PATVIRTINTA
Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklos
direktoriaus 2017 m. kovo 2 d. įsakymu Nr.V-24

KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLA

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO
PROGRAMA
2017 m. I pusmetis
„Praeitis, dabartis, ateitis...”

Programą parengė
Inga Kisielienė, vyresnioji kūno kultūros mokytoja,
Asta Kaselienė, specialioji pedagogė metodininkė,
Juozas Šiurkus, vyresnysis specialusis pedagogas

2017

Dalyviai - 5-10 specialiųjų ir 1-3 socialinių įgūdžių ugdymo 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 – 27
Programos vykdymo laikas: 2017 metai, I pusmetis.
Programos paskirtis: organizuoti mokinių neformalųjį švietimą, jų tikslingą užimtumą.
Tikslas
Skatinti mokinių pilietinę savimonę ugdant vertybines nuostatas bei mokyti jomis grįsti
savo elgesį ir veiklą.
Uždaviniai:
 suteikti žinių apie savanorystę, Krašto apsaugos savanorių pajėgų tarnybą;
 supažindinti su mokyklos istorine praeitimi, skiepyti pasididžiavimą savo mokyklos
tradicijomis;
 sudaryti galimybę pajusti demokratinio bendrumo, draugiškumo principus
bendruose renginiuose;
 ugdyti pasididžiavimą savo tautiniu tapatumu gilinant ir plečiant žinias apie gimtąjį
kraštą, papročius, tenkinant pilietinės saviraiškos poreikius.
DETALUS PROGRAMOS TURINYS
Eil.
Vykdomos priemonės, renginiai
Nr.
1. Programos parengimas, supažindinimas su
programos tikslais ir uždaviniais. Programos
pristatymas internetinėje svetainėje.
2. Priemonių, reikalingų praktinei veiklai,
įsigijimas.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Susitikimas su Krašto apsaugos savanorių
pajėgų tarnybos atstovais, skirtas Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.
Mokinių piešinių paroda „Lietuva“.
Dalyvavimas Kovo 11-osios atviruko ir
plakato konkurse
Mokinių išvyka į Trakų istorijos muziejų.
Edukacinė programa „Viduramžių karyba”.
Integruota popamokinė veikla „Mokyklos
istorijos puslapiai“.
Mokinių išvyka į Brazauskų namus-muziejų.

Sportinės varžybos su Krašto apsaugos
savanorių pajėgų tarnybos komanda
„Vienybėje-jėga, tikėjime-pergalė”.
10. Programos įgyvendinimo rezultatų aptarimas.
Programos ataskaitos rengimas ir
pristatymas.

Vykdymo
laikas
2017 m.
kovas

Atsakingas
vykdytojas
Inga Kisielienė

2017 m. kovas
– birželis

Inga Kisielienė
Asta Kaselienė,
Juozas Šiurkus
Inga Kisielienė
Asta Kaselienė

2017 m.
kovo 10 d.
2017 m. kovas
2017 m.
kovas
2017 m.
balandžio 5 d.
2017 m.
balandis
2017 m.
gegužės 10 d.
2017 m.
gegužė
2017 m.
birželis

Asta Kaselienė
Asta Kaselienė
Asta Kaselienė
Inga Kisielienė
Juozas Šiurkus
Inga Kisielienė
Juozas Šiurkus
Inga Kisielienė
Asta Kaselienė
Juozas Šiurkus
Inga Kisielienė

Numatomas rezultatas:
1. Dalyvavimas
Vykdant programą dalyvaus specialiųjų ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai ir
mokytojai.
2. Organizavimas
Išvykos, susitikimai, praktinė veikla, edukaciniai užsiėmimai, renginiai, plėtojantys
pilietinių ir socialinių kompetencijų, tautinių vertybių ir nuostatų ugdymą.
3. Sėkmės kriterijai:
 supras pageidautino, pilietiško elgesio esmę;
 sustiprės bendravimo ir bendradarbiavimo, pasitikėjimo savimi ir mokyklos
bendruomene, atvirumo Lietuvos visuomenei ir pilietinės kūrybos nuostatos;
 gebės būti pilietišku kiekvieną dieną artimiausioje aplinkoje.
Naudojamos ugdymo priemonės, įranga:
Priemonės edukacinės veiklos, išvykų, renginių organizavimui; skatinimo priemonės,
mokinių apdovanojimai.
Numatomos išlaidos:
Eil. Nr.
1.

2.
3.

Prašomos lėšos
(Eur)

Išlaidų pavadinimas
Programos veiklų vykdymui
Prekės praktinei veiklai:
- ūkinės ir kanceliarinės prekės programos vykdymui
(popierius, klijai, rašikliai, piešimo albumai, dažai,
teptukai, paskatinimo prizai, suvenyrai ir kt.),
- metodinės priemonės.
Paslaugos:
- bilietai,
- nuotraukos, rėmeliai.
Išlaidos kurui.
Bendra suma

70
40
14
92,5
20
236,5

Inga Kisielienė
Programos vadovo parašas, data

