Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos bibliotekos
neformaliojo ugdymo planas 2015 m.
TIKSLAS: – ugdyti mokinius aktyviais visuomenės nariais, tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, ugdyti estetinį skonį,
muzikinį ir literatūrinį raštingumą, formuoti vertybines nuostatas, gerinti skaitymo įgūdžius.
UŽDAVINIAI: 1.Tenkinti mokinių saviraiškos poreikį;
2. lavinti gebėjimą kritiškai mąstyti, pasirinkti ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje;
3. ugdyti pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrą.
Eil.Nr. Priemonės
Atsakingas
Vykdytojai,
Laikas
Lėšos
Laukiami rezultatai

1

Užgavėnių
šventės Direktorė
organizavimas.
J.Banienė,
Užgavėnėse pasakų
I.Navickienė
herojai.

dalyviai
1-5-klasių
mokiniai, 2015pradinių
klasių 02-17
mokytojai ir 5 klasių
auklėtojos.

2

Mokinių dainuojamosios
poezijos konkursas,
skirtas Justino
Marcinkevičiaus 85
gimimo metinėms
paminėti

Šiaulių ir Telšių rajono 2015ir
Telšių
miesto 03-25
mokyklų 5-12 klasių
mokiniai.
Muzikos
mokytojai ir mokyklos
bendruomė ir tėvai.

Direktorė
J.Banienė
V. Vielavičienė,
O. Peldžienė,
J.Stočkienė,
V.Kirkutienė,
G.Pučinskienė.
Partneriai:Kuršė
nų m.V.
Vitkausko
viešoji
biblioteka

Žmoniškieji
ištekliai,
mokyklos
lėšos

Mokiniai patirs teigiamų emocijų,
ugdysis kūrybiškumas, iniciatyva,
bendravimas.
Lavės
mokinių
vaizduotė, išradingumas. Tobulins
bendravimo ir bendradarbiavimo
kompetenciją. Puoselės senosios
lietuvių tautos tradicijas.

Žmoniškieji
ištekliai,
mokinio
krepšelis,
rėmėjai.

Ugdys asmeninę kompetenciją,
savęs pažinimą, pasitikėjimą savimi,
savianalizę, saviraišką.
Išmoks konstruktyviai ir atsakingai
bendrauti ir bendradarbiauti.
Ugdysis mokinių iniciatyvumo,
kūrybingumo, pažinimo,
komunikavimo ir socialinės
kompetencijos.
Padės spręsti mokinių laisvalaikio
(popamokinės) veiklos problemas,
pagerins skaitymo raštingumą.

3

Edukacinė ir pažintinė
kelionė „Lietuvos dvarų
istorijos“, skirta M.
K.Oginskio
250-ųjų
gimimo
metinių
minėjimui. Kuršėnai –
Rietavas- Plungė

4

Gamtos
miške.

5

6

7-10klasių
mokiniai, 2015-05
klasių
auklėtojai,
istorijos mokytojai ir
klasių auklėtojai.

Žmoniškieji
ištekliai,
mokinio
krepšelio
lėšos

Mokiniai susipažins su dvarų
architektūra, kūryba, įgis praktinės,
kūrybinės patirties. Ugdysis mokinių
pilietiškumas ir tautiškumas,
mokiniai aktyviau dalyvaus
bendruomeniniame gyvenime.

olimpiada Mokyklos
direktorė,
gamtos ir
geografijos
mokytojos
Metų knyga ir metų Bibliotekos
skaitytojas
vedėja, pradinių
klasių
mokytojos, 5-10
lietuvių kalbos
mokytojos.
Partneriai:Kuršė
nų m.V.
Vitkausko
viešoji
biblioteka

5-8 klasių mokiniai, 2015-05
geografijos mokytojos
ir klasių auklėtojai

Žmoniškieji
ištekliai,
mokinio
krepšelio
lėšos
Žmoniškieji
ištekliai,
rėmėjų lėšos

Susipažins su sveikos gyvensenos
ugdymo ypatumais, įgis naujos patirties,
bei praktinių įgūdžių. Tobulins socialinę
kompetenciją.

Edukacinė ir pažintinė
ekskursija Konstantino
Čiurlionio 140 gimimo
metinėms
paminėti.

5-10 klasių mokiniai, 2015-09
dailės mokytojai.

Mokinio
krepšelio
lėšos

Mokiniai susipažins su dailininko
kūryba , sieks savarankiško
mokymosi bei informacijos valdymo,
informacijos gavimo, analizuos..

Mokyklos
direktorė
J.Banienė,
istorijos
mokytojai.

Mokyklos
direktorė
J.Banienė
dailės

ir

1-10 klasių mokiniai.

201504-22

Skaitydamas mokinys generuos
idėjas ir skatins kūrybiškumą. Ugdys
vaizduotę ir skatins intelektinį
vystymąsi, padės formuoti kritinį
mąstymą, prisidės prie emocinės ir
socialinės asmenybės brandos. Padės
mokytis, susikaupti, praplės akiratį,
lavins skonį, nuolatinį domėjimąsi
literatūra, skatins savarankiškumą.
Įgys
mokymo
ir
mokymosi
kompetenciją.

„K.Čiurlionio
takais“. mokytojai
Kuršėnai – Kaunas Kuršėnai.
Parengė bibliotekininkė Ona Peldžienė
_____________________________________________

Mokiniai tobulės, įgys praktinių
žinių ir patirties, tobulės
sąvanorystės įgūdžiai ir patirties.
Kūrybingai praleis laisvalaikį.

