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
Vilma Balčiūnienė, Visagino ,,Verdenės“ gimnazija
1.2. Rekvizitai (įmonės kodas, adresas, pašto indeksas, telefonas, faksas, el. paštas)
Įm. kodas 190243519
Taikos pr. 21, Visaginas, 31107
tel./faksas 8-386 72969, el. paštas verdene@dkd.lt
2. Programos vykdymo forma (pažymėti X):
Seminaras
Kursai

Konferencija
Praktikumas

X

3. Programos pavadinimas:
Specialiųjų poreikių mokinių teatrinio ugdymo programa ,,Kuriame kartu“.
4. Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):
Seminaras skirtas įvairaus amžiaus specialiųjų poreikių mokiniams, juos ugdantiems
mokytojams.
Įvairių autorių tyrimų duomenimis, specialiųjų poreikių vaikai dažnai patiria saviraiškos sunkumų,
jiems trūksta iniciatyvos, pasitikėjimo savimi.
Teatrinio ugdymo programa parengta taip, kad praktikumo metu, specialiųjų poreikių vaikai ir
mokytojai galėtų eksperimentuoti, išbandyti naujas veiklos formas bei pažinimo būdus, plėtoti savo
kūrybines galias, gebėjimą reikštis ir komunikuoti teatro raiškos priemonėmis. Tai padėtų
mokiniams pajusti sėkmę, keltų jų savivertę, lavintų kalbos, pasaulio pažinimo ir kitokios
kūrybinės raiškos gebėjimus.
Numatoma veikla: kūrybinės dirbtuvės: teatro lėlių, scenos dekoracijų gamyba, audiovizualinių
priemonių (efektų) rengimas, vaidybiniai žaidimai, improvizacija, spektaklio scenarijaus aptarimas,
repeticijos.
Bus kuriamas spektaklis lietuvių-rusų ir latvių-rusų kalbomis, kurio scenarijus remsis lietuvių ir
latvių tautosaka ir istoriniais įvykiais. Spektaklio siužetus sudarys daug atskirų linksmų istorijų.
Praktikumo trukmė – 6 val.
5. Programos tikslas:
Siekti, kad programos dalyviai įgytų būtiną supratimą apie teatro kūrybą, išbandytų ir parodytų
savo galimybes, įgytų žinių ir gebėjimų reikalingų gyvenimui, darbui, dalyvavimui socialinėse
kultūrinėse veiklose.
6. Programos uždaviniai:
1. Sudaryti galimybes programos dalyviams plėtoti savo kūrybines galias, gebėjimą reikštis
ir komunikuoti teatro raiškos priemonėmis.
2. Ugdyti programos dalyvių norą tyrinėti, eksperimentuoti, išbandyti naujas veiklos
formas, pažinimo būdus.
7. Programos turinys (temos, užsiėmimų pobūdis: teorija/praktika/savarankiškas darbas, trukmė):
Vaidybiniai žaidimai, improvizacija, etiudai., praktika – 1 val.
Teatrinių aksesuarų, dekoracijų, vizualinių efektų kūrimas., praktika – 2 val.
Teatro lėlių gaminimas., teorija– 0,25 val., praktika – 1 val.
Pasakos aptarimas, vaidmenų pasiskirstymas, vaidinimas., praktika – 1, 75 val.
Trukmė – 6 val.

8. Tikėtinos kompetencijos, kurias įgis programą baigęs asmuo, mokymo(-si) metodai, įgytų
kompetencijų įvertinimo būdai:
Programoje numatoma suteikti žinių ir supratimo, gebė- Kompetencija(-os)
jimų bei formuoti nuostatas
Žinių ir supratimo įgijimas
Įgis žinių apie
(teorinė dalis).
dekoracijų
spalvinimą,
parenkant
tarpusavyje
derančius atspalvius.
Spalvų maišymą,
išgaunant reikiamą
spalvą, objektų
tekstūros imitavimą,
objektų, dekoravimo
elementų
kompozicijos
išlaikymą, teatro
lėles.
Gebėjimų įgijimas (praktinė
Gebės savarankiškai
dalis).
ar su pagalba gaminti
teatro lėles,
spektaklio
dekoracijas,
vizualinius efektus.
Gebės improvizuoti,
žaidžiant
vaidmeninius
žaidimus – sukurti
pasiūlytą veikėją.
Nuostatų įgijimas (vertybinių,
Įtvirtins sugebėjimą
etinių – profesinių nuostatų
dirbti bendraujant ir
teikimas ir įgijimas).
bendradarbiaujant

