Rokiškio rajono savivaldybės lygmens Vaikų ir jaunimo socializacijos programa „Ir aš esu-6“
Programa vykdoma jau 6 metus. Programos metu ugdomi vaikų socialiniai įgūdžiai,
kūrybiškumas, sveikos gyvensenos įgūdžiai. Mokoma vaikus pažinti ir domėtis savo gimtuoju
kraštu, jo gamta, istorinėmis vietovėmis, edukacinėmis programomis. Daug dėmesio bus
skiriama veikų sveikam gyvenimo būdui.
Tikslas- Ugdyti vaikų kūrybiškumą ir motyvuoti juos sveikai gyventi.
Uždaviniai:
1. Ugdyti vaikų kūrybiškumą;
2. Formuoti teigiamas sveikatos atžvilgiu elgesio nuostatas bei sveikos gyvensenos įgūdžius,
padėti atsisakyti žalingų įpročių bei keisti požiūrį į sveikatą;
3. Organizuoti vaikams turiningą laisvalaikį atsižvelgiant į vaikų poreikius;
4. Skatinti pažinti ir mylėti savo gimtąjį kraštą per įvairias edukacines programas, išvykas,
kurios yra aplinkinėse teritorijose.
Programa bus vykdoma dviem etapais: I etapas- sveikatingumo ugdymas ir sportas; II
etapas- kūrybiškumo ir sveikatingumas. I etapo metu bus suorganizuojama sveikatingumo stovykla
„Gyvenk be psichoaktyvių medžiagų“. Jos metu vaikai sportuos, diskutuos, žais krepšinį,
bagmentoną, tinklinį, kvadratą, dalyvaus užsiėmimuose, vyks piešinių konkursas „Sveikos
gyvensenos tema“, vakarai prie laužo... Vaikai vyks į Dainuvos nuotykių slėnį, tuo pačiu pabuvos
prie Puntuko akmens, Laimės žiburio, keliaus pėsčiomis po apylinkes, maudysis... Iš vaikų piešinių
bei stovyklos metu užfiksuotų akimirkų bus išleistas kalendorius, kuri gaus visi stovyklos dalyviai
bei kiekviena vaikų namų šeimyna. II etapo metu stovykloje daugiau dėmesio bus skiriam vaikų
kūrybiškumui lavinti. Stovyklos metu vaikai dalyvaus kūrybinėse dirbtuvėse, kuriose kurs
spektaklį ir filmą, reklaminius plakatus. Kiekvieną veiklą vaikai organizuosis patys, nuo pirmojo iki
paskutiniojo žingsnio: nuo idėjos iki scenarijaus, rolių, charakterių, drabužių ir grimo, iki filmukų
montavimo. Dailininkas, režisierius R. Pupelis mokys vaikus rašyti scenarijų, filmuoti filmą, jį
montuoti ir pateikti žiūrovams. Vaikai patys rašys scenarijus, kurs dekoracijas, kostiumus, dalyvavo
filmavime, bus aktoriai ir filmuotojai, stebės montavimo darbą. Tokiame procese vaikai tampa
jautresni, mokosi suvaldyti savo emocijas, lavinasi asmenybės kūrybiškumas, įgauna psichologijos
žinių, lavinami vaikų komunikavimo, viešojo kalbėjimo įgūdžiai. Kino kūrimo procesas irgi labai
naudingas asmenybės, kūrybiškumo ugdymui. Kuriant kiną mokomės išreikšti save vaizdais, ugdosi
vizualinis mąstymas, mokomės panaudoti šiuolaikines technologijas meniniam ugdymui.
Susitikimo su Kamajų Antano Strazdo gimnazijos jaunaisiais kino filmų kūrėjais metu vaikai
dalinsis patirtimi, aptarinės filmo pastatymo nuo idėjos iki galutinio rezultato procesą, susipažins su
Kamajų kinematografo istorija. Lankysimės Antanašės kaimo bendruomenėje, kur vaikai dalyvaus
edukacinėje programoje „Kepa kepa močia blynus“. Vaikai plačiau susipažins su mūsų krašto
tradiciniais patiekalais, kartu mokysis gaminti. Aplankysime ir keramiko Vytauto Valiušio
dirbtuvėje, kur jis parodys vaikams kaip valdyti molį, lipdyti ir pasigaminti sau molinius suvenyrus,
supažindins su kūrybinio proceso įdomybėmis ir sunkumais. Dar lankysimės pas tautodailininkę
Loretą Urbonienę, kuri pamokys vaikus tapybos ant šilko paslapčių. Stovyklos metu bus galimybė
plačiau susipažinti su krašto architektūriniu bei istoriniu paveldu: aplankysime Leliūnų dvarą,
bažnyčią, Salų dvarą, paplaukioti po Dviragio ežerą ir kt. Vakarais vaikai galės atsipalaiduoti nuo
užsiėmimų ir pažaisti tinklinį, krepšinį, badmintoną, pasėdėti prie laužo, pabendrauti su draugais.
Programoje dalyvaus 30 Obelių vaikų globos namų vaikų.
Programoje numatytos stovyklos vyks 2014m. liepos 7-10d., rugpjūčio 11-15d.,
Bradesiuose.
Programos vadovė socialinė pedagogė Vida Žaržojienė, vykdytojai: Elona
Adomavičienė, Ieva Galvelytė, Daiva Kundelienė, Arta Misiūnienė, Rimvydas Pupelis.
Informacija apie vykdomą programą bus skelbiama internetiniame puslapyje:
www.obeliuvgn.lt

