Klaipėdos ,,Medeinės“ mokyklos
2017 metų veiklos plano,
patvirtinto 2016 m. gruodžio 30 d.
direktoriaus įsakymu Nr. UP1-149
priedas 1

2016 METŲ KLAIPĖDOS ,,MEDEINĖS“ MOKYKLOS BENDRUOMENĖS
PASIEKIMAI,
DALYVAUJANT MIESTO/ŠALIES/TARPTAUTINIUOSE RENGINIUOSE
Nr.

Veiklos pavadinimas

Data

Klaipėdos ,,Medeinės“
mokyklos dalyviai,
atsakingi

Rezultatai ir pasiekimų
rodikliai

DALYVAVIMAS KLAIPĖDOS MIESTO IR KLAIPĖDOS REGIONO RENGINIUOSE
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dalyvavimas
meniniame Klaipėdos
regiono projekte
,,Muzika kviečia
visus“
(Muzikos centras).
Dalyvavimas
Klaipėdos miesto
bendrojo ugdymo ir
neformaliojo švietimo
įstaigų pradinio
ugdymo mokinių
parodoje-konkurse
,,Eko žaislai“ (Simono
Dacho
progimnazijoje).
Dalyvavimas
šventiniame koncerte
„Čia mano namai“,
skirtame Lietuvos
Nepriklausomybės
atkūrimo dienai
paminėti („Verdenės“
progimnazija).
Dalyvavimas piešinių
konkurse-parodoje po
atviru dangumi
“Nupieškime
Valstybės
nepriklausomybės
dieną pasitinkančią
Klaipėdą”, skirtoje
Lietuvos
nepriklausomybės
atkūrimo dienai
paminėti Klaipėdos
miesto senamiestyje.
Dalyvavimas pušelių
sodinimo akcijoje
Smiltelėje.
Dalyvavimas

2016-01-16

E. Knyzaitė
T. Abramova
S. Treščenkinas
L. Naraškevičienė
V. Žižiūnienė

Tęsiamas
ir
plečiamas
bendradarbiavimas
su
socialiniais partneriais. Vyko
specialiųjų poreikių mokinių
socializacija.

2016-02
mėn.

T. Abramova
D. Lembartienė
I. Matijošaitienė
N. Grunskaja
V. Kundrotienė
Ž. Žemgulis
N. Gorbačionok
A. Šadžiūvienė

2a klasės mokinys Kęstutis
Liutikas – konkurso I
amžiaus grupės (7-8 metų)
nugalėtojas (auklėtoja
V. Kundrotienė).

2016-03-09

S. Jauneikienė
S. Treščenkinas
G. Vaškienė
V. Žižiūnienė

Tęsiamas
ir
plečiamas
bendradarbiavimas su miesto
švietimo įstaigomis. Vyko
specialiųjų poreikių mokinių
socializacija.

2016-03-11

V. Samuchova
J. Rimkienė
R. Alsienė
V. Užkurėlienė
T. Michejeva

Padėkos raštas nuo Klaipėdos
miesto savivaldybės tarybos
narės,
LSDP
skyriaus
pirmininkės
Lilijos
Petraitienės
padėka
už
jaunimo
pilietiškumo
ir
pagarbos Tėvynei ugdymą.
Vyko mokinių pilietinis
ugdymas.

2016-04-01

2016-04-07

T. Abramova
I. Plauškutė
K. Jansonaitė
E. Knyzaitė

Vyko mokyklos darbuotojų
iniaciatyvumo ir socialinio
aktyvumo skatinimas.
Vyko gerosios pedagoginės

7.

Klaipėdos miesto
švietimo įstaigų
forume ,,Sėkmingo
pokyčio link“ (LCC
tarptautinis
universitetas).
Dalyvavimas
Klaipėdos miesto
moksleivių plaukimo
sveikatinimo
programoje ,,Gintaro“
baseine.

8.

