PROJEKTAS „POILSIO IR UGDYMO APLINKOS KŪRIMAS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ
VAIKAMS LIETUVOJE IR LATVIJOJE, SIEKIANT GERINTI GYVENIMO KOKYBĘ/
ADD ME“ / “CREATION OF THE RELAXATION-DEVELOPING ENVIRONMENT FOR
SPECIAL NEEDS CHILDREN FROM LATVIA AND LITHUANIA FOR LIVE QUALITY
IMPROVEMENT/ADD ME” / LLI-159
Visagino „Verdenės“ gimnazija kartu su partneriu Aleksandravo internatine neįgaliųjų
mokykla iš Latvijos Respublikos Dagdos savivaldybės pradeda įgyvendinti Latvijos – Lietuvos
bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Poilsio ir ugdymo aplinkos kūrimas specialiųjų poreikių
vaikams Lietuvoje ir Latvijoje, siekiant gerinti gyvenimo kokybę/ ADD ME“ („Creation of the relaxationdeveloping environment for special needs children from Latvia and Lithuania for live quality improvement
(ADD ME)“), kodas Nr. LLI-151). 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per
sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir
konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.
Projekto biudžetas – 256 995 Eur, iš jų Europos regioninio plėtros fondo bendrasis
finansavimas – 218 445 Eur. Visagino „Verdenės“ gimnazijos biudžetas – 120 733,29 Euro.
Projekto tikslas – teikti pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems vaikams su negalia, gerinti jų
socialinius įgūdžius ir gyvenimo kokybę.
Projektas yra svarbus gerinant Visagino miesto neįgaliųjų gyvenimo kokybę, padedant jiems
kuo geriau socializuotis, skatinant juos užsiimti edukacine veikla bei bendraujant ir dalinantis patirtimi su
kitų šalių atstovais.

PEDAGOGŲ, MOKYKLŲ VADOVŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA
TVIRTINU
Visagino švietimo pagalbos tarnybos direktorė
Dalė Gasiniauskienė

1. Programos autorius:
1.1. Autoriaus vardas ir pavardė/įstaigos pavadinimas
Rimvyda Ardamakovaitė
1.2. Rekvizitai (įmonės kodas, adresas, pašto indeksas, telefonas, faksas, el. paštas)
Įm. K. 300665693, Draugystės g. 12, Visaginas, 31222, tel. 8-386-60099, el. p. info@vspt.lt
2. Programos vykdymo forma (pažymėti X):
Seminaras

Konferencija

Kursai

Kita Edukacinė programa
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3. Programos pavadinimas:

Kalendoriniai lietuvių liaudies žaidimai
4. Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):
Nuo seno lietuvių tautos prigimtis įvairiomis gyvenimo akimirkomis dainuoti, žaisti,
šokti. Lietuvių liaudies žaidimuose, rateliuose visada yra dorovinių elementų – jie taurina jausmus,
švelnina charakterį, užkerta kelią pykčiui.
Liaudies žaidimai atlieka lavinamąją, pramoginę, rekreacinę funkcijas. Žaidžiant susiformavę
dėmesingumo, sąžiningumo, kantrumo, ištvermingumo įgūdžiai pravers ugdymo ir ugdymosi
procese, formuos bendravimo kultūrą, padės sudaryti palankias sąlygas asmenybės augimui.
Edukacinės programos metu dalyviai susipažins su lietuvių liaudies kalendorinėmis šventėmis,
papročiais, įvairiais rateliais ir žaidimais, išbandys įvairius liaudiškus instrumentus.
Edukacinė programa skirta, norintiems susipažinti su kalendoriniais lietuvių liaudies žaidimais,
rateliais, dainomis bei išbandyti liaudiškus instrumentus.
Programos trukmė – 3 val. ( teorija – 1 val., praktika – 2 val.)
5. Programos tikslas:
Gilinti bendrakultūrinę kompetenciją
6. Programos uždaviniai:
1. Supažindinti su kalendoriniais lietuvių liaudies žaidimais ir jų paskirtimi.
2. Mokyti lietuvių liaudies žaidimų, ratelių, šokių, dainų.
7. Programos turinys (temos, užsiėmimų pobūdis: teorija/praktika/savarankiškas darbas, trukmė):
Liaudies žaidimų paskirtis, teorija – 1 val.
Liaudies žaidimai, dainos, šokiai, praktika – 2 val.
Trukmė – 3 val.
8. Tikėtinos kompetencijos, kurias įgis programą baigęs asmuo, mokymo(-si) metodai, įgytų
kompetencijų įvertinimo būdai:
Programoje numatoma suteikti žinių ir supratimo, gebėjimų bei formuoti nuostatas

