Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų renginių 2017 m., skirtų socialinių emocinių
kompetencijų tobulinimui,
sąrašas
Eil.
Nr.
1.

Mokykla
Kulautuvos pagrindinė
mokykla

2.

Babtų gimnazija

3.

Šlienavos pagrindinė mokykla

4.

Piliuonos gimnazija

5.

Ringaudų pradinė mokykla

6.

Raudondvario Anelės ir
Augustino Kriauzų mokykla darželis

7.

Vandžiogalos gimnazija

Renginiai
1. Socialinės reklamos plakatų konkursas “Mūsų klasė
prieš žalingų įpročių vartojimą”, skirtas psichinės
sveikatos dienai paminėti (piešiama iki spalio 10 d.);
2. Akcija “Aš saugus, kai žinau” (kartu su
bendruomenės pareigūnais, dalyvauja
priešmokyklinės gr. ir 1-4 klasių mokiniai);
3. Pranešimas mokytojams ir tėvams visuotiname
susirinkime “Šeimos įtaka žalingų įpročių
prevencijai”.
1. Susitikimas su UAB “Nuaras“. „Šuo - geriausias
žmogaus draugas”;
2. Orientacinės varžybos “Pažink Babtų miestelį“;
3. Ekskursija į Neregių muziejų;
4. Kauno apskrities VPK Viešosios tvarkos valdybos
bendruomenės pareigūnų paskaita “Vaikų teisės,
pareigos, vertybės ir atsakomybės“;
5. Akcija „Būk tolerantiškas“;
6. Ekskursija į Kauno areštinę;
7. Akcija „Draugas draugui“;
8. Savanorystė Pagynės vaikų globos namuose.
1. Paroda „Linksmieji vaisiai ir daržovės“ (1-10 kl.);
2. Mūsų mažieji bičiuliai (gyvūnų globos diena) (1-4
kl.);
3. Draugiškumo savaitė (1-4 kl.);
4. Akcija „Uždekime žvakelę“ (Jaunieji lyderiai).
1. Šoku, nuotaiką keliu“ – lapkričio 8 d. (pradinėms
klasėms);
2. „Relax“ diena mokykloje – gruodžio 6 d.;
3. Užsiėmimai su kaniterapiautu – lapkričio mėn.
1. „Šypsenos diena” - 2017-10-11;
2. „Sveikinimosi diena” - 2017-11-21(skirta Pasaulinei
sveikinimosi dienai).
1. Projektas ,,Mano mylimas gyvūnėlis“;
2. Akcija ,,Puošiu medį gražiais mandagumo žodžiais“;
3. Draugystės dienos paminėjimas - akcija ,,Pradžiugink
draugą;
4. Projektas ,,Šviesos diena“;
5. Akcija ,,Gerumas mus vienija“.
1. Gerumo akcija „Pakeliui į Kalėdas“;
2. Smagios Smalsučio kelionės „Žinių šalyje“;
3. Smagios Smalsučio kelionės „Pamokos kitaip“
(tęstinė).

8.

Garliavos lopšelis-darželis
„Eglutė“

9.

Ilgakiemio mokykla-darželis

10.

Lapių pagrindinė mokykla

11.

Neveronių lopšelis-darželis

12.

Garliavos Jonučių
progimnazija

13.