Dalyvavimas
Klaipėdos miesto
mokyklų akcijoje
,,Draugystės ABC“,
skirtoje smurto ir
patyčių prevencijai.
9.
Dalyvavimas ir
mokinių parengimas
kartu su socialiniais
partneriais Klaipėdos
Liudviko Stulpino
progimnazija
Klaipėdos miesto
mokyklų mokinių
respublikiniame
projekte ,,Man smagu,
tau smagu, tad
pabūkime kartu“
Klaipėdos miesto
kultūros centre Žvejų
rūmuose.
10.
Dalyvavimas
Klaipėdos miesto
įmonių boulingo
turnyre.

S. Jauneikienė
L. Naraškevičienė
R. Žemgulienė

2016-03/05
mėn.

2016-04-20

E. Knyzaitė
V. Samuchova
T. Šapovalova
J. Agarkova
V. Užkurėlienė
A. Beržanskienė
R. Burba
I. Lankin
Č. Kazlauskas
L. Paulauskienė

2016-05-19

R. Alsienė
J. Rimkienė
V. Užkurielienė

2016-04-11

Mokyklos darbuotojų
komanda.

11.

Dalyvavimas
Klaipėdos miesto
mokinių
kompiuterinių
piešinių konkurse
,,Sveikas, Medi!“

2016-11
mėn.

T. Abramova

12.

Dalyvavimas
Žemaitijos zonos

2016-11-16

V. Samuchova
S. Treščenkinas

patirties sklaida. Mokyklos
veikla reprezentuota plačiajai
visuomenei. Tęsiamas ir
plečiamas bendradarbiavimas
su mokinių tėvais.
Buvo sudarytos sąlygos
specialiųjų ugdymosi turinčių
mokinių
individualiems
sveikatinimo ir socializacijos
poreikiams patenkinti.

Tęsiamas
ir
plečiamas
bendradarbiavimas su miesto
švietimo įstaigomis. Vyko
specialiųjų poreikių mokinių
socializacija. Ir gyvenimo
įgūdžių formavimas.
Parengtas bendras meninės
raiškos
pasirodymas:
vaidybinė
improvizacijai
pagal
lietuvių
liaudies
žaidimą
,,Siūlai,
siūlai,
susivykit‘‘.
Organizatorių padėkos raštai
mokytojams ir mokiniams.

Tęsiamas
ir
plečiamas
bendradarbiavimas su miesto
švietimo įstaigomis.
Tobulinamas
darbuotojų
komandinis
darbas.
Stiprinamas tapatumo su
mokykla ir pasididžiavimo
jausmas.
5a klasės mokinys Mantas
Bulatovas – savo amžiaus
grupės II prizinės vietos
nugalėtojas
(mokytoja
T. Abramova). 10 specialiųjų
klasių mokinių ir mokytoja
gavo padėkos raštus. Vyko
mokinių meninių gebėjimų
lavinimas, jų pasitikėjimo
savo jėgomis skatinimas.
Tęsiamas
ir
plečiamas
bendradarbiavimas
su

neįgaliųjų festivalyje
,,Širdies muzika“
Kretingos “Marijos
Tiškevičiūtės”
mokykloje.

V. Žižiūnienė

13.

Dalyvavimas sporto
šventėje, pažymint
Tarptautinę žmonių su
negalia dieną
(Klaipėdos lengvosios
atletikos maniežas).

2016-12-02

14.

Mokyklos mokinių ir
LCC studentų
Kalėdinis koncertas
(LCC salė).

2016-12-08

15.

Dalyvavimas LDM
Prano Domšaičio
galerijos parodoje
„Mano prakartėlė“mozaikinė prakartėlė.
Dalyvavimas
Klaipėdos socialinių
pedagogų
metodiniame
susirinkime.
Dalyvavimas
Klaipėdos regiono
švietimo įstaigų
mugėje (Klaipėdos
Universitetas).

2016-12
mėn.

16.

