KLUBO „TARP SAVŲ“ VAIKŲ DIENOS CENTRO 2019 M. VEIKLŲ PLANAS

Tikslas
1. Ugdyti
socialinius,
gyvenimo
įgūdžius

Uždaviniai

Veiklos pavadinimas
(detalizavimas)

Mokyti priimti
teisingus sprendimus ir
spręsti problemas.

Teminės pratybos,
individualūs užsiėmimai,
žaidimai, refleksija.

Mokyti kūrybiškai ir
kritiškai mąstyti.

Teminės pratybos,
individualūs užsiėmimai,
žaidimai, refleksija.
Teminės pratybos,
individualūs užsiėmimai,
žaidimai, refleksija.
Teminės pratybos,
individualūs užsiėmimai,
žaidimai, refleksija.
Teminės pratybos,
individualūs užsiėmimai,
žaidimai, refleksija.

Mokyti bendrauti su
individais ir
visuomene.
Mokyti pažinti save.

Planuojamas veiklos
vykdymo terminas,
vieta
Visus metus, pagal
poreikį,
I-V 12:00-17:00,
Vaikų dienos centre
(toliau – VDC)
Aušros al. 64, Šiauliai
Visus metus, pagal
poreikį, VDC

Vertinimo rodikliai,
planuojami rezultatai
(kokybiniai, kiekybiniai)
Išmoks priimti teisingus
sprendimus ir gebės spręsti
problemas.

Visus metus, pagal
poreikį, VDC

Išmoks bendravimo įgūdžių.

Visus metus, pagal
poreikį, VDC

Atras savo stipriąsias puses.

Visus metus, pagal
poreikį, VDC

Supras kas yra empatija ir
tolerancija, kokia jos reikšmė
bendraujant su bendraamžiais,
suaugusiais ir „kitokiais“ (pvz.:
emigrantais, neįgaliais ir kt.)
žmonėmis.
Išmoks valdyti emocijas it
tinkamai (saugiai) elgtis streso
metu.

2. Ugdyti
socialinius,
gyvenimo
įgūdžius

Mokyti empatijos ir
tolerancijos.

3. Ugdyti
socialinius,
gyvenimo
įgūdžius
4. Teikti
pedagoginę,
psichologinę
pagalbą

Mokyti valdyti
emocijas ir įveikti
stresą.

Teminės pratybos,
individualūs užsiėmimai,
žaidimai, refleksija.

Visus metus, pagal
poreikį, VDC

Įvertinti užimtumo
grupės vaikų
specifinius ir
individualius

Dirbant naudoti
tinkamiausias ugdymo
formas, būdus ir metodus

Visus metus, pagal
poreikį, VDC

Išmoks kūrybiškai ir kritiškai
mąstyti.

Vaikai bus įgalinti mokytis,
siekti geresnio rezultato.
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mokymosi poreikius
Teikti pagalbą,
organizuoti
individualius, grupinius
vaikų, jų tėvų ir globėjų
konsultavimus.
Teikti psichologinę
pagalbą.

Teikti informaciją,
organizuoti tėvų,
globėjų susirinkimus.

Konsultuoti individualiai.
Grupinis konsultavimas.

Visus metus, pagal
poreikį, VDC

Tėvams ir globėjams bus padėta
išspręsti susidariusiais
problemas.

Konsultuoti vaikus, jų
tėvus, globėjus, kurie
susiduria su sunkumais
spręsdami kasdieninius
savo gyvenimo
uždavinius.
Pokalbiai apie vaikų
pasiekimus, sunkumus,
elgesį, nuveiktus darbus.

Visus metus, pagal
poreikį, VDC

Padės spręsti susidariusias
situacijas šeimose.

Kartą į ketvirtį,
reikalui esant –
dažniau, VDC

Tėvai (globėjai) žinos vaikų
pasiekimus, jų stipriąsias ir
silpnąsias puses. Tėvai bus
įgalinti aktyviai dalyvauti
sprendžiant vaikų problemas.
Vaikai susipažins su
vaizduojamaisiais menais,
išmoks realizuoti save per
kūrybą. Turės galimybę
studijuoti pagal pasirinktą
profesiją.
Gerės vaikų mokymosi
rezultatai.

5. Mokyti
fotografuoti
filmuoti, kurti
filmus, scenarijus

Supažindinti su
Užsiėmimai filmuojant
filmavimo ir
renginiuose, kuriant
fotografavimo technika, vaizdo klipus
išmokyti dirbti su
aparatūra.

