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Projekto pavadinimas Respublikinis projektas ,,Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies 

mokyklose“ 

Programos  trukmė 2014  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 dalyviai Mokyklos bendruomenė 

Programos vadovas/ 

koordinatorius 

Marija Šaltmerienė, technologijų mokytoja ekspertė 

Veikla 

Vykdydami projektą ,,Aš kuriu pasaulį olimpine dvasia“, olimpinę tematiką integravome į 

įvairius mokomuosius dalykus. Buvo vykdytos tokios veiklos: 

•  Kūno kultūros pamokų metu mokytojai su mokiniais sudarė mokyklos sporto renginių 

programą, aptarė teisėjavimą, kilnų elgesį sporte ir gyvenime.  

• Per technologijų  pamokas mokiniai gamino įvairius suvenyrus olimpinių žaidynių tema.  

• Ekonomikos pamokų metu mokiniai skaičiavo, kiek kainavo  Sočio olimpinės  žaidynės. 

• Biologijos pamokose mokiniai  aiškinosi, kokią žalą sportininkui daro dopingas, alkoholis, 

tabakas.  

• Dailės pamokose mokiniai piešė žiemos sporto šakų sportininkus. Geriausi kūriniai buvo 

eksponuojami mokyklos erdvėse. 

• Rusų kalbos pamokose mokiniai susipažino su Sočio olimpinių žaidynių sporto šakomis, 

nugalėtojais. 

• Per etikos pamokas mokiniai organizavo socialines akcijas ,,Iš širdies į širdį“, skirtas paremti 

onkologinėmis ligomis sergančius vaikus. 

• Kalbų pamokose mokiniai rašė rašinius ,,Aš ruošiuosi startuoti Rio de Žaneiro olimpinėse 

žaidynėse“.  

•Mokykloje vykdomas respublikinis projektas ,,Futboliukas“. Bendradarbiavome su darželiu 

,,Ąžuoliukas“.  Vyko 3-4 klasių Futboliuko varžybos,  1 klasių Futboliuko varžybos. 

• Birželio 3 dieną mūsų mokykloje vyko jau tradicija tapusi sporto šventė. 

• Dalyvauta  Europos judėjimo savaitės bėgime. 

• Kadangi 2014 m. yra paskelbti Vaikų sveikatos metais didelis dėmesys buvo skirtas sveikos 

gyvensenos ugdymui.  Vyko projektas ,,Pusryčių fiesta“ 5 klasių mokiniams technologijų pamokose 



(rugsėjo mėn.). 8 klasių mokiniai technologijų pamokose atliko projektą-tyrimą ,,Mūsų mitybos 

įpročiai“ (lapkričio mėn.), vyko fotonuotraukų paroda ,,Sveikas maistas – geriausias vaistas“. 

Pradinių klasių mokiniai dalyvavo sveikatingumo dienoje  „Aukime sveiki“ (spalio mėn.), buvo 

organizuojamos sveiko maisto pertraukos. 

Numatomas rezultatas, tęstinumas 

  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 
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