17.

socialiniais partneriais.
Tobulinamas pedagogų ir
mokinių
tėvų/globėjų
komandinis
darbas.
Stiprinamas tapatumo su
mokykla ir pasididžiavimo
jausmas.
S. Jauneikienė
Mokyklos
pasiekimai
V. Samuchova
pristatyti
visuomenei.
O. Matulevičienė
Praturtinta
specialiųjų
R. Tiškienė
poreikių mokinių socialinė
L. Paulauskienė
patirtis.
E. Mickuvienė
Sudarytos sąlygos mokinių
T. Šapovalova
individualiesiems
sportiniams
gebėjimams
pasireikšti.
Jie pratinami sveikai gyventi.
Laimėjimai:
krepšinis - I vieta,
baudų mėtymas – II vieta,
šaškės – II vieta,
kvadratas – I vieta,
linksmoji estafetė – II vieta,
smiginis – II vieta.
S. Jauneikienė, Vyko mokinių socializacija,
G. Vaškienė, socialinių įgūdžių (tinkamo
J.Staleriūnien, elgesio viešosiose vietose,
S.Treščenkinas bendravimo) formavimas.
V. Žižiūnienė
R. Alsienė
Vyko mokinių individualiųjų
meninių, kūrybinių,
savirealizacijos ir saviraiškos
poreikių formavimas.

2016-03
mėn.

L. Paulauskienė
S. Mickuvienė

2016-01-02

S. Jauneikienė
J. Gedrimienė
A. Šadžiūvienė

Skaitytas pranešimas
,,Kompleksinė pagalba
specialiųjų ugdymosi
poreikių, turintiems
mokiniams“.
Mokyklos veikla pristatyta
plačiajai visuomenei. Vyko
gerosios pedagoginės
patirties sklaida.

DALYVAVIMAS RESPUBLIKINIUOSE RENGINIUOSE
18.

19.

Dalyvavimas
Respublikinėje
pilietinėje akcijoje
,,Atmintis gyva, nes
liudija“, skirtoje
Laisvės gynėjų dienai
paminėti.
Dalyvavimas
respublikiniame

2016-01-13

S. Jauneikienė
J. Gedrimienė
S. Trščenkinas
L. Paulauskienė
K. Jansonaitė

2016-03
mėn.

R. Vaitkūnė
K. Mockevičienė

Klasėse
organizuotos
pilietinės
pamokėlės.
Tęsiamas
tradicinis
dalyvavimas
pilietinėje
veikloje.
Ugdomos
socialinės,
pilietinės,
pažintinės kompetencijos.
E. Gedvilaitė, 6c kl. - I
laipsnio diplomas ir medalis,

20.

21.

22.

lietuvių kalbos
konkurse "Olympis
2016 pavasario sesija".
Dalyvavimas
Respublikiniame
saviraiškos festivalyje
,,Man smagu, tau
smagu, tad pabūkime
kartu“ (Klaipėdos
Žvejų rūmai).
Dalyvavimas
respublikiniame
atliekų tvarkymo
centro, gamintojų ir
importuotojų
asociacijos
aplinkosauginiame
projekte ,,Mes
rūšiuojam“.

Dalyvavimas LSO
2016 m. rudens
futbolo 7 x 7
čempionate.

23. Dalyvavimas Lietuvos
moksleivių liaudies
dailės konkurse
,,Sidabro vainikėlis“.

24.

2016-05-19

V. Samuchova
J. Rimkienė
R. Alsienė
V. Užkurėlienė

2016 m.

T. Abramova
V. Legenzova
Ž. Žemgulis
T. Michejeva
N. Gorbačionok
V. German
A. Ašmantavičienė
T. Jegorova
I. Rafalskaja
V. Kundrotienė
N. Grunskaja
I. Matijošaitienė
O. Matulevičienė
R. Tiškienė

2016-10
mėn.

2016 m.
11-12 mėn.

