PATVIRTINTA
Kaišiadorių specialiosios mokyklos
direktoriaus 2014-02- įsakymu Nr.
KAIŠIADORIŲ SPECIALIOJI MOKYKLA

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO
PROGRAMA
2014 m. I pusmetis

„IŠ KARTOS Į KARTĄ”

Programą parengė
Ema Karpinienė, specialioji pedagogė metodininkė,
Renata Sladkevičienė, specialioji pedagogė metodininkė,
Asta Šimaitė, vyr. specialioji pedagogė

2014

Dalyviai – 5-6 specialiųjų, lavinamųjų klasių mokiniai
Programos kryptis ( pažymėti tik vieną kryptį)
Patyčių ir smurto
prevencija mokykloje
-

Socialinių
kompetencijų
ugdymas
-

Pilietinio ir tautinio
ugdymo
skatinimas
X

Vaikų užimtumas
atostogų metu
-

Mokinių skaičius – 40
Programos vykdymo laikas: 2014 metai, I pusmetis.
Programos paskirtis: organizuoti mokinių neformalųjį švietimą, jų tikslingą užimtumą.
Tikslas
Plėtoti mokinių bendrąsias socialines kompetencijas ugdant pilietiškumą ir tautinę
savimonę stebint ir puoselėjant tautos tradicijas.
Uždaviniai:
skatinti pilietinį sąmoningumą pažįstant savitą nacionalinę kultūrą,
ugdyti pagarbą iš kartos į kartą paveldėtoms tautos tradicijoms ir papročiams
puoselėjant etnokultūrinę raišką,
suteikti žinių, praktinių įgūdžių apie lietuvių papročius bei liaudies kūrybą atliekant
praktinę veiklą, lankant kultūrinio paveldo objektus,
lavinti mokinių vaizduotę, kantrumą, kruopštumą, norą kokybiškai atlikti savo darbą,
ugdyti geranoriško bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
DETALUS PROGRAMOS TURINYS
Eil.
Vykdomos priemonės, renginiai
Nr.
1. Supažindinimas su programos tikslais,
uždaviniais. Programos pristatymas
internetinėje svetainėje.
2. Kūrybinės dirbtuvės „Ausk, sesule, margą
juostą”

Vykdymo laikas
2014 m. vasaris

2014 m. vasarisgegužė

3.

Priemonių, reikalingų praktinei veiklai,
įsigijimas

2014 m. kovas

4.

Ekskursija į Kaišiadorių LOC. Praktinė
veikla „Verbos”.
Atvira pamoka „Vaikų Velykėlės”

2014 m. kovas

Ekskursija į Kaišiadorių muziejų. Tautinis
paveldas.
Ekskursija į Rumšiškių liaudies buities
muziejų. Edukacinė programa ,,Kūdikystė,
vaikystė senojoje pirkioje”.

2014 m. gegužė

5.

6.
7.

2014 m. balandis

2014 m. gegužė

Atsakingas
vykdytojas
E. Karpinienė

E. Karpinienė,
R. Sladkevičienė,
A. Šimaitė
E. Karpinienė,
R. Sladkevičienė,
A. Šimaitė
E. Karpinienė
E. Karpinienė,
R. Sladkevičienė,
A. Šimaitė
A. Šimaitė
P. Norkūnienė
E. Karpinienė,
P. Norkūnienė

8.

Kūrybinių darbų ekspozicija

2014 m. gegužė

9.

Stendinė medžiaga apie programos
vykdymą.

2014 m. birželis

10. Programos įgyvendinimo rezultatų
aptarimas. Programos ataskaitos rengimas
ir pristatymas.

2014 m. birželis

E. Karpinienė,
R. Sladkevičienė,
A. Šimaitė
E. Karpinienė,
R. Sladkevičienė,
A. Šimaitė
E. Karpinienė

Numatomas rezultatas:
1. Dalyvavimas:
Į programos vykdymą bus įtraukti 5-6 specialiųjų, lavinamųjų klasių mokiniai, mokytojai,
auklėtojai.
2. Organizavimas:
Praktinė, edukacinė veikla, išvykos, renginiai plėtojantys socialinę, pilietinę, etnokultūrinę
kompetencijas.
3. Sėkmės kriterijai:
elementarus tradicinių papročių, apeigų, simbolių ir kitų tautinės kultūros reiškinių
suvokimas, dalyvavimas juose per praktinę kūrybinę veiklą;
pilietiškumo, tautiškumo savivoka aktyviai įsijungiant į bendrą veiklą;
bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai naujose situacijose;
mokyklos interjero puošimas mokinių darbais;
stendinė medžiaga apie projekto vykdymą.
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 ir kanceliarinės prekės programos vykdymui
(popierius, klijai, rašikliai, paskatinimo prizai ir kt.),
- metodinė, dalykinė literatūra.
Paslaugos:
- nuotraukos;
- bilietai.

550 Lt
100 Lt

50 Lt
200 Lt

Išlaidos kurui
Bendra suma

100 Lt
1000 Lt

Ema Karpinienė, 2014-02-12
Programos vadovo parašas, data

