Viekšnių Jaunųjų maltiečių savanoriška veikla
(neformalaus švietimo užsiėmimo pavadinimas)
PROGRAMA

ĮVADAS:
Maltiečiai-savanoriška organizacija. Pagrindinė veiklos kryptis - savanorystė, pagalba likimo
nuskriaustiems žmonėms, vargstantiems t.y. vaikų dienos centro vaikams, vienišiems seneliams.
Mokiniams, neturintiems darbo patirties, savanorystė yra puiki alternatyva ugdyti kompetencijas,
prieinama ir naudinga terpė asmenybės tobulėjimui. Nors kišenės, kaip sakoma, nepilnėja, bet
kaip atlygį už savanorišką darbą mokiniai gauna žinias ir darbo patirtį, išmoksta dirbti
komandoje, sugeba būti lanksčiais ir tolerantiškais, supranta pagalbos silpnajam naudą.
Viekšnių Jaunieji maltiečiai (toliau VJM) yra Maltos Ordino Pagalbos Tarnybos (MOPT)
jaunimo organizacija, kuri kviečia 14-19 metų mokinius, kurie nori ugdyti(s) savo asmenybę,
pažinti save, savanoriauti socialinėje veikloje. VJM savanoriška socialinė veikla – pagalba
Viekšnių šv. Jono Krikštytojo parapijos vaikų dienos centrui, pagalba vienišiems mokytojams
senjorams, socialinių akcijų organizavimas Viekšnių miestelyje, dalyvavimas Lietuvos MOPT
organizuojamuose renginiuose.
VJM būstinė - Viekšnių šv. Jono Krikštytojo parapijos vaikų dienos centras Bažnyčios 9,
Viekšniai, Mažeikių rajonas. Programos vadovė MOPT savanorė Emilija Plastinina.
PROGRAMOS PASKIRTIS:
Ši programa suteikia galimybę mokiniams pažinti maltiečių organizaciją ir patobulinus
reikiamas bendrąsias kompetencijas įsitraukti į aktyvią nevyriausybinio sektoriaus veiklą,
išbandyti save praktinėje veikloje, įgyti socialinio darbo patirtį. Mokinių dalyvavimas
organizacijos veikloje suteikia galimybę pritaikyti mokykloje suteikiamas žinias ir jas papildyti
praktiniais įgūdžiais, įgaunamais organizuojant projektus, derinant interesus ir atstovaujant
pozicijas viešumoje. Ši patirtis padeda renkantis studijų kryptį ir formuojant karjerą.
TIKSLAS – suprasti krikščioniškųjų vertybių svabą, ugdyti(s) visuomenišką, socialiai atsakingą
asmenybę per savanorišką socialinę veiklą Viekšnių Jaunųjų maltiečių organizacijoje
UŽDAVINIAI:
1. Susipažinti su MOPT asociacijos įstatais, JM nuostatais, savanoriškos veiklos principais,
kitų miestų, rajonų savanoriškų organizacijų veikla.
2. Teikti pagalbą Viekšnių šv.Jono Krikštytojo parapijos vaikų dienos centrui: organizuoti
jų laisvalaikį, renginius, padėti pamokų ruošoje, tvarkyti centro patalpas.
3. Dalyvauti MOPT labdaringuose renginiuose, akcijose: ,,Maisto bankas“, ,,Lurdo
žvakės“, organizuoti Kalėdinę akciją ,,Maltiečių sriuba“ Viekšniuose.
TURINYS:
Eil.Nr.
1.

Etapo (ciklo) pavadinimas
/Tema
NVŠ programos
pristatymas . MOPT
asociacijos įstatai, JM
nuostatai.

Gebėjimai, kuriuos ugdysite užsiėmimų Valandos
metu
Pilietiškumo,
teisinio
raštingumo 2
pagrindai, atsakingumo, maltietiškų
vertybių supratimas.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Jaunųjų maltiečių veiklos
sritys: socialinis darbas,
pirmoji pagalba, religinis
lavinimas, auklėjimas.
Maltiečių savanorystės
samprata.

Maltiečio, kaip brandžios asmenybės, 4
ugdymas . Motyvacijos-asmeninio noro
ir įsitraukimo į veiklą ugdymas.