T. Abramova
N. Jauniškienė
A. Šadžiūvienė
Ž. Žemgulis

Dalyvavimas
2015-11- 16
Klaipėdos miesto
iki
savivaldybės viešojoje 2016 -01-06
bibliotekoje
Prezidentės Dalios
Grybauskaitės
inicijuotoje akcijoje
„Knygų Kalėdos‘‘

I. Rimkienė
R. Alsienė
V. Užkurėlienė
T. Michejeva

25. Dalyvavimas Lietuvos
neįgaliųjų draugijos
piešinių konkurse
,,Lietuvos tautinis
kostiumas“.

2016-11, 12
mėn.

T. Abramova
R. Alsienė
V. Užkurėlienė
J. Rimkienė

Dalyvavimas
respublikinėje
Tarptautinės
komisijos nacių ir
sovietinio okupacinių
režimų nusikaltimams

2016-11-16

T. Abramova
S. Jauneikienė
A. Matiekus
J. Gedrimienė
K. Jansonaitė
I. Matijošaitienė

26.

R. Danilevičius, 9a kl.- I
laipsnio diplomas ir medalis,
Lina Ivanauskaitė, 9a kl. - II
laipsnio diplomas.
Vyko mokinių socializacija ir
socialinių įgūdžių (tinkamo
elgesio viešosiose vietose ir
transporte,
bendravimo)
formavimas, jų individualiųjų
meninių
ir
saviraiškos
poreikių tenkinimas.
Praturtinta
specialiųjų
poreikių mokinių socialinė
patirtis.
Tobulinamas
mokyklos
bendruomenės komandinis
darbas.
Mokiniai skatinami mylėti ir
tausoti
gamtą,
būti
dėmesingais
aplinkai,
pratinami sveikai gyventi.
Komanda laimėjo II prizinę
vietą.
Vyko
mokinių
socializacija, jų sveikatinimo
poreikių tenkinimas.
Mokiniams
skiepijamos
tautinės vertybės; meilė ir
pagarba
savo
kultūrai,
tautiškumas, pilietiškumas.
Formuojami
mokinių
meniniai,
kūrybiniai,
saviraiškos įgūdžiai.
Klaipėdos
miesto
savivaldybės
viešosios
bibliotekos Direktorės B.
Lauciuvienės
padėka už
dalyvavimą akcijos ,, Knygų
Kalėdos‘‘
renginiuose
Klaipėdos
viešosios
bibliotekos ,, Ruoniuko‘‘
filiale.
Mokiniams
skiepijamos
tautinės vertybės; meilė ir
pagarba
savo
kultūrai,
tautiškumas, pilietiškumas.
Formuojami
mokinių
meniniai,
kūrybiniai,
saviraiškos įgūdžiai.
Specialiųjų klasių mokiniams
organizuotos
tolerancijos
pamokėlės.
Mokiniai
pratinami laikytis socialiai
priimtino elgesio taisyklių,
būti
tolerantiškam
kitų

27.

28.

Lietuvoje įvertinti
pilietinėje akcijoje
,,Tolerancijos
paukštis“, skirtoje
Tarptautinei
tolerancijos dienai
paminėti.
Dalyvavimas
Respublikiniame
edukaciniame lietuvių
kalbos konkurse
,,Olympis 2016 –
rudens sesija“.

Dalyvavimas
krikščionių
organizacijos
,,Samariečio krepšys“
projekte-akcijoje
,,Vaikų Kalėdos“.

V. Kundrotienė
N. Grunskaja
D. Šukytė
V. Bucevičiūtė
V. Pencienė
V. Užkurėlienė

nuomonei ir skirtumams.
Tęsiamas
tradicinis
dalyvavimas
pilietinėje
veikloje.
Lavinamos mokinių darbinės
ir meninės kompetencijos.

2016-11
mėn.

