
KRETINGOS MARIJONO DAUJOTO PROGIMNAZIJA 

PROJEKTAS „KALĖDOS PASAULIO RELIGIJOSE“ 

Programos pavadinimas 
Integruotas projektas ,,Jo meilė – ugnis“ 

 

Programos  trukmė 2019 m.  

Programos trumpas 

apibūdinimas  

 

Tikslas:  Ugdyti  mokinių dvasines vertybes, stiprinti  pasitikėjimą 

savimi ir kitais, skatinti siekti vidinės ir išorinės ramybės. 
 

Uždaviniai: 

1. Siekti, kad Šventosios Dvasios simboliai ir tikėjimo pažinimas 

taptų gyvenimo, elgesio bei veiklos norma – Dievo ir artimo 

meilės Įsakymo vykdymu. 

2. Formuoti kūrybinio darbo įgūdžius, ugdyti brandžios, krašto 

tradicijas atliepiančios buities kultūros poreikį. 

3.Gebėti įsijungti į švenčių laukimo aplinką, muzikinio folkloro, 

pasigaminti šventės atributiką. 

Programos dalyviai  

Milda Trušauskaitė, muzikos mokytoja metodininkė; 

Vilmantas Volskis, muzikos mokytojas metodininkas; 

Ona Viskontienė, dailės mokytoja; 

Marija Šaltmerienė, technologijų mokytoja ekspertė; 

Juozas Lingys, technologijų mokytojas metodininkas; 

Albinas Šiaudvytis, tikybos mokytojas; 

Rasa Zemdliauskaitė, fizikos vyr. mokytoja Rasa Zemdliauskaitė. 

Programos vadovas/ 

koordinatorius  

Virginija Narmontienė, tikybos mokytoja metodininkė; 

Jūratė Račinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Veikla  

 Kūrybinės dirbtuvės ,,Puošiu progimnaziją 

 Eglutės įžiebimas 

 Muzikinis adventinis rytmetys „Jo meilė – ugnis“ 

 Projektiniai darbai „Šventoji Dvasia šiandieniniame pasaulyje“, „Mano šeimos papročiai ir 

tradicijos belaukiant Šventų Kalėdų“ 

 Akcija „Gerumo angelas“ 

 Socialinė akcija „Dalinamės gerumu“ (mokinių koncertas Kretingos Padvarių socialinės 

globos namuose) 

 Pamoka – koncertas „Kalėdų belaukiant“ 

 Adventiniai muzikiniai žaidimai 

 Adventinių ir Kalėdinių dainų karaokė.  

 Mokinių pagamintų gaminių kalėdinė mugė 

 Viktorina „Jo meilė – ugnis“ 

 Adventinių ir kalėdinių piešinių konkursas 

 Popietė progimnazijos bendruomenei „Dalinamės gerumu“  

Numatomas  rezultatas, tęstinumas 

Šiais metais progimnazijos bendruomenė vykdo projektą „Jo meilė – ugnis“. Integruotas tęstinis 

projektas ,,Kalėdos pasaulio religijose“ vykdomas nuo 2003 m. Projekto vykdomų veiklų metu 

akcentuojamos tikėjimo tiesos, ugdoma švenčių šventimo kultūra, siekiama, kad mokiniai 

susipažintų su tradicinėmis liaudies šventėmis. Didelis dėmesys skiriamas etninės kultūros 

pažinimui, gebėjimui vertinti ir perimti tas tradicijas, kurios sudaro nenykstančias tautos 

dvasines vertybes.  



Projektinis darbas „Šventoji Dvasia šiandieniniame pasaulyje“, vykdomos pamokų ir 

popamokinėje veikloje, – ne vien tik žinių perdavimas, bet ir įvairiapusė vaikų gyvenimo 

patirties plėtotė, gilesnis šventės esmės pažinimas, dorinių savybių ugdymas. 

Projektas integruoja tikybos, technologijų, dailės, muzikos pamokų turinį ir bedradarbiavimą su 

tėvais per visą keturių savaičių Advento laikotarpį. Darbo rezultatas – renginys, kuriame 

prisimenamas Kalėdų laikotarpis.          

 

         
    

         
 

 
Informacija apie 

programą 

https://www.daujotomokykla.lt/administracine-

informacija/projektai  
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