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

Įgytų kompetencijų įvertinimo
būdai
Atsakymai į
klausimus,
dalyvavimas
pokalbyje,
pavyzdžių
nagrinėjime.

Darbas grupėse,
žaidimai, mini
pamokos
organizavimas.

Parengs ir
pristatys
spektaklį,
pagamins
spektakliui
dekoracijas,
lėles, vizualinius
ir
audiovizualinius
efektus.

Darbas grupėse,
aptarimas, refleksija

Pasidalinimas
nuomonėmis,
bendrų
sprendimų
priėmimas.

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

Eil.
Nr.

Temos
Vaidybiniai žaidimai. Etiudai
ir improvizacijos.

1.

Mokomosios medžiagos pavadinimas
Pateiktis ,, Scenos judesio lavinimo
žaidimai“.
Pateiktis ,, Kalbos lavinimo žaidimai“.
Padalomoji medžiaga .
Pateiktis ,,Improvizacijų ir etiudų
pavyzdžiai“.

2.

3.

Mokomosios
medžiagos
apimtis
5 skaidrės
5 skaidrės, 2
psl.
5 skaidrės

Vizualinių ir audiovizualinių
efektų kūrimas.

Pateiktis ,, Vizualinių ir audiovizualinių
efektų kūrimas“.

10 skaidrių

Plastinių raiškos priemonių
taikymas. Komponavimas.

Pateiktis ,, Spalvų maišymas ir derinimas“
Pateiktis ,,Objektų dekoravimo elementų
kompozicijos išlaikymas“.
Pateiktis ,,Techninių priemonių taikymas“.

10 skaidrių
8 skaidrės

Teatrinių lėlių gaminimas.

Pateiktis ,, Teatro lėlės“.

15 skaidrių

Pasakos aptarimas, vaidmenų
pasiskirstymas, vaidinimas

Pateiktis ,,Zuikių kaimo istorijos“.
Spektaklio scenarijus

8 skaidrės

4.

5.

10 skaidrių
10 psl.

9.2. Techninės priemonės:
Nešiojamas kompiuteris, multimedija, konferencinė lenta.

10. Programos vykdytojas (lektorius):
Vardas, pavardė

Kvalifikacinė
kategorija/mokslinis
laipsnis

Darbovietė, pareigos

Kontaktai
(telefono Nr., el. pašto
adresas)

Vilma Balčiūnienė

Specialioji pedagogė,
logopedė metodininkė

,,Verdenės“ gimnazija,
logopedė

8 615 81725
vilmasypsosi@gmail.com

Beata Gasiulytė

Dailės mokytoja

Vilmantė
Andrejevienė
11. Dalyviai:

Specialioji pedagogė

8 624 22820
,,Verdenės“ gimnazija,
dailės mokytoja
beata.gasiulyte@gmail.com
,,Verdenės“ gimnazija,
specialioji pedagogė

862732606
vilmantek@gmail.com

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

Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencija

Praktinės veiklos patirtis

_

11.2. Programos dalyvių tikslinės grupės

(Nurodyti grupių ir dalyvių
skaičių)

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) 1-10 klasių specialiųjų poreikių mokiniai, juos
ugdantys mokytojai

12-18 žmonių

12. Programos vykdymo data, vieta, laikas ir trukmė:
2017- 2018 m. Visagino ,,Verdenės“ gimnazija, trukmė - 6 val.
13. Pageidaujamas autorinis honoraras (Lt.) už įgyvendintą programą
Nemokamai
14. Programos pildymo data

2017-10-08

Programos autorius

Vilma Balčiūnienė
(parašas)

(vardas ir pavardė)

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.