Periodiškai, kiekvieną
savaitę, VDC

6. Bendrauti ir
bendradarbiauti su
nevyriausybinėmis
organizacijomis,
projekto
partneriais,
mokyklomis,
praktiką
atliekančiais
studentais

Gerinti vaikų
mokymosi pasiekimus,
mokyklos lankomumą.
Stiprinti motyvaciją,
skatinti tinkamą vaikų
elgesį
Priimti praktiką
atliekančius studentus

Visus metus, VDC

Pagalba ruošiant
pamokas

Pagalba sprendžiant
Visus metus, VDC
sudėtingas bendravimo,
elgesio problemas.
Suteikti galimybę vykdyti Praktikos atlikimo
užduotis, supažindinti su metu, VDC
dienos centro vizija,
misija, kitais

Vaikai išmoks spręsti sudėtingas
situacijas nekonfliktuojant.
Vaikai mokysis bendrauti ir
bendradarbiauti, praktiką
atliekantys studentai patobulins
profesines kompetencijas.
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7. Organizuoti
laisvalaikį

Ugdyti profesinę
orientaciją, lankytis
profesinio rengimo
centruose, Šiaulių
universitete, kituose
mokymosi įstaigose.
Paminėti kalendorines
šventes.
Organizuoti žaidimus,
viktorinas, piešti,
lipdyti, daryti rankų
darbo žaislus ir t.t.

8. Teikti socialinę
pagalbą

Skatinti
savarankiškumą,
gebėjimą rinktis
laisvalaikio praleidimo
formas.
Lankyti kultūros
įstaigas – teatrą,
parodas, kiną.
Rengti ir
įgyvendinti,renginius
prevencijos projektus,
programas, akcijas

dokumentais.
Lankytis Šiaulių m.
mokymosi įstaigose,
supažindinti vaikus su
įvairiomis profesijomis.

Visus metus

Vaikai gebės atrasti savo
stipriąsias puses, gebės tinkamai
pasirinkti profesiją.

Rengti diskusijas,
parodas, organizuoti
renginius.
Dalyvauti edukacinėse
veiklose, parodose,
organizuoti žaidimų
dienas su kitais vaikų
dienos centrais.
Suteikti galimybę
patiems organizuoti
įvairias veiklas.

Visus metus

Ugdomas pilietiškumas, pagarba
savo kraštui.

Visus metus

Mokomės bendrauti ir
bendradarbiauti.

Visus metus

Vaikai mokysis išreikšti savo
nuomonę, ugdomas
savarankiškumas

Suteikti galimybę
lankytis kultūros
įstaigose.
„Laisvė dviračiui“

Visus metus

Plečiasi vaikų akiratis.

Rugsėjo mėn.

„Sveikatos kodas“

Gegužės- lapkričio
mėn.

„Mes kiekvienas didelis

Gruodžio mėn.

Išmoks organizuoti renginius,
dalyvaudami akcijoje išmoks
saugaus eismo kelyje važiuojant
dviračiais
Susitikimų su sveikatos
priežiūros specialistais,
dalyvaudami žygyje, žinos kaip
praleisti įdomiai laisvalaikį,
nenaudojant kvaišalų ir tabako.
Organizuos renginį, išmoks
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kaip lašas“

9. Lankyti šeimas

Analizuoti vaikų
poreikius, problemas ir
jų priežastis smurto,
patyčių, žalingų
įpročių, teisėtvarkos
pažeidimo atveju.
Susipažinti ir įvertinti
vaikų gyvenimo
sąlygas.
Šviesti tėvus

Rūpintis vaiko gerove.

10. Kalbėtis
vaikams, tėvams
(globėjams)
rūpimomis

Išklausyti, įgalinti,
padėti ieškoti
sprendimo būdų,
mokyti, šviesti

Stop-N

Gruodžio mėn.

„Tarp mūsų mergaičių“
„Kaip aš jaučiuosi“
Rinkti informaciją,
analizuoti, ieškoti
sprendimo būdų, įgalinti
šeimą dalyvauti
sprendimų būdų
paieškose.
Lankyti vaikus namuose.

