
 

 

KRETINGOS MARIJONO DAUJOTO PAGRINDINĖ MOKYKLA 

 
PROJEKTAS „OLIMPINĖ KARTA“  

 

Programos pavadinimas Respublikinis projektas ,,Olimpinė karta“ 

Programos trukmė 2015 metai 

Programos finansavimas Laimėtas finansavimas projektui ,,Aš kuriu pasaulį olimpine dvasia“. 

 

Programos trumpas 

apibūdinimas 

Projekto tikslas – vaikams ir jaunimui diegti humanistinius olimpizmo 

idealus ir kultūrą, ugdyti jų dvasines vertybes ir nuostatas, formuoti 

harmoningą, kūrybingą ir laisvą asmenybę. 

Projekto 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. 

 

Programos grupės nariai/ 

dalyviai 

Gediminas Petrauskas, kūno kultūros vyr. mokytojas, grupės vadovas;  

Arvydas Bušeckas, kūno kultūros mokytojas metodininkas;  

Violeta Petrauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė; 

Marija Šaltmerienė, technologijų mokytoja ekspertė; 

Aldona Petrulienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė;  

Zita Zubienė, matematikos mokytoja metodininkė;  

Milda Trušauskaitė, muzikos mokytoja metodininkė;  

Esmiralda Butrimaitė, geografijos, rusų kalbos vyr. mokytoja;  

Julija Šližienė, geografijos mokytoja metodininkė;  

Ada Bastienė, dailės vyr. mokytoja; 

Egidijus Bučkus, 10 aklasės mokinys;  

Airidas Baranauskas, 10 a klasės mokinys.  

Mokyklos bendruomenė 

Programos vadovas/ 

koordinatorius 
Jūratė Račinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Veikla 

Vykdydami tęstinį projektą ,,Aš kuriu pasaulį olimpine dvasia“, olimpinę tematiką integruosime į įvairius 

mokomuosius dalykus. Numatoma tokia veikla: 

• Kūno kultūros pamokų metu mokytojai su mokiniais sudarys mokyklos sporto renginių programą, aptars 

teisėjavimą, kilnų elgesį sporte ir gyvenime.  

• Klasių vadovai organizuos sporto dieną kartu su mokinių tėvais, kurios metu vyks varžybos, kūrybinės 

veiklos.  

• ,,Jaunųjų daujotukų „būrelio nariai Jūros dienos proga organizuos žygį pėsčiomis pajūriu. 

• Per technologijų pamokas mokiniai kurs knygą ,,Olimpinė ugnis keliauja per pasaulį“, skirtukus 

knygoms. Kuriant edukacines mokyklos erdves bus sukurtos šaškių lentos, šaškės ir įrengtos poilsio zonos. 

• Ekonomikos pamokų metu mokiniai kurs verslo planus, kuriuose modeliuos išvykas į šalis, kuriose vyks 

artimiausios olimpinės žaidynės.  



• Biologijos pamokose mokiniai aiškinsis, kokią žalą sportininkui daro dopingas, alkoholis, tabakas.  

• Dailės pamokose mokiniai kurs kūrybinius darbus tema ,,Olimpinė ugnis keliauja per pasaulį“. Geriausi 

kūriniai bus eksponuojami mokyklos erdvėse. Kurs ,,Kilnaus elgesio“ plakatą. 

• Geografijos pamokose mokiniai kurs  Olimpinių žaidynių sostinių žemėlapį ,,Olimpinė ugnis keliauja per 

pasaulį“. 

• Per etikos pamokas mokiniai susipažins su sportininkų asmenybėmis. 

• Kalbų pamokose mokiniai susipažins su pasaulio valstybių kultūra, istorija, rašys rašinius ,,Olimpinė 

ugnis keliauja per pasaulį“. Nugalėtojai bus paskelbti ir apdovanoti. Įvairiomis kalbomis sukurtas sportinių 

terminų žodynas. 

• Mokykloje vykdomas respublikinis projektas ,,Futboliukas“. Bendradarbiaujame su darželiais: ,,Eglutė“,  

Kretingos raj. Kurmaičių pradine mokykla, Vydmantų gimnazija. Bus organizuojamos sportinės varžybos ir 

kitos kūrybinės veiklos. 

• Projektinė diena ,,Aš kuriu pasaulį olimpine dvasia“: kūrybinių darbų, integruotų projektų, konkursų, 

sporto varžybų ,,Olimpinė ugnis keliauja per pasaulį“ pristatymas. Projektinė diena bus skirta paminėti 

nusipelniusiam Lietuvos miškininkui, aplinkosaugininkui Marijonui Daujotui. 

Numatomas rezultatas, tęstinumas 

Mokiniai susipažins su olimpizmo principais ir idealais. Domėsis Antikos ir šiuolaikinėmis olimpinėmis 

žaidynėmis, realizuos savo sportinius, meninius, kūrybinius gebėjimus. Mokiniai savo darbais garsins 

mokyklą  ir rajoną, dalyvaus savanorystės veikloje, sąžiningai ir draugiškai varžysis sporto aikštelėse tiek su  

bendraamžiais, tiek su savo tėveliais. Ugdysis kilnaus elgesio, draugiškumo nuostatas draugiškų varžybų 

metu. Vykdydami bendrą veiklą, susipažins su Vydmantų gimnazijos, Kurmaičių pradinės mokyklos 

mokiniais, „Eglutės“ lopšelio-darželio ugdytiniais. Mokiniai įgis daugiau žinių apie sportą, olimpinį sąjūdį, 

olimpines žaidynes. Gerosios patirties pagrindu bus parengtos rekomendacijos veiklos tobulinimui. 

Informacija apie programą 
http://www.ouprojektas.lt/ 

http://www.daujotomokykla.lt/veikla/projektai-2 

 

 

   

  



   


