PATVIRTINTA
Kaišiadorių specialiosios mokyklos
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KAIŠIADORIŲ SPECIALIOJI MOKYKLA

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO
PROGRAMA
2014 m. I pusmetis

„AUGSIU SVEIKAS IR STIPRUS”

Programą parengė
Juzefa Šestakauskienė, specialioji pedagogė metodininkė,
Rita Markevičienė, mokytoja,
Rasa Šalkauskienė, auklėtoja

2014

Dalyviai – 5-10 ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai.
Programos kryptis ( pažymėti tik vieną kryptį)
Patyčių ir smurto
Socialinių
Pilietinio ir tautinio
prevencija mokykloje
kompetencijų
ugdymo
ugdymas
skatinimas
X
-

Vaikų užimtumas
atostogų metu
-

Mokinių skaičius – 45
Programos vykdymo laikas: 2014 metai, I pusmetis.
Programos paskirtis: organizuoti mokinių neformalųjį švietimą, prisidėti prie sveikos
gyvensenos sampratos formavimo, fizinių, psichinių, socialinių kompetencijų formavimo.
Tikslas
Plėtoti mokinių bendrąsias socialines kompetencijas, saugant ir stiprinant mokinių
sveikatą, ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius.
Uždaviniai
Ugdyti mokinių socialinius įgūdžius.
Plėtoti sveikatos ugdymo procesus mokykloje.
Formuoti mokinių atsparumą žalingiems sveikatai įpročiams.
Supažindinti su pagrindiniais sveikos gyvensenos principais.
Sveikos gyvensenos sklaida mokykloje.
DETALUS PROGRAMOS TURINYS
Eil. Vykdomos priemonės, renginiai
Nr.
1. Užsiėmimas „ Kūnas auga ir keičiasi”.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

Vykdymo laikas
2014 m. vasaris

Integruota pamoka „Sveikai maitinuosi, esu 2014 m. vasaris
energingas”
Integruota biologijos – matematikos
2014 m. kovas
pamoka „Temperatūros matavimo
prietaisai”.
Edukacinė programa. Susitikimas su
2014 m. kovas
Kauno m. Dainavos Jaunimo centro
specialistais.
Sportinės varžybos, judrieji žaidimai.
2014 m.
balandis,
gegužė
„ Paskubėkime į talką”. Dalyvavimas miesto 2014 m. balandis
ir mokyklos švaros akcijose.
Edukologinė pamoka „Sveika duona ne 2014 m. gegužė
vėju ateina”.
Sportinės varžybos „Greiti ir taiklūs”.
2014
m.
Judrieji žaidimai mokyklos kiemelyje
balandis, gegužė
Integruota pamoka „Gamtos vaistinėlė”.

2014 m. gegužė

Atsakingas
vykdytojas
T. Kazlauskienė
R. Markevičienė
A. Kaselienė
J. Šestakauskienė
R. Markevičienė
V. Kiuršinienė
I. Kisielienė
R.Markevičienė
I. Kisielienė
J. Šiurkus
R. Šalkauskienė
J. Šestakauskienė
A. Kaselienė
T. Kazlauskienė
R. Markevičienė
J. Šiurkus
I. Kisielienė
R. Šalkauskienė
P. Norkūnienė
R. Šalkauskienė

10. Išvyka į Lietuvos medicinos ir farmacijos
2014 m. birželis
muziejų Kaune.
11. Straipsniai į mokyklos laikraštį ir internetinę 2014 m. birželis
svetainę.
12. Programos
ataskaitos
rengimas
ir 2014 m. birželis
pristatymas.

A. Kaselienė
J. Šestakauskienė
J. Šestakauskienė
J. Šestakauskienė

Numatomas rezultatas:
1. Dalyvavimas:
Į programos vykdymą bus įtraukti 5-10, lavinamųjų ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių
mokiniai, mokytojai, auklėtojai.
2. Organizavimas:
Praktinė, edukacinė veikla, atviros ir integruotos pamokos, išvykos, sportiniai renginiai,
plėtojantys socialines kompetencijas.
3. Sėkmės kriterijai:
vykdydami programą, mokiniai tobulins tarpusavio santykius, propaguos sveiką gyvenseną,
stiprins sveikatą, lavins socialinius bei higienos įpročius.
mokiniai tobulės, plėtos socializacijos galimybes, geriau pažins save, lavins tarpusavio
bendravimo įgūdžius, gebėjimą orientuotis socialinėje aplinkoje.

Naudojamos ugdymo priemonės, įranga:
Priemonės praktinės, edukacinės veiklos, išvykų, renginių organizavimui; skatinimo
priemonės, mokinių apdovanojimai.
Numatomos išlaidos:
Eil. Nr.

1.

2.

3.

Išlaidų pavadinimas

Prašomos lėšos
(Lt)

Programos veiklų vykdymui
Prekės praktinei veiklai:
- ūkinės,
- sportinis inventorius,
- kanceliarinės prekės programos vykdymui,
- metodinė, dalykinė literatūra.
Paslaugos:
- edukacinės programos,
- nuotraukos.
Išlaidos kurui
Bendra suma

150 Lt
150 Lt
250 Lt
50 Lt

150 Lt
50 Lt
200 Lt
1000 Lt

Juzefa šestakauskienė, 2014-02-12
Programos vadovo parašas, data

