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
„Tėviškės spalvos”

Programą parengė
Ema Karpinienė, specialioji pedagogė metodininkė,
Renata Sladkevičienė, specialioji pedagogė
metodininkė,
Eglė Šadeikienė, vyr. specialioji pedagogė

2017

Dalyviai - lavinamųjų, 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 – 40
Programos vykdymo laikas: 2017 metai, I pusmetis.
Programos paskirtis: organizuoti mokinių neformalųjį švietimą, jų tikslingą užimtumą.
Tikslas
Puoselėti meilę gimtajam kraštui, pagarbą savo tautos tradicijoms, kultūros paveldui.
Uždaviniai:
 turtinti socialinės, kultūrinės, istorinės ir geografinės aplinkos vaizdinius;
 ugdyti gebėjimą bendravimą ir bendradarbiavimą grįsti savitarpio supratimu;
 ugdyti sąžiningumą, pareigingumą bei atsakomybę atliekant praktines užduotis;
 mokyti pateikti siūlymus, išreikšti savo nuomonę atliekant bendras veiklas.
DETALUS PROGRAMOS TURINYS
Eil.
Nr.

Vykdomos priemonės, renginiai

Vykdymo
laikas

Atsakingas
vykdytojas

1.

Supažindinimas su programos tikslais,
uždaviniais. Programos pristatymas
internetinėje svetainėje.

2017 m. kovas

E. Karpinienė

2.

Priemonių, reikalingų praktinei veiklai,
įsigijimas.

2017 m. kovasgegužė

E. Karpinienė
R. Sladkevičienė
E.Šadeikienė

3.

Susitikimas su Kaišiadorių meno mokyklos
mokytojais ir mokiniais „Spalvota muzika”.

2017 m. kovas

R. Sladkevičienė

4.

Padėkos laiškų-piešinių mokyklos
darbuotojams kūrimas „Dėkoju, kad esi”.

5.
6.

Ekskursija į Kauną. Dalyvavimas
edukacinėse programose Vytauto Didžiojo
karo muziejuje „Jaunasis karvedys”,
„Nutapyk istoriją”.
Ekskursija į Kernavę: „Kernavė-senoji
Lietuvos sostinė”.

E. Šadeikienė
2016 m.
R. Sladkevičienė
balandis-gegužė
E. Karpinienė
2017 m.
balandis

E. Šadeikienė

2017 m. gegužė

E. Karpinienė

7.

Kūrybinės dirbtuvės „Spalvinu Lietuvą”.

2017 m. gegužė

8.

Programos įgyvendinimo rezultatų
aptarimas. Programos ataskaitos rengimas
ir pristatymas.

2017 m. birželis

R. Sladkevičienė
E. Karpinienė
E. Šadeikienė
E. Karpinienė
R. Sladkevičienė
E.Šadeikienė

Numatomas rezultatas:
1. Dalyvavimas
Vykdant programą dalyvaus lavinamųjų ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai ir
mokytojai.
2. Organizavimas
Ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai, susitikimai, renginiai, praktinė veikla, plėtojanti
socialinę – pilietinę kompetenciją.
3.






Sėkmės kriterijai:
aktyvus dalyvavimas bendroje pažintinėje, kūrybinėje veikloje;
tinkami bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai naujose situacijose;
naujų edukacinių aplinkų stebėjimas;
mokyklos interjero puošimas mokinių darbais;
stendinė medžiaga apie projekto vykdymą.

Naudojamos ugdymo priemonės, įranga:
Priemonės praktinės, edukacinės veiklos, ekskursijų, renginių organizavimui; prizai,
suvenyrai mokinių apdovanojimui.
Numatomos išlaidos:
Eil. Nr.
1.

2.

3.

Prašomos lėšos
(Eur)

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

131,5
20
20
20
5
40
236, 50

Ema Karpinienė
Programos vadovo parašas, data

