KRETINGOS MARIJONO DAUJOTO PAGRINDINĖ MOKYKLA
RESPUBLIKINIS PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ PROJEKTAS
„MANO MOKYKLA LIETUVOJE, LIETUVA – MANO MOKYKLOJE“
Projekto pavadinimas
Projekto trukmė

„Mano mokykla Lietuvoje, Lietuva – mano mokykloje“

Projekto
finansavimas

-

Projekto trumpas
apibūdinimas

Projekto dalyviai

Projekto
organizatoriai

2012 m. rugsėjo 11 d. – 2012 m. lapkričio 25 d.

Programos tikslai:
1. Stebėti savo mokyklos aplinką, įžvelgti jos išskirtinumą ir mokytis įdomiai,
kūrybiškai, originaliai ją pristatyti.
2. Ugdyti socialines ir pilietines nuostatas.
3. Ugdyti bendravimo, bendradarbiavimo, darbo grupėmis įgūdžius.
Mokiniai klasėse ar grupėse kuria plakatus, kuriais pristato savo mokyklą, pabrėžia
jos išskirtinumą ir svarbą Lietuvoje.
1 – 4 klasių mokiniai.
Projekto „Mano mokykla – Lietuvoje, Lietuva – mano mokykloje“ organizatorius
– Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija.
Ugdymo įstaiga numato projekto tikslus, laiką, dalyvius, projekto laimėtojų
nustatymo ir dalyvių apdovanojimo tvarką.
2. Projekto etapų organizatoriai:
Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija,
Panevėžio „Vyturio“ progimnazija,
Kretingos Marijono Daujoto pagrindinė mokykla.
Veikla

Projektas vykdomas etapais:
1. „Mano mokykla – Lietuvoje“. 2012 m. rugsėjo 11 d. – 2012 m. spalio 12 d.: projektinių darbų kūrimas ir
pristatymas. Šiame etape gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos 1–4 klasių mokiniai.
Mokiniai klasėse ar grupėse kuria plakatus, kuriais pristato savo mokyklą, pabrėžia jos išskirtinumą ir svarbą
Lietuvoje. Iš vienos mokyklos galima pristatyti ne daugiau kaip 4 plakatus
2. „Lietuva – mano mokykloje“. 2012 m. spalio 15 d. – 2012 m. lapkričio 16 d.: darbų, atitikusių
reikalavimus, eksponavimas ir geriausių darbų rinkimas. Šis etapas vyksta šiose Lietuvos mokyklose:
Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijoje, Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijoje, Panevėžio
„Vyturio“ progimnazijoje, Kretingos Marijono Daujoto pagrindinėje mokykloje.
Mūsų mokykloje paroda vyks 2012 m. lapkričio 13–16 d. eksponuojami plakatai:
Mokyklos bendruomenė turės išrinkti 5 plakatus, apdovanoti padėkos raštais išrinktų darbų autorius ir jų
mokytojus. Mokyklos bendruomenė negali išrinkti savo darbų.
Renkant geriausius darbus atsižvelgiama į šiuos kriterijus:plakato originalumas, tematikos aktualumas,
estetinis viso darbo vaizdas; plakato technikos savitumas.
3. „Mano mokykla – Lietuvoje, Lietuva – mano mokykloje“. 2012 m. lapkričio 23–25 d.: geriausių darbų
eksponavimas ir nugalėtojų rinkimas LITEXPO parodų ir konferencijų centre, parodoje „Mokykla – 2012“.
Dalyvavusių mokyklų ir mokyklose išrinktų plakatų sąrašai bus skelbiami Vilniaus
Informacija apie
šv. Kristoforo progimnazijos svetainėje www.kristoforoprogimnazija.vilnius.lm.lt
projektą
2012m. lapkričio 21 d.