Kompetencija(-os)

Mokymo modelis
(mokymo(-osi)
metodai ir būdai)

Įgytų kompetencijų įvertinimo
būdai

Žinių ir supratimo įgijimas (teorinė
dalis)
Gebėjimų įgijimas (praktinė dalis)
Nuostatų įgijimas (vertybinių,
etinių – profesinių nuostatų
teikimas ir įgijimas)

9. Programai vykdyti naudojama mokomoji medžiaga ir techninės priemonės:
9.1. Mokomoji medžiaga
Eil.
Nr.

Temos

1. Liaudies žaidimų paskirtis
Liaudies žaidimai, dainos,
2.
šokiai

Mokomosios medžiagos pavadinimas
Pateiktis ,,Liaudies žaidimų paskirtis“
Pateiktis ,,Liaudies žaidimai, rateliai,
dainos, šokiai“

Mokomosios
medžiagos
apimtis
10 skaidrių
3 lapai
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9.2. Techninės priemonės:
Nešiojamas kompiuteris, multimedijos projektorius, lietuvių liaudies instrumentai.

10. Programai rengti naudotos literatūros ir kitų informacinių šaltinių sąrašas:
1. Lietuvių liaudies rateliai, žaidimai, šokiai: metodinė priemonė pradinių klasių
mokytojams / sudarė Alina Kirvaitienė.( 2004) .
2. Dainuojamojo, instrumentinio, choreografinio ir kitų rūšių folkloro rinkiniai. Prieiga per
internetą http://www.lnkc.lt/go.php/lit/Dainuojamojo-instrumentinio-choreografiniokitu-ruiu-folkloro-rinkiniai-studijos-informacine-literatura/2614 (žiūrėta 2018-01-25)
3. Tautosakos vartai. Prieiga per internetą http://tautosakosvartai.lt/?mark=112 (žiūrėta
2018-01-25)
11. Programos vykdytojas (lektorius):
Vardas,
pavardė

Kvalifikacinė
kategorija/mokslinis laipsnis

Daiva
Pradinių klasių mokytoja,
Maldžiuvienė metodininkė
Diana
Tikybos vyresnioji mokytoja
Naglinskienė

Kontaktai
Darbovietė, pareigos (telefono Nr., el. pašto
adresas)
Visagino ,,Verdenės“
+370 685 1960
gimnazija, mokytoja
Visagino ,,Verdenės“
verdene@vvg.lt
gimnazija, mokytoja
8 386 72758

12. Dalyviai:
12.1. Pasirengimas programai (praktinės veiklos patirtis ir kompetencija(-os), kurią(-ias) turi
turėti Programos dalyvis)
Kompetencija(-os)

Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencija

Praktinės veiklos patirtis

Dirbantys švietimo įstaigose

12.2. Programos dalyvių tikslinės grupės
Dalykų mokytojai (nurodyti dalyką) ___________
Pradinio ugdymo mokytojai
Institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio
ugdymo programas, pedagoginiai darbuotojai
Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą
organizuojančių skyrių vedėjai
Mokyklų bendruomenės komandos
Kiti (nurodyti) besidomintys lietuvių liaudies žaidimais

(Nurodyti grupių ir dalyvių skaičių)

1 grupė,10-20 žmonių

13. Programos vykdymo data, vieta, laikas ir trukmė:
Visagino ,,Verdenės“ gimnazija, 3 ak. val.
14. Pageidaujamas autorinis honoraras (€) už įgyvendintą programą
-
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15. Programos pildymo data
Programos autoriai

2018-01-25
Rimvyda Ardamakovaitė

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į R. Ardamakovaitę, el. p.
rimvyda.ardamakovaite@sugardas.lt.
Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima
rasti www.latlit.eu ir www.europa.eu.
Ši programa parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį
atsako visagino „ Verdenės“ gimnazija.. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis
atspindi Europos Sąjungos nuomonę.
www.latlit.eu ir www.europa.eu.
Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

