ištvermę.
 Dalintis ir keistis projekto medžiaga ir informacija su projekto partneriais,
bendrauti ir bendradarbiauti su užsienio šalių mokytojais ir mokiniais.
 Naudoti IKT priemones projekto vykdymui.

Projekto dalyviai

Jūratė Lukauskienė, KretingosMarijono Daujoto pagrindinė mokykla, Lietuva
Sibel Uğurlu, Etimesgut, İstiklal İlkokulu, Turkija
Dürdane Güner Sabiha Gokcen Ilkogretim Okulu, Gaziemir Turkija
Nurullah AKSEL 23 Nisan Ortaokulu, İlkadım/Samsun Turkija
Joanna Panasiuk Gimnazjum nr 3 im. J. Chełmońskiego, Zielona Góra Lenkija
Loredana Ruba Scoala Gimnaziala Grigore Moisil, Satu Mare Rumunija
Martha Libera Oldfleet Primary School, Kingston upon Hull Jungtinė Karalystė
Olga Kaczmarska Szkola Podstawowa Nr 3 im. M. Kopernika, Ząbkowice
Śląskie Lenkija
Sandra Bednarska Aurelia-Wald-Gesamtschule, Uetze Vokietija

Projekto vadovas/
koordinatorius

Jūratė Lukauskienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Veikla

Sausis

Paruošti pristatymą apie Lietuvą, Kretingą.

Vasaris

Paruošti pristatymą apie Marijono Daujoto mokyklą, klasės mokinius.

Kovas

Sportuoti, žaisti sportinius žaidimus.

Balandis

Dalyvauti varžybose „Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs.“

Gegužė

Sukurti plakatą apie mėgstamiausias sporto šakas.

Birželis

Projekto užbaigimas, informacija apie projekto rezultatus.

Visas veiklas, susijusias su sportu, fotografuoti, filmuoti. Nuolat dalintis medžiaga su projekto partneriais.

Numatomas rezultatas
Vykdydami projekto veiklas mokiniai sužinos apie sporto naudą ir svarbą žmonių gyvenime,
susipažins su įvairiomis sporto šakomis, sportiniais žaidimais bei stiprins sveikatą sportuodami. Praleis
laisvalaikį sportuodami su draugais ir tėveliais. Mokiniai tobulins anglų kalbos gebėjimus ir sužinos naujų
IKT taikymo metodų, įgis IKT gebėjimų. Ugdysis kūrybiškumą, ištvermę bei aktyvumą. Bendraus su
užsienio šalių mokiniais, sužinos apie jų šalis, mokyklas bei kultūrą. Dalintis projekto medžiaga ir
informacija su projekto partneriais. Ugdysis patriotiškumo ir pilietiškumo jausmus. Pagerins bendravimo
ir bendradarbiavimo įgūdžius. Sužinos apie tarptautinės programos eTwinning galimybes.

Informacija apie
projektą

Mokyklos svetainė
http://www.daujotomokykla.lt/news/1201/56/Tarptautinis-projektas-Sportasmano-gyvenime
https://www.etwinning.net