Babtų lopšelis-darželis

1. Rytmetis „Burbuliadienis“, skirtas pasaulinei
psichikos sveikatos dienai paminėti;
2. Akcija „ Šypsenėlės“;
3. Psichologės Lauros Jazbutienės paskaita
bendruomenei ,,Vaiko socializacijos ypatumai
darželyje“;
4. Gerumo akcija skirta Garliavos senoliams pagerbti
Garliavos VŠĮ. ,,Senjorų vila“.
1. Patyčios mokykloje (praktinė valandėlė kartu su
mokyklos psichologe) - 2017-10-12;
2. Kaip spręsti konfliktines situacijas? (Draugo
diena, kartu su mokyklos psichologe) - 2017-11-29;
3. Kaip tapti klasės lyderiu? (kartu su mokyklos
psichologe) - 2017-12-14.
1. Užsiėmimai „Emocijų valdymas“. Užsiėmimus ves:
psichologė Indrė Vaidelienė, socialinė pedagogė
Goda Birškienė;
2. Projektas „Gyvoji biblioteka“ - Tolerancijos dienai
paminėti. Užsiėmimus ves: pavaduotoja ugdymui
Lina Brazaitienė, bibliotekininkė Kristina
Brazaitienė, sv. pr. specialistė Laura Mačiulaitienė,
socialinė pedagogė Goda Birškienė;
3. Užsiėmimai savivertės didinimui „ Emocijos ir
jausmai“; „Kaip pasakyti Ne“. Užsiėmimus ves:
psichologė Indrė Vaidelienė, sv. pr. specialistė Laura
Mačiulaitienė, kūno kulltūros mokytojas Linas
Gadeikis.
1. "Aš ir mano draugas". (Renginį ves sveikatos priež.
specialistė Lina Jonikė). 2017-10-18;
2. Projektas "Mylimo gyvūno diena" ir nuotraukų
paroda "Mano mylimas gyvūnas" (Karolina
Sebekinaitė). 2017-10-04;
3. Projektas "Seku seku pasaką" (Virginija
Adamonienė). 2017-12 mėn.
1. IV klasių integruota pamoka " Žmogus savo laimės
kalvis" 2017-09-27 ;
2. Tolerancijos dienos renginiai 2017-11-16;
3. Akcija "Gerumo nebūna per daug" - 2017 gruodžio
mėn.
4. VI klasių „Savęs pažinimo ir bendravimo įgūdžių
ugdymo užsiėmimai“ – 2017 spalio mėn.
1. Tarptautinė programa „Zipio draugai“ - socialiniams
bei emociniams sunkumams įveikti.
2. Ugdytinių ekskursija su menine programa į Muniškių
socialinės globos namus. 2017-10-02;
3. Sporto šventė "Sportuok, žaisk, draugauk". 2017-1018 d.;
4. Akcija "Prašau, atsiprašau, ačiū". 2017 m. lapkričio
mėn.

14.

Garliavos Adomo Mitkaus
pagrindinė mokykla

1. „Lapų šėlsmas“. Renginys, skirtas Mastaičių skyriaus
bendruomenei;
2. Tolerancijos savaitė;
3. Akcija ,,Dėkingumo sodas“;
4. Tradicinis tęstinis renginys mokykloje
,,Nuoširdžiausio moksleivio rinkimai“ – 2017;
5. Arbatos gėrimo popietės pradinėse klasėse klasės
valandėlių metu.

15.

Noreikiškių lopšelis-darželis
„Ąžuolėlis“

16.

Vilkijos lopšelis-darželis
„Daigelis“

17.

Neveronių gimnazija

1. Tradicinė meno šventė "Spalvos, vaikai ir džiazas"
2017-09-28;
2. Tarptautinio švietimo įstaigų bendruomenių
ekologinio-socialinio švietimo projekto „Saulėto
oranžinio traukinio kelionė" kūrybinių darbų paroda
„Saulėtas Moliūgų linksmukas". 2017-09-26 / 201710-06.
3. Kūrybinių darbų paroda "Žibintas" 2017-10-30 /
2017-11-03.
1. „Rudens mandala";
2. Vitražinių lėlių teatro spektaklis "Drąsus mažylis";
3. Kūrybinių darbų paroda iš rudens gėrybių;
4. Svečiuose klounas Vytukas;
5. Išvyka į A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejų (stiklo
gaminių parodą).
1. Programos „Žingsnis į priekį“ įgyvendinimas 201710 spalio – gruodžio mėn.
2. Programos „Sprendimas. Sveikatos savanoris“
įgyvendinimas 2017 m. spalio – gruodžio mėn.;
3. Konkursas „Šypsena“. 2017-10-10;
4. Paskaita gimnazijos mokinių tėvams (globėjams,
rūpintojams) „Pozityvi tėvystė“. 2017-10-26.