S. Jauneikienė
R. Vaitkūnė
T. Šapovalova

Gautos padėkos mokytojams
ir pažymėjimai už mokinių
pasiekimus:
R. Majauckaitė, 7c kl. - I
laipsnio diplomas,
N. Žemgulis, 7c kl. - II
laipsnio diplomas,
I. Ričkutė, 8a kl. - II laipsnio
diplomas,
J. Rimkus, 8a kl. - II laipsnio
diplomas,
R. Danilevičius, 10a kl. - I
laipsnio diplomas,
L. Ivanauskaitė, 10a kl. - I
laipsnio diplomas,
D. Mockus, 10a kl. - II
laipsnio diplomas.,
D. Jurkus – diplomas,
V. Elzbergaitė – diplomas.
Skatinamas
mokinių
akademinis aktyvumas ir
mokymosi
motyvacija.
Tobulinamos jų akademinės
(gimtosios
kalbos)
kompetencijos.
Tobulinamos
darbo
šiuolaikinėmis
IKT
kompetencijos.

2016-12
mėn.

T. Abramova

DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE RENGINIUOSE
29.

Dalyvavimas
visuomeninės
organizacijos
,,Gelbėkit vaikus“
3-ajame Solidarūmo
bėgime.

2016-10

V. Samuchova
S. Jauneikienė
T. Abramova
O. Matulevičienė
L. Paulauskienė
E. Mickuvienė
R. Tiškienė

30.

Dalyvavimas
kompiuterinių
piešinių konkurse
,,Kalėdų stebuklai

2016-12
mėn.

T. Abramova

Skatinamas
mokyklos
bendruomenės
narių
socialinis
aktyvumas
ir
iniciatyvumas, bendravimas
ir
bendradarbiavimas.
Mokiniai pratinami sveikai
gyventi, aktyviai dalyvauti
mokyklos gyvenime.
Lavinamos mokinių meninės,
saviraiškos, IKT taikymo
kasdieniniame
gyvenimo
kompetencijos.

31.

2016“ (organizuoja
Klaipėdos Gedminų
progimnazija).
Meninės muzikinės
programos
pristatymas
tarptautiniame
seminare
,,Psichosocialinė
reabilitacija:
biblioterapijos ir
terapinio rašymo
moksliniai tyrimai“
(KU, PC Studlendas).

2016-11-24

T. Abramova
S. Treščenkinas
G. Vaškienė
V. Žižiūnienė
T. Šapovalova
L. Popcova

Mokyklos
pasiekimai
pristatyti
plačiajai
visuomenei. Vyko mokinių
socializacija, jų pažintinių,
meninių,
socialinių
kompetencijų formavimas.

2016 METŲ KLAIPĖDOS ,,MEDEINĖS“ MOKYKLOS
BENDRUOMENĖS PASIEKIMAI,
INICIJUOJANT IR ORGANIZUOJANT
KLAIPĖDOS MIESTO IR REGIONO, ŠALIES MASTU BEI TARPTAUTINĘ VEIKLĄ

Nr.

Veiklos pavadinimas

Data

Mokyklos
socialiniai
partneriai,
vykdant veiklą

Klaipėdos
,,Medeinės“
mokyklos dalyviai,
atsakingi

Rezultatai ir
pasiekimų
rodikliai

KLAIPĖDOS MIESTO IR REGIONO RENGINIAI
1.

,,Santarvės“
progimnazija

Bendrojo ugdymo
mokyklų 2-5 klasių
mokinių, turinčių
specialiųjų ugdymosi
poreikių, sporto
pramoga ,,Žiema
žiema, bėk iš kiemo“.

201602-08

T. Abramova
T. Šapovalova
J. Agarkova

2.

Vasario 16-oji
,,Lietuvos valstybės
atkūrimo diena“.

201602-12

Kačinskio
muzikos
mokykla

S. Jauneikienė
J. Gedrimienė

3.