Periodiškai, kiekvieną
savaitę. VDC
Periodiškai, kiekvieną
savaitę. VDC

Tėvams suteikti žinių
apie tai, kaip tinkamai
auginti vaikus, kaip
spręsti iškilusius
neaiškumus, paaiškinti
kokios yra vaikų teisės ir
tėvų pareigos auginant
vaikus.
Rūpintis, kad būtų
tenkinami vaiko
poreikiai.
Organizuoti pokalbius,
susitikimus, diskusijas,
mokymus vaikams ir jų
tėvams rūpimomis,

dirbti komandoje, būti atsakingi
vienas už kitą, ir atliktą darbą.
Organizuos renginį, išmoks
dirbti komandoje, būti atsakingi
vienas už kitą, ir atliktą darbą
Organizuos renginį, išmoks
dirbti komandoje, būti atsakingi
vienas už kitą, ir atliktą darbą.
Mažės smurto, patyčių, vaikai
ims aktyviau domėtis sveiko
gyvenimo būdu, šeimos taps
aktyvesnės sprendžiant vaikų
problemas.

Kartą metuose, o
iškilus neaiškumams,
pagal poreikį.
Nuolat, pagal poreikį.

Vaikai jausis saugūs, mylimi,
svarbūs, labiau pasitikės tėvais,
dienos centro darbuotojais.
Tėvai išmoks spręsti iškilusius
sunkumus.

Nuolat, pagal poreikį.

Gerės vaikų, tėvų ir
bendraamžių tarpusavio
santykiai, mažės atskirtis nuo
visuomenės.
Tenkinami vaikų, tėvų/globėjų
poreikius spręsti problemas

Nuolat, pagal poreikį,
VDC
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temomis.
11. Skatinti ir
vykdyti
savanorišką veiklą
12. Organizuoti
vaikų maitinimą

aktualiomis temomis.
Skatinti savanoriškumą Savanoriauti, dalyvauti
įvairiose akcijose,
renginiuose, Maisto
banko veikloje
Teikti maitinimo
Organizuoti maisto
paslaugas.
nupirkimą.

Visus metus

Ugdosi turimi gebėjimai,
įgyjama naujų žinių, patirties bei
įgūdžių.

Visus metus

Tenkinami vaikų fiziologiniai
poreikiai

13. Teikti vaikų
užimtumo vasarą
paslaugas

Vasarą dalyvauti klubo
veikloje.

Organizuoti žaidimų
dienas, išvykas į gamtą.

Birželis - rugpjūtis

Suteikiama vaikams galimybė
prasmingai leisti atostogas.

14. Vykdyti vaiko
minimalios
priežiūros
priemones.
Būti vaiko
konsultantu
įvairiais su vaiko
teisėmis ir jų
pažeidinėjimu
susijusiais
klausimais.

Atsižvelgiant į vaiko
poreikius ir problemas
paskirti lankyti kitų
sričių specialistų
konsultacijas
(neurologo, psichologo
ir pan.)
Įpareigoti vaiką lankyti
vaikų dienos centrą.

Konsultacijas teikti ne tik
vaikams, bet ir jų tėvams
(globėjams), kadangi
vaiko elgesio priežastys
neretai yra šeimos
santykiuose.

Nuolat, esant
poreikiui.
VDC

Teigiami vaiko asmenybės
pokyčiai.

Skatinti vaiko užimtumą,
ugdyti socialinius
įgūdžius, kurti pozityvią
vaiko socialinę aplinką.
Pakeisti aplinką ir siekti
pritapimo kitoje
mokykloje
Kontroliuoti, domėtis ar
vaikas lanko mokyklą,
nes išsilavinimo įgijimas
svarbus vaiko ateičiai
Pasitikėti vaiku, skatinti

Nuolat, esant
poreikiui, VDC

Teigiami vaiko asmenybės
pokyčiai.

Nuolat, esant
poreikiui, VDC

Teigiamai paveiks vaiko elgesį.

Nuolat, esant
poreikiui, VDC

Teigiamai paveiks vaiko elgesį ir
jo ateitį.

Nuolat, esant

Teigiamai paveiks vaiko elgesį ir

Įpareigoti tęsti
mokymąsi kitoje
mokykloje.
Įpareigoti mokytis.

Įpareigoti dalyvauti
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socialinio ugdymo,
integracijos,
prevencijos,
edukacinėse ir kitose
programose.

ne tik dalyvauti, bet ir
organizuoti įvairius
renginius.

poreikiui, VDC

jo ateitį.

