VšĮ Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo parapijos maltietiško vaikų dienos centro
„Aš augu Viekšniuose“
PROGRAMA 2015-2016 M.M.

ĮVADAS:

VšĮ Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo parapijos maltietiško vaikų dienos centro veikla - kaip
papildomas resursas, siekiant padėti ne tik socialinių, mokymosi sunkumų turintiems vaikams,
bet ir visiems Viekšnių seniūnijos.vaikams.
Kad vaikų užimtumas būtų įvairiapusis, įdomus ir patrauklus, sukurta nauja programa „Aš
augu Viekšniuose“. Programą įgyvendins aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir neformaliojo
ugdymo patirties turintys mokytojai (yra buvę vadovais stovyklose, dirba mokyklose ir ES
projektuose, dalyvavo neformaliojo ugdymo metodų seminaruose, vadovauja NVO
organizacijoms): Paulius Auryla, Emilija Plastinina, Violeta Gurskienė, Virgilija Lizdenienė,
Henrita Kateivienė).
PROGRAMOS PASKIRTIS:

Programa „Aš augu Viekšniuose“ - sėkmingų, aktyvių ir atsakingų vaikų ugdymo
programa, skirta neformaliam ugdymui, saviraiškos bei kūrybiškumo lavinimui, vaiko gebėjimų
atskleidimui, jų tiksliniam užimtumui Viekšnių VDC, netinkamo, nepageidaujamo elgesio
prevencijai. Programoje pagrindinis dėmesys skiriamas psichologinio atsparumo stiprinimui,
supermokymosi, savęs pažinimo ir verslumo kompetencijoms ugdyti. Vaikai išmėgins save
aktyvioje, energingoje veikloje, dalyvaus NVO veiklose, kurs pasitikėjimo ir bendradarbiavimo
atmosferą, mokysis komandinio darbo.
TIKSLAI:

Gerinti vaikų prisitaikymą bendruomenėje , mokyti pozityvaus elgesio, skatinti jų
saviraišką ir kūrybiškumą bendraujant.
UŽDAVINIAI:

1. Organizuoti vaikų popamokinį užimtumą, lavinti ir ugdyti protinius, socialinius bei
meninius gebėjimus, ugdyti pagrindines dorybes.
2. Teorinių ir praktinių pratybų pagalba ugdyti tinkamus socialinius įgūdžius, pažinti
save, įsigilinti į savo asmenybę ir jausmų pasaulį.
3. Išmokti apsaugoti save nuo pavojingų savo elgesio pasireiškimų - agresijos,
psichoaktyvių medžiagų vartojimo, mokytis atsisakymo įgūdžių , konstruktyvaus
bendravimo ir konfliktų sprendimo.
TURINYS:
Eil.Nr.

Etapo (ciklo) pavadinimas /Tema

1.

Savęs pažinimas, tapatybė

Gebėjimai, kuriuos ugdysite užsiėmimų
metu

Ugdomos asmeninės (savo jėgų
įvertinimo, pasitikėjimo,pagarbos) sau
kompetencijos

Valandos

30

Atsisakymo įgūdžiai, streso įveikimas

4.
5.

Pavojingi elgesio
pasireiškimai
Konstruktyvus bendravimas
ir konfliktų sprendimas
Tarnystė
Maisto paveldas

6.
7.

Menų terapija
Šeimų šventės

8.

Valstybinės šventės

9.
10.

Asmeninės ir socialinės kompetencijos
Komunikavimo,meninės raiškos,
estetikos ir etikos
Pilietiškumo, patriotizmo,
pasididžiavimo istorine praeitimi
Komunikavimo, savanorystės

Savanorystė
Kalendoriniai papročiai ir Etnokultūriniai gebėjimai.
šventės
Komunikavimo,
Edukacinės išvykos
Kūrybingumo,
Profesinio veiklinimo,
Pažinimo .

2.
3.

11.

Įsivertinimas

12.

30

Minčių išsakymas, kalbos stilius, kūno 25
kalbos supratimas
Pažinimo ir socialinė kompetencijos
10
Socialinių įgūdžių, pažinimo,
komunikavimo

Refleksijos ir asmeninė kompetencijos

VISO: (valandų per mokslo
metus):

35
72
23
20
20
30

45

20 val.
360 val.

DARBO METODAI IR BŪDAI:

Diskusijos, pokalbiai, testai, susipažinimo žaidimai, atviras ratas, pratybos, žaidimai,
grupinis,komandinis darbas, situacijų analizė, aplinkos poreikių analizė, savanoriška socialinė
veikla, inscenizavimas, vaidinimas, refleksija, diskusija grupelėse ir rate.
SIEKTINI REZULTATAI:

Pagrindinis
siekis yra sukurti vaikų bendruomenę, kurioje būtų bendraujama
lygiavertiškai, atvirai priimamos ir skatinamos iniciatyvos bei demokratiškai priimami
sprendimai. Nuo pačių vaikų priklausys, kaip konkrečiai bus įgyvendinama viena ar kita
programoje numatyta veikla. Vaikai šia programa yra ugdomi būti aktyviais, atsakingais ir
kūrybiškais Lietuvos piliečiais, todėl šios programos užsiėmimų metu mokytojai laikysis
mentoriaus pozicijos ir padės ugdytiniams patiems kelti problemas, ieškoti sprendimų ir juos
įgyvendinti.
RENGINIAI, KURIUOSE NUMATOTE DALYVAUTI:




Šeimos šventės:Motinos ir Tėvo dienų, vaikų gynimo dienos , gimtadienių
organizavimas.
Valstybinės šventės: Sausio 13-osios, Vasario 16- osios, kovo 11-osios švenčių
organizavimas.





Pagal galimybes įsijungti į Viekšnių gimnazijos,seniūnijos organizuojamus renginius
Įvairūs edukaciniai užsiėmimai kitose erdvėse.
Išvykos,žygiai, ekskursijos.
.

NAUDOJAMOS PRIEMONĖS:
 Lavinamieji žaidimai;
 Piešimo, rašymo priemonės ir reikmenys;
 Magnetofonas;
 Kompiuteriai;
 Sporto inventorius;
 Gyvenimo
įgūdžių
programa
http://www.smm.lt/uploads/documents/gyvenimo-igudziuprograma/Gyvenimo_igudziu_ugdymo_programa.pdf;
 Nijolė Sturlienė. Paauglių socialinių įgūdžių ugdymo programa “Tiltai”

http://portalas.emokykla.lt/Documents/Metodiniai%20leidiniai/SPPC/ProgramaTiltai.pdf;


Vaikų gyvenimo
Vaiku_igudziai.pdf;



Ugdymo priemonės, parengtos MS Power Point, Hot Potatoes ir Image Markup Tool
programų pagalba;




http://www.smm.lt/- pateiktos ugdymosi priemonės;
http://www.itc.smm.lt/ -pateiktos ugdymosi priemonės;



http://www.kitoksvaikas.lt/2014/08/28/asociacija-gaus-finansine-parama/#SlideFrame_7pateiktos ugdymosi priemonės;



http://lom.emokykla.lt/public/-skaitmeninės - pateiktos ugdymosi priemonės;



http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/SMP.aspx- pateiktos ugdymosi priemonės;

įgūdžių

ugdymas.

VšĮ Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo parapijos
maltietiško vaikų dienos centro direktorė

http://www.ntakd.lt/files/informacine_medzega/7-

Violeta Gurskienė

