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Juozas Šiurkus, vyr. specialusis pedagogas,
Asta Šimaitė, vyr. specialioji pedagogė
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KAIŠIADORIŲ SPECIALIOJI MOKYKLA
Neformaliojo vaikų švietimo
PROGRAMA
KELIAUKIM, DRAUGAUKIM, SPORTUOKIM
2013/2014 mokslo metai (I pusmetis)
Programos koordinatorė Inga Kisielienė, vyr. kūno kultūros mokytoja,
Nariai: Juozas Šiurkus, vyr. specialusis pedagogas, 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: 2013/2014 mokslo metai, I pusmetis
Programos paskirtis: organizuoti mokinių neformalųjį švietimą, jų tikslingą užimtumą.
Tikslas
Ugdyti mokinių socialines kompetencijas, suteikiant žinių apie Lietuvą, sudarant
sportuoti, bendrauti ir bendradarbiauti

galimybę

Uždaviniai
• Netradiciniais ugdymo būdais gilinti geografijos žinias.
• Propaguoti sveiką gyvenimo būdą tenkinant aktyvumo ir judėjimo poreikį.
• Skatinti sportuoti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais turtinant emocinę,
socialinę, kultūrinę patirtį.
• Netradiciniais veiklos būdais skatinti sveiko, turiningo gyvenimo nuostatų ir įgūdžių
ugdymą.
DETALUS PROGRAMOS TURINYS
Eil. Vykdomos priemonės, renginiai
Nr.
1.
Supažindinimas su projekto
uždaviniais.

Vykdymo laikas
tikslais, 2013 m. rugsėjis

2.

Sportinės varžybos Kaišiadorių socialinių 2013 m. rugsėjo 25 d.
paslaugų centre.

3.

Išvyka į Lietuvos aviacijos muziejų „2013 – 2013 m. rugsėjo 25 d.
Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio
per Atlantą metai”.
LSOK rudens kroso varžybos.
2013 m. spalio 2 d.

4.
5.

Išvyka į Lietuvos zoologijos sodą 2013 m. spalis
„Pažinkime mūsų mažuosius draugus”.

Atsakingas
vykdytojas
J. Šiurkus,
I. Kisielienė,
A. Šimaitė
J. Šiurkus,
A. Kaselienė
A. Šimaitė,
I. Kisielienė
J. Šiurkus,
I. Kisielienė
R. Sladkevičienė

6.

Ekskursija į Kauno IX Forto muziejų.

2013 m. spalis

7.

Turistinis žygis „Keliaukime po Lietuvą”

2013 m. spalis

8.

Ekskursija į Trakų pilies muziejų.

2013 m. spalis

9.

Baudų ir tritaškių mėtymo varžybos su 2013 m. spalis
Kaišiadorių
suaugusiųjų
ir
jaunimo
mokykla.
Sportiniai užsiėmimai laisvalaikio metu.
2013 m. lapkritis

10.
11.

14.

Parodos organizavimas mokyklos
2013 m. lapkritis
bibliotekoje ir integruota pamoka 5-6 klasių
mokiniams „2013 – Stepono Dariaus ir
Stasio Girėno skrydžio per Atlantą metai”.
Pokalbiai „Fizinio aktyvumo nauda šaltuoju 2013 m. lapkritis
metų laiku”.
Stendinis
pranešimas
„Taisyklingos 2013 m. lapkritis
laikysenos ugdymas”.
„Čiuožkime ledu” - išvyka į Kauno ledo areną.
2013 m. gruodis

15.

„Aš moku plaukti”- plaukimo varžybos.

2013 m. gruodis

16.

Edukacinių žaidimų popietė.

2013 m. gruodis

17.

Išvyka į Kauno valstybinį lėlių teatrą - 2013 m. gruodis
aktyviausiai dalyvavusiems programos
renginiuose mokiniams.
Programos ataskaitos rengimas ir
2013 m. gegužė
pristatymas.

12.
13.

18.

A. Kaselienė
J. Šestakauskienė
I. Kisielienė
R. Paraukienė
E. Karpinienė
P. Norkūnienė
J. Šiurkus,
I. Kisielienė
Grupių auklėtojai
A. Sinkevičienė,
A. Šimaitė

Klasių vadovai
I. Kisielienė
J. Šiurkus,
I. Kisielienė
I. Kisielienė
I. Kisielienė,
A. Šimaitė
A. Šimaitė,
I. Kisielienė
J. Šiurkus,
I. Kisielienė,
A. Šimaitė

Numatomas rezultatas
• Dalyvavimas
Programos vykdyme dalyvaus visi mokyklos ugdytiniai, mokytojai bei auklėtojai. Netradiciniuose
renginiuose dalyvaus ir kitų mokyklų ugdytiniai.
• Organizavimas
Išvykos bei sportiniai renginiai ugdys mokinių draugiškus santykius, padės geriau pažinti vieni
kitus, plėsis mokinių akiratis, stiprės mokinių sveikata, pasitikėjimas savo jėgomis.
• Sėkmės kriterijai
3.1. Programos veiklos apjungs visus ugdytinius.
3.2. Mokiniai įgis konkrečių geografijos žinių.
3.3. Didės mokinių motyvacija saugoti ir stiprinti savo psichinę ir fizinę sveikatą, aktyviau
dalyvauti fizinėje veikloje.
3.4. Fizinė veikla padės išlieti emocinę ar nejudrumo sukeltą įtampą, atsipalaiduoti,
nusiraminti.
3.5. Mokiniai realizuos savo gebėjimus 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
Prekės:
• sportinės priemonės,
• edukaciniai žaidimai,
• higienos prekės,
• kanceliarinės prekės programos vykdymui (popierius,
klijai, rašikliai, paskatinimo prizai ir kt.)
Paslaugos:
• foto nuotraukų gamyba
• bilietai, edukacinės programos
Išlaidos kurui
Bendra suma:

Programos koordinatorė – Inga Kisielienė,
nariai: Juozas Šiurkus, Asta Šimaitė.

Prašomos lėšos (Lt)

300 Lt
440 Lt
50 Lt
300 Lt

100 Lt
200 Lt
450 Lt
1840 Lt

