
 

 
 

Kauno šv. Kazimiero progimnazija jau 15 metų sėkmingai ir aktyviai dalyvauja šalies bendrojo 

ugdymo įstaigų projekte „Olimpinė karta“. 

Šis projektas – tai bandymas atkreipti mokinių ir jų mokytojų, taip pat visuomenės dėmesį į 

sportą ne kaip į didžiųjų pasiekimų sritį, bet kaip garbingos kovos ir draugiškumo dvasią skatinančią 

veiklą, kurioje įdomu dalyvauti bet kokio amžiaus žmonėms. Pagarba kitam žmogui, sugebėjimas 

garbingai rungtyniauti ypač aktualu pastaruoju metu, kai pastebimas ypač didelis žmonių 

susvetimėjimas, o sporte – pergalės troškimas bet kokia kaina, tą ypač pabrėžiant ir visuomenės 

informavimo priemonėms. Atsižvelgdamos į minėtą situaciją, keturios Lietuvos institucijos (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 ,,Olimpinė karta“, kuriuo būtų įgyvendinama integruojamoji 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.  

  Olimpinis švietimas – tai edukacinė veikla, skleidžianti olimpizmo idealus ir vertybes ypatingai 

vaikams ir jaunimui.  

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. 

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas 2013 m. kovo 27 d. pareiškė padėką mokyklos 

bendruomenei už aktyvų dalyvavimą projekte „Olimpinė karta“ ir patvirtino, kad Kauno šv. 

Kazimiero progimnazija pasirinkta atstovauti Lietuvai II-ųjų vasaros jaunimo olimpinių žaidinių, 

kurios vyko 2014 m. Nandžigane (Kinijoje), tarptautiniame mokyklų bendradarbiavimo projekte (The 

School Twinning Programme). 

Kauno šv. Kazimiero progimnazija, bendradarbiaudama su Lietuvos tautiniu olimpiniu 

komitetu, Lietuvos sporto muziejumi, Lietuvos sporto universitetu organizuoja šalies mokytojų ir 

mokinių kūrybinių bei tiriamųjų darbų konferenciją „Mano Olimpas“, kuri kasmet sulaukia vis 

didesnio susidomėjimo. Progimnazijos mokytojai ir vadovai ne kartą dalinosi gerąja olimpinio 

ugdymo patirtimi šalies Olimpiniams kongrese, Lietuvos Olimpinėje akademijoje. Parengiame 

užduotis ir organizuojame Kauno m. 6-7 klasių mokinių konkursą „Fair Play sporte ir gyvenime“. 

Inicijuojame šalies mokytojų ir mokinių metodinę dieną „Olimpo link“. Mūsų progimnazijos autorinė 

idėja – mokinių dienos stovyklos „Olimpinis kaimelis“. Kasmet organizuojame 6 Kauno m. ugdymo 



įstaigų stovyklą 6-7 klasių mokiniams. 2017 m. pirmą kartą organizavome šalies pradinių klasių 

mokinių stovyklą „Mažasis Olimpinis kaimelis“. Šias stovyklas organizuojame bendradarbiaudami 

su LTOK. Aktyviai dalyvaujame projekto „Olimpinė karta“ inicijuojamuose Olimpinės kartos 

ambasadorių mokymuose. Kiekvienais metais progimnazijoje organizuojame Olimpinę savaitę ir 

Olimpinę dieną.  

Progimnazija aktyviai dalyvauja LTOK inicijuojamuose konkursuose. 

 


