
KRETINGOS MARIJONO DAUJOTO PAGRINDINĖ MOKYKLA 

PROJEKTAS „KALĖDOS PASAULIO RELIGIJOSE“ 

Programos pavadinimas 
Integruotas projektas ,,Betliejus mano viltis“ 

 

Programos  trukmė 2017 m. gruodžio mėn. 

Programos trumpas 

apibūdinimas  

 

Projekto tikslas:   

Ugdyti  mokinių dvasines vertybes, stiprinti  pasitikėjimą 

savimi ir kitais, skatinti siekti vidinės ir išorinės ramybės, 

padėti mokiniams įsisąmoninti Advento laikotarpio 

(keturių Advento savaičių), kaip pasiruošimo Kristaus 

atėjimui prasmę. 

Projekto uždaviniai: 

1. Dorinių savybių ugdymas taikant projektinės veiklos 

metodus. 

2. Siekti, kad tikėjimo pažinimas taptų gyvenimo, elgesio 

bei veiklos norma – Dievo ir artimo meilės Įsakymo 

vykdymu. 

3. Formuoti kūrybinio darbo įgūdžius, ugdyti brandžios, 

krašto tradicijas atliepiančios buities kultūros poreikį. 

4. Susipažinti su lietuvių kalendorių švenčių papročiais, 

mokėti lietuvių kalendorių švenčių papročių, muzikinio 

folkloro, pasigaminti šventės atributiką. 

Programos dalyviai  

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; 

Rasa Švilpienė, informacinių technologijų mokytoja 

metodininkė; 

Rasa Zemdliauskaitė, fizikos vyr. mokytoja; 

1-10 klasių mokiniai ir klasių vadovai. 

Programos vadovas/ 

koordinatorius  

Virginija Narmontienė, tikybos mokytoja metodininkė; 

Jūratė Račinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Veikla  

1. Muzikinis adventinis rytmetys „Betliejus mano viltis“ 

2. Eglutės įžiebimas. 

3. Šv. Rašto skaitymas Kalėdų belaukiant, giesmės. 

4. Kūrybinės pamokos „Betliejus mano viltis“ 

5. Projektinis darbas „Betliejus šiandieniniame pasaulyje“ 

6. Adventiniai muzikiniai žaidimai 

7. Adventinių ir Kalėdinių dainų karaokė 

8. Seminaras-mokymai ,,Bendrauk. Kurk. Dalinkis“ 

Numatomas  rezultatas, tęstinumas 



      Tęstinio projekto ,,Kalėdos pasaulio religijose“ veiklų metu ugdoma švenčių šventimo 

kultūra. Tautinio identiteto formavimas siejamas su mokinių tautinės sąmonės ugdymu. 

Ypatingą vaidmenį atlieka etninė kultūra – jos pažinimas, gebėjimas vertinti ir perimti tas 

tradicijas, kurios sudaro nenykstančias tautos dvasines vertybes. Projekto metu muzikos 

pamokose mokiniai mokosi giesmių, liaudiškų dainų apie adventą ir kalėdas, technologijų ir 

dailės  pamokose mokiniai kuria kūrybinius darbus, kluriais puošiamos mokyklos erdvės, 

informacinių technologijų pamokose kuria filmukus, piešia. Projektinis darbas „Betliejus 

šiandieniniame pasaulyje“, veiklos vykdomos pamokų ir popamokinėje veikloje – ne vien 

tik žinių perdavimas, bet ir įvairiapusė vaikų gyvenimo patirties plėtotė, gilesnis šventės 

esmės pažinimas, dorinių savybių ugdymas. Projekto metu skatinama susipažinti su 

papročiais, juos puoselėti, jais didžiuotis, nes juose išlikusi mūsų sąsaja su protėvių kultūra, 

dvasine patirtimi. 

 

        
 

                  
Informacija apie programą http://www.daujotomokykla.lt/veikla/projektai-2  
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