18.

Raudondvario lopšelisdarželis „Riešutėlis“.

1. Tradicinė popietė ,,Su visa šeima kartu rudenėjančiu
taku" – 2017 m. spalio mėn.
2. Projektinė savaitė ,,Rudens skaitiniai netradicinėje
aplinkoje" bendradarbiaujant su Raudondvario
biblioteka – 2017 m. lapkričio mėn.
3. Tradicinė pavasarinė popietė ,,Su mama ir tėveliu,
vasarą aš pasitinku"- 2017 m. gegužės mėn.

19.

Domeikavos gimnazija

1. Akcija psichinės dienos proga;
2. Vyresnių ir jaunesnių mokinių projektas "Jausmų
traukinys";
3. Sveikatingumo stovykla vyresniems mokiniams
"Sveiki ir saugūs namai".

20.

Raudondvario gimnazija

1. Bendraamžiai - bendraamžiams. Nerūkymo pamokos
5-tose klasėse (praveda vyresni mokiniai);
2. AIDS dienos paminėjimas: tradicinės AIDS dienos
integruotos pamokos, proto mūšiai vyresnėms

klasėms;
3. Išvyka į LSMU anatomijos muziejų.
1. Edukacinė programa ,,Išgelbėk draugą“ 1- 4 kl.;
2. Sveikuolių būrelio žygis ,,Rudenėlio taku“;
3. Klasės valandėlė ,,Emocine aplinka mano klasėje“.
1. Spalio 9-13 d. Pasaulinės psichikos sveikatos savaitė projektas ,,Laimingą aplinką kuriame kartu"
1. 8 klasių bendravimo įgūdžių lavinimo užsiėmimai
„Gyvenkime draugiškai“ (spalio mėn.)
2. 1,3 klasėms integruotos pamokos „Kurkime
draugystės žiedą
3. Klasių valandėlės pagal socialinių įgūdžių ugdymo
programą
4. Socialinių įgūdžių grupelių užsiėmimai pradinių klasių
mokiniams;
5. Savanorių klubo užsiėmimai

21.

Čekiškės Prano Dovydaičio
gimnazija

22.

Zapyškio pagrindinė mokykla

23.

Noreikiškių Ugnė Karvelis
gimnazija

24.

Garliavos Jonučių darželis

1.Spalio 6 d. "Linksmosios dviratukų varžybos"
2.Spalio 11 d. "Obuoliuko ir morkytės draugystė"

25.

Vilkijos gimnazija

26.

Ežerėlio pagrindinė mokykla

1. Arbatos diena lapkričio 13 d.
2. Tolerancijos diena 11 mėn. - 16 d.
Renginiai:
1.Palinkėjimai draugui atostogų metu.
2.Muilo burbulų pūtimas.
3.Draugystės gėlytės.
4.Projektas „Sveikame kūne - sveika siela“.
5.Istorijos pamokos ritualas.
6.Pagalba beglobiams gyvūnams.
7.Pagalba senjorams.
8. Užsiėmimai laisvalaikio kambaryje.

27.

Karmėlavos lopšelis-darželis

1. ,,Tolerancijos mozaika"
2 .,,Aš ir mano jausmai" (atvira veikla)
3. ,,Gerų darbų kalvė''
4. ,,Mes Zipio draugai" valandėlės skirtos vaikams
pažinti ir suprasti savo jausmus bei elgesį.
5. ,, Mažais žingsneliais į meditaciją"
6. "Judu krutu ir niekad neliūdžiu" (sporto šventė)

28.

Girionių darželis

1. "Per pasaką pažinkime jausmus" - 2017 m. lapkričio
mėn.;

