PATVIRTINTA
Kaišiadorių specialiosios mokyklos
direktoriaus 2013-02-11 įsakymu Nr. V-19
KAIŠIADORIŲ SPECIALIOJI MOKYKLA

Neformaliojo vaikų švietimo
PROGRAMA
KELIAUKIM, DRAUGAUKIM, SPORTUOKIM

Programą parengė:
Juozas Šiurkus, vyr. specialusis pedagogas,
Inga Kisielienė, vyr. kūno kultūros mokytoja,
Asta Šimaitė, vyr. specialioji pedagogė.
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KAIŠIADORIŲ SPECIALIOJI MOKYKLA
Neformaliojo vaikų švietimo
PROGRAMA

KELIAUKIM, DRAUGAUKIM, SPORTUOKIM
2012/2013 mokslo metai (II pusmetis)
Programos vadovas (-ės): Juozas Šiurkus, vyr. specialusis pedagogas,
Inga Kisielienė, vyr. kūno kultūros mokytoja,
Asta Šimaitė, vyr. specialioji pedagogė.
Dalyviai – specialiųjų, lavinamųjų ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai.
Programos kryptis – socialinių kompetencijų ugdymas, sportinė pažintinė veikla.
Mokinių skaičius – 64.
Programos vykdymo laikas: 2012/2013 mokslo metai, II pusmetis.
Programos paskirtis: organizuoti mokinių neformalųjį švietimą, jų tikslingą užimtumą.
Tikslas: Ugdyti mokinių socialines kompetencijas, suteikiant žinių apie Lietuvą, sudarant
galimybę sportuoti, bendrauti ir bendradarbiauti
Uždaviniai:
• Netradiciniais ugdymo būdais gilinti geografijos žinias.
• Propaguoti sveiką gyvenimo būdą tenkinant aktyvumo ir judėjimo poreikį.
• Skatinti sportuoti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais, kartu plėtojant emocinę,
socialinę, kultūrinę patirtį.
• Netradiciniais veiklos būdais skatinti sveiko, turiningo gyvenimo nuostatų ir įgūdžių
ugdymą.
DETALUS PROGRAMOS TURINYS
Eil.
Nr.
1.

Vykdomos priemonės, renginiai

2.

„Artėjant šimtadieniui”-išvyka į Kauną. 2013 m. vasaris
Susipažinsime su Kauno hidroelektrine, ledo
arenoje čiuožinėsime pačiūžomis.
„Iškilmingai sutikime Kovo 11-ąją”,- sportiniai 2013 m. kovas
renginiai, skirti Kovo 11-osios šventei
paminėti:
Krepšinio varžybos su Kaišiadorių
suaugusiųjų ir jaunimo mokykla;
Išvyka į Kaune organizuojamas Lietuvos
specialiųjų mokyklų krepšinio varžybas,
Kauno Marių regioninį parką.

3.

Supažindinimas
uždaviniais.

su

projekto

Vykdymo laikas
tikslais, 2013 m. vasaris

Atsakingas
vykdytojas
J. Šiurkus,
I. Kisielienė,
A. Šimaitė
J. Šiurkus,
I. Kisielienė
J. Šiurkus,
I. Kisielienė

4.

2013 m. kovas

I. Kisielienė,
A. Šimaitė

2013 m. balandis

J. Šiurkus

2013 m. balandis

I. Kisielienė

2013 m. balandis

Klasių vadovai

2013 m. balandis

A. Sinkevičienė,
A. Šimaitė

2013 m. balandis

A. Šimaitė

2013 m. gegužė

J. Šiurkus,
I. Kisielienė
Šeimynų auklėtojai

16.

