1. Programos pavadinimas

Palankaus mikroklimato kūrimas darželyje ir šeimoje
2. Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas)
Siekiant įgyvendinti Pasaulinės sveikatos organizacijos , “Lietuvos sveikatos programos”, Nacionalinės darnaus vystymosi s
programos 2003-2012m. nuostatas bei sveikatinimo veiklos ugdymo institucijose kokybę ir kiekybę, šia programa siekiama
supažindinti tėvus ir pedagogus su psichinės sveikatos, kaip vienos iš visuminės sveikatos dalių samprata, aptarti
bendravimo su vaiku ypatumus.
3. Programos tikslas
Gilinti tėvų ir pedagogų kompetenciją, siekiant užtikrinti palankų mikroklimatą darželyje ir šeimoje , bendravimo ir
bendradarbiavimo su vaiku darną.
4. Programos uždaviniai
1.Ugdyti tėvų ir pedagogų supratimą, kad psichinė vaiko sveikata - prioritetinė vertybė ir ją būtina saugoti ir stiprinti nuo
mažens.
2.Aptarti su tėvais ir pedagogais šeimos ir darželio mikroklimato poveikį vaiko sveikatai, bendravimo su vaiku klaidas ir jų
išvengimo galimybes.
5. Programos turinys (temos, valandos)
Temos
1.
2.

Psichinės sveikatos samprata. Vaikų psichologinio atsparumo
ugdymas šeimoje
Mikroklimato šeimoje įtaka vaiko sveikatai, saugumui ir savijautai

Valandų sk.
1-os
2-jų
dienos dienų
1
2
1

2

3.

Mikroklimato , saugančio vaiko sveikatą, saugumą ir gerovę , turinys
ir struktūrinės dalys

1

5

4

Pedagogų ir tėvų bendravimo ir bendradarbiavimo ypatumai ir klaidos

2

5

5

Savigarbos, pasitikėjimo, pagarbos ugdymo poveikis grupės, darželio ir
mikroklimato kokybei
Iš viso:

1

4

6 val.

18 val.

Atsiskaitymo forma

Vaiko gerovę
užtikrinančių
kriterijų aprašo
sudarymas
ir pristatymas
Atmintinės tėvams
apie efektyvų
bendravimą su
vaikais parengimas
ir pristatymas.

6.Tikėtinos kompetencijos, kurias teikia programa, mokymo(si) metodai, valandos
Kompetencijų sritis
Žinių ir supratimo įgijimas (teorinė
dalis)
Gebėjimų įgijimas (praktinė dalis)

Kompetencijos
Seminaro dalyviai įgis gebėjimų kurti
mikroklimatą darželyje ir šeimoje.
.

Mokymo modelis
(mokymo(si )
metodai, būdai)

Įgytų
kompetencijų
įvertinimo būdai

Paskaita, darbas
grupėse

Kriterijų,
užtikrinančių
vaiko gerovę,
plano sudarymas

Intelektualūs/mąstymo gebėjimai

Seminare tėvai ir pedagogai analizuos
informacinę medžiagą apie vaikų
psichinės sveikatos būklę, ją analizuos,
aiškinsis, kas padeda susidaryti palankiam
mikroklimatui darželyje ir šeimoje, dars
išvadas apie jo įtaką vaikų sveikatai

Informacijos
apibenrinimas
grafinėmis
priemonėmis

Parengti grafinį
efektyvaus
bendravimo su
vaiku modelį

Praktinio pobūdžio gebėjimai

Seminaro dalyviai įgis įgūdžių kurti
saugią aplinką ir palankų mikroklimatą
darželyje ir šeimoje

Aktyvūs mokymo
metodai

Perkeliamieji/bendrieji gebėjimai)

Seminaro dalyviai įgis gebėjimų
efektyviai bendrauti ir bendradarbiausti su
vaikais naudodami įvairius metodus ir
gyvenimo įgūdžius .

Stebėjimas ,
diskusijos,
klausimai –
atsakymai,
apibendrinimas,
medžiagos
sisteminimas

Aktyvus
dalyvavimas
seminaro
diskusijose

Pasidalijimas
darbo patirtimi
apie
mikroklimato
kūrimą šeimoje ir
gyvenimo įgūdžių
ugdymo atvejus
praktinėje
veikloje su
vaikais

7. Kas veda kvalifikacijos tobulinimo programą?
Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos “Sveikatos
želemenėliai “ prezidentė

Vardas, pavardė, mokslinis laipsnis,
kvalifikacinė kategorija, pareigos
D. Jakučiūnienė,
ŠMM nepriklausoma ekspertė

8. Dalyviai (programos dalyvių tikslinės grupės ir planuojamas dalyvių skaičius)
Grupė
Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos “Sveikatos želmenėliai” nariai,
mokantys nario mokestį.

Planuojamas dalyvių
skaičius
30-40 pedagogų

9. Programai naudojama medžiaga (metodiniai ruošiniai, techninės priemonės, literatūros
šaltiniai ir kt.)
Literatūra:
1. O. Monkevičienė, D. Jakučiūnienė. Gyvenimo įgūdžių ugdymas. Ikimokyklinis amžius.Vilnius, 2004
1.L.Bulotaite, N.Sturliene, R.V.Pivorienė.Drauge su vaiku….Psichologo patarimai tėvams. Vilnius. 2000
2. L.Bulotaite, N.Sturliene, R.V.Pivorienė.Drauge su vaiku….Psichologo patarimai mokytojams. Vilnius. 2000

1.

10. Programos klausytojų pažymėjimo išdavimo sąlygos (kokios užduotys turi būti atliktos,
kokie įgytos kompetencijos įrodymai pateikiami)
Atmintinės tėvams apie bendavimo su vaiku parengimas

11. Numatomi programos renginių vykdymo terminai (jei numatomi iš anksto)
2010 m. vasario 24 d. Telšių lopšelis-darželis „Eglutė“
2010 m. kovo 30-31 d. Ukmergės lopšelis-darželis „Varpelis“
2010 m. balandžio 8-9d. Plungės lopšelis-darželis „Vyturėlis“
2010 m. rugsėjo 16-17 d. Vilniaus lopšelis-darželis „Jurginėlis“

