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Projekto 

pavadinimas 
Respublikinis projektas ,,Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokyklose“ 

Projekto  

trukmė 
2001-2013 metai 

Projekto vertė  1250 Lt. 

Projekto 

trumpas 

apibūdinimas  

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Kūno kultūros ir sporto 

departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos tautinis olimpinis 

komitetas ir Lietuvos olimpinė akademija inicijavo projektą ,,Vaikų ir jaunimo 

olimpinis ugdymas šalies mokyklose", kuriuo būtų įgyvendinama olimpinio ugdymo 

programa. 

Projektu siekiama, kad olimpizmo idėjos būtų integruojamos į formalųjį ir neformalųjį 

ugdymo procesą visų tipų mokyklose, skatinant tarpdalykinę integraciją. Jo šerdimi 

turėtų tapti žinių ir kilnaus elgesio turinys, padėsiantis jaunam žmogui susikurti 

olimpinės kultūros pagrindus, kurie sietini su realiomis šiandienos gyvenimo 

situacijomis. Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas turėtų apimti vaizdinę sporto patirtį, 

raišką, sporto pasaulio pažinimą, istorijos ir kitas žinias. 

Projektą koordinuoja LTOK Vykdomojo komiteto nutarimu sudarytas struktūrinis 

LTOK padalinys – Olimpinio švietimo komisija. 

Projekto tikslas – vaikams ir jaunimui diegti humanistinius olimpizmo idealus ir 

kultūrą, ugdyti jų dvasines vertybes ir nuostatas, formuoti harmoningą, kūrybingą ir 

laisvą asmenybę. 

Uždaviniai: 
1. Ugdyti visapusišką mokinių požiūrį į šiuolaikinio sporto problemas, kritiškai jas 

vertinti ir analizuoti. 

2. Per įvairių dalykų pamokas suteikti žinių apie olimpizmo idėjas ir jų atgaivinimą, 

olimpines žaidynes istoriniu požiūriu ir jas puoselėti. 

3. Integruoti olimpinio ugdymo idėjas į mokomųjų dalykų turinį. 

4. Sudaryti sąlygas ir išugdyti mokiniams poreikį aktyviai dalyvauti mokyklos 

bendruomenės sporto darbe. 

 

Projekto 

dalyviai  
Mokykloje sudaryta  darbo grupė, koordinuojanti olimpinio ugdymo veiklą mokykloje.  

Projekto 

vadovas/ 

koordinatoriu

s  

Irena Augutienė, kūno kultūros mokytoja ekspertė 

Projekto veiklos rezultatas, tęstinumas 

Projekte mokykla dalyvauja nuo 2001 metų.  

Mokykloje organizuotos dvi respublikines konferencijos: 2004 m. „Švietimas per sportą.  Olimpinio 

ugdymo programos įgyvendinimo patirtis“ . 2009 m. „Integruotas olimpinis ugdymas“. 

Kas ketveri metai, prieš kiekvienas Olimpines žaidynes, organizuojamos mokyklos olimpinės 

žaidynės (2003 m., 2007 m., 2011 m.).  

2011 m. mokyklos olimpinių žaidynių metu susipažinta su Antikos sporto šakomis. Mokiniai kartu 
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su klasių vadovais bėgo Olimpinę mylią, Palestra bėgimą, šoko į tolį iš vietos su svoreliais, metė pačių per 

technologijų pamokas pasigamintą ietį, dalyvavo „Gladiatorių kautynių“ rungtyje. Mokiniai, kurie 

nedalyvavo sportinėse varžybose, varžėsi mokomųjų dalykų viktorinose, sprendė kryžiažodžius. 

Įgyvendinant TOK Olimpinio solidarumo Olimpinio švietimo programą ir projektą „Vaikų ir 

jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokymo įstaigose“, 2011 m. respublikoje organizuotas projektų 

konkursas „Olimpinę ugnelę į kiekvieną širdelę“. Šiame konkurse dalyvavo ir Kretingos Marijono 

Daujoto vidurinė mokykla. Mokyklos projektas, kurio vadovė kūno kultūros mokytoja Irena Augutienė, 

buvo teigiamai įvertintas ir jį finansiškai parėmė Olimpinio švietimo komisija. 

 Įgyvendinant projektą, vadovaujant technologijų mokytojai Marijai Šaltmerienei, jau sukurti įvairūs 

kūrybiniai darbai, piešti ant šilko, knygų skirtukai, kuriuose pavaizduoti įvairių sporto šakų atstovai, 

olimpine simbolika puoštos dovanų dėžutės. 2011-ieji metai Europoje paskelbti savanorystės metais. Šiai 

idėjai entuziastingai pritaria ir mūsų mokyklos mokiniai, projekto „Olimpinę ugnelę į kiekvieną širdelę“ 

dalyviai. Dalį savo darbų – knygų skirtukus, dovanų dėžutes jie skirs labdarai – pradžiugins Padvarių 

pensionato gyventojus.  

 2012 m. mokykloje bus organizuojama respublikinė konferencija ,,Gerosios patirties sklaida 

įgyvendinant vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokyklose“. Savo patirtimi įgyvendinant projektą 

pasidalins Molėtų pagrindinės mokyklos, Šilalės S. Gaudiešiaus gimnazijos, Klaipėdos rajono Vėžaičių 

pagrindinės mokyklos ir Širvintų Atžalyno pagrindinės mokyklos mokytojai. 

 

 
 

 „Olimpinės dienos“ atidarymas (2012 m.) 

 

 

 

 

 



 

 
 

Rungtis „Gladiatorių kautynės“ (2012 m.) 

 

Informacija 

apie projektą 

http://www.ouprojektas.lt/apie-projekta 

 

http://www.ouprojektas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=128:projekto

-olimpin-ugnel-kiekvien-irdel-veikla-kretingos-m-daujoto-vidurinje-

mokykloje&catid=2:renginiai&Itemid=16 

 

Mokyklos svetainė     

http://www.daujotomokykla.lt/veikla/projektai 
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