KAIŠIADORIŲ SPECIALIOJI MOKYKLA

Neformaliojo vaikų švietimo
PROGRAMA

AŠ IR MANO MOKYKLA

Programą parengė:
Teresė Kazlauskienė, specialioji pedagogė ekspertė,
Asta Kaselienė, specialioji pedagogė metodininkė,
Asta Šimaitė, vyr. specialioji pedagogė.
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KAIŠIADORIŲ SPECIALIOJI MOKYKLA
Neformaliojo vaikų švietimo
PROGRAMA

AŠ IR MANO MOKYKLA
2012/2013 mokslo metai (1 pusmetis)

Programos vadovės - Teresė Kazlauskienė, specialioji pedagogė ekspertė,
Asta Kaselienė, specialioji pedagogė metodininkė,
Asta Šimaitė, vyr. specialioji pedagogė.
Dalyviai - specialiųjų ir socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokiniai.
Programos kryptis - pilietinio ir tautinio ugdymo skatinimas.
Moksleivių skaičius - 64
Programos vykdymo laikas: 2012 metų rugsėjo – gruodžio mėn.
Programos paskirtis: organizuoti mokinių neformalųjį švietimą, jų tikslingą užimtumą.
Tikslas: programa suteiks galimybę pajusti demokratinio bendrumo, draugiškumo
principus bendruose renginiuose, skiepys pasididžiavimą savo mokykla.
Uždaviniai:
• inkliuzinis mąstymas ir pilietiškumas kils iš savo vertės pajautimo, atviro, kupino
pasitikėjimo požiūrio į kitus,
• bendra, turininga veikla skatins kūrybinę savirealizaciją, mokys pasidalinti įgyta
patirtimi, ugdys naujas kompetencijas,
• netradicinės veiklos formos lavins estetinį suvokimą ir skonį, turtins ir aktyvins
mokinių žodyną.

DETALUS PROGRAMOS TURINYS
Eil.
Vykdomos priemonės, renginiai
Vykdymo laikas
Nr.
1. Supažindinimas su projekto tikslais, 2012 m. rugsėjis
uždaviniais.
2.
3.

,,Teisė. Laisvė. Pareiga.” - diskusijos klasių 2012 m. rugsėjis
valandėlių metu.
2012 m. rugsėjis,
Vaizdinė medžiaga stende:
skirta Konstitucijos dienai ir
spalis
artėjantiems rinkimams į Lietuvos
Seimą,
,,Lietuva brangi, mano Tėvyne”, skirta
Maironio 15O–osioms gimimo

Atsakingas
vykdytojas
Kazlauskienė T.,
Kaselienė A.,
Šimaitė A.
Klasių vadovai
Kazlauskienė T.
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4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.

metinėms.
,,Būk atsakingas”
Akcija šeimynose.
,,Mokyklos muziejus - pilietinio ugdymo
centras”
Mokinių ir pedagogų bendra veikla,
tvarkant mokyklos 30-ies metų istorijos
ekspoziciją.
„Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę...”
Integruota pamoka.
„Mano dovana mokykla” (interjero
puošimas).
Filmo apie mokyklą kūrimas.
,,Žodžio ir melodijos draugystė”- muzikos
pamokų ciklas.
,,Kartu mes saugūs, kartu mes stiprūs”
bendras specialiųjų ir socialinių įgūdžių
ugdymo klasės mokinių renginys.
,,Svajonių mokykla”
Piešinių ir kūrybinių darbelių konkursas.
,,Aš ir mano mokykla”
Šventinis renginys.
,,Tarp praeities ir dabarties”
Renginys, skirtas mokyklos 30-mečiui
pažymėti.
,,Tautos išmintis - kelias į ateitį”
Valanda mokyklos bibliotekoje.
,,Atverkime langus”
Psichologinis savęs pažinimo žaidimas
grupėse.
Programos pristatymas internetinėje
svetainėje, mokyklos laikraštyje.