Savo noru ir laisva valia atliekamos 4
veiklos esmė ir supratimas. Asmens,
pasirinkusio atiduoti savo laiką ir jėgas
visuomenei ir jos reikmėms, saviraiška.
Mokėjimas
dirbti
komandoje,
sugebėjimas būti lanksčiam
ir
tolerantiškam.
Maltos ordino pagalbos Pagarbos Maltos ordino istorijai, 6
tarnybos istorija
tradicijoms
ir ženklui ugdymas.
Savanorystės
iniciatyvos
stiprumo
suvokimas.
Dalyvavimas
Savanorystės
iniciatyvos
stiprumo 20
savanoriškose socialinėse suvokimas.
Mokėjimas
dirbti
veiklose,
MOPT komandoje, sugebėjimas būti lanksčiam
organizuojamuose
ir tolerantiškam.
renginiuose:
,,Maisto
bankas”,
,,Maltiečių
sriuba’, ,,Maltiečių diena
Šiluvoje”,
respublikiniai
maltiečių
sąskrydžiai,
mokymai.
Įžymių
žmonių Pamatinių vertybių suvokimas, sekimas 4
savanorystės
istorijos: teigiamu pavyzdžiu.
V.Adamkus,
A.Mamontovas,
B.Nicholson, L.Donskis
Pagalba Viekšnių šv. Jono Praktinis socialinio darbo išbandymas, 20
Krikštytojo parapijos vaikų savanorystės patirtis, savęs pažinimas,
dienos centro vaikams.
pagalba silpnesniam.
Pagalba vienišiems
Pamatinių vertybių suvokimas, pagalbos 6
mokytojams senjorams.
silpnesniam suvokimas, atjauta.
Projektas ,,Pagalba
vienišiems Viekšnių
miestelio mokytojams
senjorams“.
Šventų vietovių lankymas,
Krikščioniškųjų vertybių suvokimas, 6
bažnytinių švenčių
pagalbos
silpnesniam
suvokimas,
šventimas, meditacinės
atjauta.
dienos
Viso: (m.metams)
72

DARBO METODAI IR BŪDAI:
Pokalbiai, praktinės užduotys, akcijos, diskusijos, pokalbiai, testai, susipažinimo žaidimai,
atviras ratas, pratybos, žaidimai, grupinis, komandinis darbas, situacijų analizė, aplinkos poreikių
analizė, savanoriška socialinė veikla, inscenizavimas, vaidinimas, refleksija.

SIEKTINI REZULTATAI:
Pagrindinis siekis yra padaryti maltiečių idėjas patraukliomis jaunimui, sukurti vaikų
bendruomenę, kurioje būtų bendraujama lygiavertiškai, atvirai priimamos ir skatinamos
iniciatyvos bei demokratiškai priimami sprendimai. Sieksime, kad į aktyvią maltietišką veiklą
įsitrauktų kuo daugiau maltiečių, o savanoriauti pabandytų kuo daugiau jaunimo.
RENGINIAI, KURIUOSE NUMATOTE DALYVAUTI:
Rudens ir pavasario ,,Maisto banko akcijos“, kalėdinė akcija ,,Maltiečių sriuba“, akcija
,,Lurdo žvakės“, tradicinė maltiečių diena Šiluvoje, respublikinis maltiečių sąskrydis, maltiečių
mokymai.
NAUDOJAMOS PRIEMONĖS:
1. Katalikų pasaulio leidiniai. Himnas gyvenimui.
3. N.Kurapkaitienė. Būk savanoris – keisk pasaulį. Europos komisijos atstovybė Lietuvoje,
2011.
4. Ugdymo priemonės, parengtos MS Power Point, Hot Potatoes ir Image Markup Tool
programų pagalba;
5. http://www.smm.lt/- pateiktos ugdymosi priemonės;
6. http://www.itc.smm.lt/ -pateiktos ugdymosi priemonės;
7. http://www.kitoksvaikas.lt/2014/08/28/asociacija-gaus-finansineparama/#SlideFrame_7- pateiktos ugdymosi priemonės;
8. http://lom.emokykla.lt/public/-skaitmeninės - pateiktos ugdymosi priemonės;
9. http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/SMP.aspx- pateiktos ugdymosi priemonės;
10. Nijolė Sturlienė. Paauglių socialinių įgūdžių ugdymo programa “Tiltai”.

Programos ,,Viekšnių jaunųjų maltiečių savanoriškos veikla“
vadovė

Emilija Plastinina