Šv. Valentino dienos
organizavimas

201602-

Nevalstybinė
mokykla
,,Svetliačiok“

V. Samuchova
E. Kiežaitė

Tęsiamas
bendradarbiavimas

su
miesto
švietimo
įstaigomis.
Miesto
bendruomenei
pristatyti
mokyklos labai
didelių ugdymosi
poreikių mokinių
sportiniai
pasiekimai.
Mokiniai
skatinami
aktyviai, sveikai
gyventi, laikytis
socialiai
priimtino elgesio
taisyklių.
Formuojamos
mokinių
pilietinės
vertybės, pagarba
gimtajam miestui
ir Lietuvai.
Vyko
bendradarbiavimas
su

4.

Projektinės veiklos
,,Padėkime draugui“
vykdymas.

2016-04
mėn.

LCC tarptautinis
universitetas

E. Knyzaitė
V. Samuchova

5.

Kaziuko mugė

2016-04
mėn.

Klaipėdos miesto
Miško
mikrorajono
švietimo įstaigos

R. Tiškienė
A. Šadžiūvienė

6.

Socialinių įgūdžių
ugdymo II pakopos
klasės mokinio
A. Dubrovskio
personalinė karpinių
paroda ,,Belaukiant
pavasario“ Klaipėdos
miesto savivaldybės
viešosios bibliotekos
vaikų skyriuje.

201604-22

Klaipėdos miesto
savivaldybės
viešosios
bibliotekos vaikų
skyrius.

T. Abramova
N. Jauniškienė

7.

Ekologinis tęstinis
projektas ,,Mes –
Žemės vaikai“, skirtas
Pasaulinei Žemės
dienai paminėti.

20160314/18

Klaipėdos miesto
Miško
mikrorajono
švietimo įstaigos.

T. Abramova
V. Legenzova
I. Rafalskaja
Ž. Žemgulis

socialiniais
partneriais,
tobulinamas
komandinis
darbas.
Tobulinamas
bendradarbiavimas
su
socialiniais
partneriais.
Gerinama
individualizuota
edukacinė
aplinka.
Vyko mokyklos
bendruomenės
etnokultūros
kompetencijų
tobulinimas.
Formuojama
mokyklos
kultūra.
Stiprinama
mokyklos
bendruomenės
narių komandinis
darbas
ir
bendradarbiavimas.
Mokyklos
pasiekimai
pristatyti
plačiajai
visuomenei.
Formuojamos
individualios
pažintinės,
meninės,
kūrybinės,
socialinės
kompetencijos.
Formuojamos
mokinių
ekologinės
nuostatos
ir
etinės vertybės,
jie
pratinami
sveikai gyventi ir
saugoti aplinką.
Lavinamos
jų
meninės,
pažintinės,
akademinės
kompetencijos.
Sudarytos
palankios sąlygos

8.

Popietės ,,Žaidimėlį 2016-03
žaidžiame“ kartu su
mėn.
darželiu
,,Versmė“
organizavimas.

Darželis
,,Versmė“.

V. Samuchova
E. Mickuvienė

Klaipėdos
Liudviko
Stulpino
progimnazija.

T. Abramova
V. Samuchova
T. Šapovalova
J. Agarkova

Tęstinis
bendradarbiavimo ir
sportinės veiklos
projektas ,,Pabūkime
kartu“.

201604-14

10.

Lavinamųjų ir
socialinių įgūdžių
ugdymo klasių
mokinių sporto
šventė-projektas
,,Sportas visiems“.

201605-24

Nevalstybinė
mokykla
,,Svetliačiok“.

V. Samuchova
S. Jauneikienė
R. Tiškienė
J. Agarkova
E. Milkontas
R. Alsienė
T. Michejeva
J. Rimkienė

11.

Klaipėdos miesto
mokinių piešinių

201611/12

Klaipėdos miesto
švietimo įstaigos.

