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Tikslas: organizuoti ir vykdyti socialinę pedagoginę, psichologinę, specialiojo ugdymo pagalbą, ypatingą dėmesį skiriant specialiųjų poreikių vaikams,
moderniojo ugdymo paradigmos įgyvendinimui darželio ugdytiniams per ugdymą personažais, pritaikant STRE(A)M elementus

Uždaviniai:


Socialinių-emocinių kompetencijų stiprinimas.



Numatyti individualias ugdymo formas specialių ugdymosi poreikių vaikams naudojant STE(A)M metodus ir STRE(A)M elementus.

Veiklos kryptys

Veikla (metodai, formos)

Vaikų turinčių bendravimo ir elgesio problemų
Individualus darbas konsultavimas. Individualus darbas su švietimo pagalbą
su vaikais
gaunančiais vaikais.
Individualūs pokalbiai su vaikais dėl netinkamo,
negatyvaus elgesio, patyčių ir smurto apraiškų
Kimochi užsiėmimų organizavimas specialiųjų poreikių

Vykdymo terminas
Du kartus į mėnesį
Kiekvieną mėnesį
Kartą į savaitę

Atsakingi
asmenys

Pastabos

vaikams, turintiems vidutinių ir didelių sutrikimų.
Darbas su šeimomis
Darbas
pedagogais

su

Individualūs pokalbiai dėl netinkamo elgesio, patyčių
atvejų. Tėvų informavimas, individualūs pokalbiai

Esant poreikiui

Bendradarbiauti su pedagogais sprendžiant vaikų
bendravimo bei elgesio, socialines – pedagogines
problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų

Nuolat

Bendradarbiavimas
su švietimo pagalbos Švietimo pagalbos projektas “Aš ir tu – tai stipru”
specialistais
Stalo žaidimų kovos

Sausis

“Mažytėj širdelėj visa Lietuva”

Vasaris

Miško gyvūnų sambrūzdis

Kovas

Savaitė be patyčių

Balandis

Saugioji ir sveikoji savaitė “Aš ramus, nes augu saugus
2020”
Aš ir mano šeima

Gegužė

Vaikų gynimo dienai “AUGU LAIMINGAS”

Liepa/rugpjūtis

Orientaciniai žaidimai “KUBAS”

Rugsėjis

Birželis

Ugdytiniai turintys elgesio,
emocijų ir kalbos sunkumus
Vaikai turintys aktyvumo ir
dėmesio sunkumų
Elgesio ar emocijų sunkumų
turintys vaikai. Priešmokyklinio
ugdymo grupių ugdytiniai
Ugdytiniai turintys bendravimo
su bendraamžiais, emocijų
sunkumų bei kuriems teikiama
švietimo pagalba.
Skeleto raumenų sistemos
sutrikimus turinys vaikai
Ugdytiniai, kuriems teikiama
švietimo pagalba
Ugdytiniai, kuriems teikiama
švietimo pagalba
Vaikai turintys aktyvumo ir
dėmesio sunkumų
Ugdytiniai priimti į darželį 2020
m.

Saugioji adaptacija “Susipažinkime”

Rudenėlio šventė “Ežio istorija Būk sveikas ir stiprus
2020”
Tolerancijos savaitė
“Knyga apie mane”
Socialinio-emocinio vaikų grupės lygio vertinimas ir gautų
rezultatų analizė iki ir po Kimochio programos taikymo
Grupių socialinių pasų, institucijos socialinio paso
parengimas
Rinkti ir analizuoti informaciją apie rizikos grupės vaikus,
Organizuoti
problemines šeimas
tyriamąją
veiklą
Vaikų, kuriems reikalinga pagalba įveikti sunkumus sąrašų
įstaigos
parengimas ir analizė, ypatingo poreikio vaikų registras ir
bendruomenėje
analizė
Socialinio-emocinio vaikų grupės lygio vertinimas ir gautų
rezultatų analizė pritaikius Kimochio programos taikymą
Apklausa raštu “Socialinės pedagogės pagalbos reikšmė
ikimokykliniame amžiuje”
Tarpinstitucinis
Informacijos teikimas ir keitimasis, dalyvavimas atvejų
bendradarbiavimas
nagrinėjimo posėdžio :
Vaiko teisių apsaugos skyrius;
Kauno miesto socialinių paslaugų centras;
Kita veikla
Vaikų, kuriems reikalinga pagalba įveikti sunkumus sąrašų
parengimas ir analizė, ypatingo poreikio vaikų registras ir
analizė
Paruošti, pildyti ir atnaujinti personažo “Briedžio Simo”
metodinį aplankalą ir organizuoti praktinius užsiėmimus,
vaidybinius užsiėmimus.
Dalyvavimas seminaruose, konferencijose. Dalyvavimas
grupės vaikų tėvų susirinkimuose, Vaiko gerovės komisijos

Spalis

Lapkritis
Gruodis
Sausis
Sausis

Rugsėjis
Gruodis
Lapkritis

Esant poreikiui
Rugsėjo mėn.
Pagal numatytą
grafiką

Kalbos, elgesio ar emocijų
sunkumų turintys vaikai.
Skeleto raumenų sistemos
sutrikimus turinys vaikai
Vyresniojo ikimokyklinio
amžiaus vaikai (5-6 m.)
Vaikai turintys aktyvumo ir
dėmesio sutrikimą

posėdžiuose, pedagogų posėdžiuose