„Pažinkime vieni kitus iš arčiau”. Sportinės
varžybos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs”. Dalyviai:
pradinių ir lavinamųjų klasių mokiniai,
Vaclovo Giržado progimnazijos mokyklos
mokiniai.
„Mokykimės žaisti stalo tenisą”-stalo teniso
varžybos su Kaišiadorių suaugusiųjų ir
jaunimo mokykla.
„Šokių diena”. Dalyvavimas Kauno Šv.
Kazimiero vidurinės mokyklos atviroje
veikloje-konkurse.
Pokalbiai „Fizinio aktyvumo reikšmė jaunam
organizmui”.
„Sportas – sveikata”. Parodos organizavimas
sporto tematika mokyklos bibliotekoje ir
užsiėmimas pradinių klasių mokiniams.
„Mankštinkimės kartu”. Mankštos savaitė
pradinių ir lavinamųjų klasių mokiniams.
„Geriausias mokyklos plaukikas”- plaukimo
varžybos.
„Aktyviai sportuokime visi”. Sportiniai
užsiėmimai laisvalaikio metu.
„Judėkime šokio ritmu”. Išvyka į Šeduvą
dalyvauti respublikinėse aerobikos varžybose,
aplankyti Burbiškių dvarą, Šeduvos malūną.
„Judam be variklių”. Dviračių varžybos
mokyklos stadione.
„Mūsų išvykos, varžybos”. Vaizdinė medžiaga
stende.
Programos pristatymas internetinėje svatainėje

17.

Programos ataskaitos rengimas ir pristatymas.

2013 m. gegužė

5.

6.

7.
8.

9.
11.
12.
13.

14.
15.

2013 m. gegužė
2013 m. gegužė

I. Kisielienė,
J. Šiurkus

2013 m. gegužė

J. Šiurkus,
I. Kisielienė
2013 m. sausis- I. Kisielienė,
gegužė
A. Šimaitė
2013 m. gegužė
I. Kisielienė
J. Šiurkus,
I. Kisielienė,
A. Šimaitė

Numatomas rezultatas:
1. Dalyvavimas:
Programos vykdyme dalyvaus visi mokyklos ugdytiniai, mokytojai bei auklėtojai.
Netradiciniuose renginiuose dalyvaus ir kitų mokyklų ugdytiniai.
2. Organizavimas:
Išvykos bei sportiniai renginiai ugdys mokinių draugiškus santykius, padės geriau pažinti vieni
kitus, plėsis mokinių akiratis, stiprės mokinių sveikata, pasitikėjimas savo jėgomis.
3. Sėkmės kriterijai:
3.1. Programos turinys apjungs visus ugdytinius;
3.2. Mokiniai įgis konkrečių geografijos žinių;
3.3. Didės mokinių motyvacija saugoti ir stiprinti savo psichinę ir fizinę sveikatą, aktyviau
dalyvaus fizinėje veikloje.
3.4. Fiziškai veikiant mokės išlieti emocinę ar nejudrumo sukeltą įtampą, atsipalaiduoti,
nusiraminti;
3.5. Realizuos save aktyvioje sportinėje-pažintinėje veikloje.

Naudojamos ugdymo priemonės, įranga:
Įvairios priemonės išvykų, renginių ir sportinių varžybų organizavimui, skatinimo priemonės,
mokinių apdovanojimai, metodinė ir dalykinė literatūra.
Numatomos išlaidos:
Eil. Nr.
1.

2.

3.

Išlaidų pavadinimas
Programos veiklų vykdymui

Prašomos lėšos (Lt)

Prekės:
- sportinės priemonės (kamuoliai, raketės, smiginys ir kt.)
- higienos prekės (baseino akiniai, kepuraitės, šlepetės ir
kt.)
- ūkinės ir kanceliarinės prekės programos vykdymui
(popierius, klijai, rašikliai, paskatinimo prizai ir kt.)
Paslaugos:
• foto nuotraukų gamyba;
• bilietai.
Išlaidos kurui
Bendra suma:

800 Lt
150 Lt
250 Lt

50 Lt
150 Lt
600 Lt
2000 Lt

Programos vadovai Juozas Šiurkus,
Inga Kisielienė,
Asta Šimaitė