V. Samuchova,
L. Naraškevičienė,
T. Šapovalova

9.

mokinių
integracijai
į
visuomenę.
Stiprinamas
bendradarbiavim
as su socialiniais
partneriais.
Tęsiamas
ir
plečiamas
bendradarbiavimas su miesto
švietimo
įstaigomis.
Tobulinamas
komandinis
darbas. Plečiama
mokinių
socialinė patirtis.
Tęsiamas
bendradarbiavimas

su
miesto
švietimo
įstaigomis.
Numatyta
tęstinės bendros
veiklos
programa.
Sudarytos
sąlygos mokinių
sėkmingai
integracijai
visuomenėje, jų
socialinėms
įgūdžiams
tobulinimui.
Mokyklos
ir
miesto
bendruomenei
pristatyti
mokyklos labai
didelių ugdymosi
mokinių
sportiniai
pasiekimai.
Mokiniai
skatinami
aktyviai, sveikai
gyventi, laikytis
socialiai
priimtino elgesio
taisyklių.
Formuojamos
mokyklos
tradicijos.
Vyko
gerosios
pedagoginės

paroda ,,Seku, seku
pasaką...“ (Klaipėdos
,,Medeinės“
mokykla).

mėn.

12.

Tarpmokyklinis
prekybos žmonėmis
prevencinis renginys
"Man taip
neatsitiks?!"

201611-22

Tauralaukio
pagrindinė
mokykla.

L. Paulauskienė

13.

Projektas “Kelias į
save”.

2016 m.

Palangos
,,Baltijos“
mokykla.

V. Žižiūnienė

14.

Seminaras ,,Saugios
atsipalaidavimo
procedūros
vandenyje“.

2016-06
mėn.

Klaipėdos sporto
ir sveikatingumo
centras
,,Impulsas“.

T. Šapovalova
J. Agarkova

15.

Projektas "Sakalėlis".

2016 m.

Vaikų darželis
,,Sakalėlis“.

L. Naraškevičienė

patirties sklaida
už
mokyklos
ribų.
Vyko
mokinių
individualiųjų
meninių,
kūrybinių,
saviraiškos
poreikių
tenkinimas.
Vyko
mokinių
socialinių
įgūdžių
lavinimas,
mokyklų
bendradarbiavimas.
Vyko
mokinių
socialinių
įgūdžių
lavinimas,
mokyklų
bendradarbiavimas,
gerosios
pedagoginės
patirties sklaida
už
mokyklos
ribų.
Tobulinamos
mokytojų
bendros ir
dalykinės
pedagoginės
kompetencijos.
Vyko gerosios
pedagoginės
patirties sklaida.
Vyko
mokinių
socialinių
įgūdžių
lavinimas,
mokyklų
bendradarbiavimas,
gerosios
pedagoginės
patirties sklaida
už
mokyklos
ribų.

TARPTAUTINIAI RENGINIAI
16. Parengtas, finansuotas
ir vykdomas 2016 m.
programos
„Erasmus+“
mobilumo projektas

2016 m.

Klaipėdos ir
Florencijos
(Italija)
specialiojo
ugdymo įstaigos.

E. Knyzaitė
K. Mockevičienė
N. Gorbačionok

Socialinis
emocinis ugdymas
organizuojamas
kaip
procesas,
kurio
metu

(KA1) ,,Emocinio
raštingumo ir
konfliktų sprendimo
strategijos dirbant su
SUP vaikais“.

Parengė:
neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus vedėja Tatjana Abramova

mokiniai
ir
suaugusieji įgyja
žinių,
nuostatų,
įgūdžių
ir
kompetencijų
šiose srityse: savo
emocijų
suvokimas
ir
valdymas,
pozityvių
tikslų
išsikėlimas
ir
pasiekimas, kitų
globa
ir
rūpinimasis kitais,
pozityvių santykių
su kitais kūrimas ir
palaikymas,
tinkamas
tarpasmeninių
santykių situacijų
valdymas,
atsakingas
sprendimų
priėmimas.
Į
veiklą
įsitraukė
visi mokytojai ir
pagalbos mokiniui
specialistai.
Skatinamas
aplinkinių žmonių
ir savo emocijų
pažinimas
ir
supratimas,
jų
valdymas
bei
kontrolė, empatija,
efektyvus
tarpasmeninis
bendravimas.