17. Programos ataskaitos rengimas ir
pristatymas

2012 m. spalis
2012 m. spalis

Šeimynų
auklėtojos
Šestakauskienė J.

2012 m. spalis

Šimaitė A.

2012 m. spalis

Norkūnienė P.,
Šimaitė A.
Mokytojų grupė

2012 m. spalis,
lapkritis
2012 m. spalis,
lapkritis
2012 m. lapkritis

2012 m. lapkritis
2012 m.
lapkričio 15d.
2012 m.
lapkričio 23 d.

Leonavičienė I.
Kazlauskienė T.,
Kaselienė A.
Kuzinevičienė I.,
Drumstaitė J.
Šalkauskienė R.
Pažėrienė R.,
Kiuršinienė V.

2012 m. lapkritis,
gruodis
2012 m. lapkritis,
gruodis

Sinkevičienė A.,
klasių mokytojai
Vėželienė R.

2012 m. gruodis

Kazlauskienė T.,
Kaselienė A.,
Šimaitė A.
Kazlauskienė T.,
Kaselienė A.,
Šimaitė A.

2013 m. sausis

Numatomas rezultatas:
1. Dalyvavimas
Programos vykdyme dalyvaus visi mokyklos ugdytiniai, mokytojai, auklėtojai.
Didesnių gebėjimų mokiniai bendroje veikloje padės žymią protinę ir fizinę negalią
turintiems mokiniams. Netradiciniuose renginiuose dalyvaus ir kitų švietimo įstaigų
atstovai.
2. Organizavimas:
Parinkta veikla sudarys galimybę gilesniam savęs pažinimui, bendrųjų gebėjimų, tautinės
savimonės plėtrai naujoje aplinkoje, padės ugdyti piliečius, gebančius įvertinti savo
elgsenos pasekmes, vertinančius bendrumą su kitais. Šventiška nuotaika, teigiamos
emocijos padės pajusti pagarbą ir dėkingumą bendruomenės nariams, atsakomybę už
rengimąsi būsimai sėkmingai integracijai į visuomenę.
3. Sėkmės kriterijai:
3.1. programoje numatytos priemonės apjungs bendrai veiklai visus ugdytinius;
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3.2. mokiniai gaus naujos informacijos apie mokyklos, šalies pasikeitimus tautinio
atgimimo laikotarpiu, tai liudys kiekvienos veiklos apibendrinimo rezultatai, mokinių
nuostatų ir elgesio kaita, vertinant sąžinės ir laisvės, santykių su pasauliu, gėrio ir blogio
problemas;
3.3. prasminga bendra veikla ugdys nepakantumą netinkamam elgesiui, žalingiems
įpročiams;
3.4. išskirtinė kūrybinė veikla skatins teigiamas ugdytinių emocijas, estetinį suvokimą,
žadins motyvaciją naujam pažinimui, saviraiškai ir saviugdai.
Naudojamos ugdymo priemonės, įranga:
Įvairios priemonės renginių ir švenčių organizavimui, metodinė ir dalykinė literatūra.
Numatomos išlaidos:
Išlaidų pavadinimas

Eil.
Nr.
1.
2.

3.

Lėšos (Lt)

Programos veiklų vykdymui
Spaudiniai programos vykdymui (knygos)
Prekės:
- mokymo (pratybų sąsiuviniai, žaidimai ir kt.),

100 Lt
320 Lt

-

vaizdinės priemonės (albumai, atvirukai,
žemėlapiai ir kt.)

300 Lt

-

higienos prekės,

100 Lt

-

ūkinės ir kanceliarinės prekės programos
vykdymui (popierius, klijai, flomasteriai,
rašikliai, paskatinimo prizai ir kt.).

1000 Lt

Paslaugos:
- nuotraukos,
- bilietai.

300 Lt
300 Lt
Bendra suma: 2420 Lt

Programos vadovės: Teresė Kazlauskienė, Asta Kaselienė, Asta Šimaitė

