
PATVIRTINTA  
Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklos direktoriaus  

                                                                           2018 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-28 
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DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO  2018 METAIS ĮGYVENDINAMOS  PROGRAMOS  

Veikla Tikslas Uždaviniai      Veiklų apibūdinimas Atsakingi asm. 

Siuvimo  
programa 

Supažindinti su naujomis 
siuvimo technologijomis. 
Sudaryti sąlygas atrasti 
mėgstamą veiklą. 

Aktyvinti smulkiosios motorikos 
funkcijas, lavinti fantaziją, savitvardą, 
įgyti techninių įgūdžių. 

Lankytojai, kurie gali, siuva suvenyrus, 
kuriuos padovanoja artimiesiems įvairių 
švenčių metu, lavina vaizduotę kurdami 
žaislus, taisydami savo drabužius.  

Socialinė darbuotoja Irena 
Knašienė, 
Soc. darb. padėjėja Rasa 
Cibulskienė. 
 

Maisto 
gaminimo 
programa 

Skatinti savarankiškumą, 
palaikyti įgytus įgūdžius 
ir formuoti naujovių 
taikymą. 

Ugdyti mitybos ir etiketo supratingumą, 
maisto ruošimo naujų technologijų 
pritaikymą kasdieniniame gyvenime. 

Lankytojai pasigamina salotų, išsikepa 
pyragų ir t.t. pasidalindami sveikos 
mitybos ir vitaminų šaltinio taikymo 
žiniomis. 

Socialinė darbuotoja Irena 
Knašienė, 
Soc. darb. padėjėja Rasa 
Cibulskienė. 

Kultūrinio 
ugdymo 
programa 

Integruoti lankytojus į 
visuomenę, plėsti akiratį. 

Lankyti parodas, muziejus, renginius 
skatinant savarankiškumą, saviraišką. 

Du kartus per savaitę lankytojai sportuoja 
sporto klube, lankosi parodose, 
muziejuose, naudojasi visuomeniniu ir 
įstaigos transportu. 

Socialinė darbuotoja Irena 
Knašienė, 
Soc. darb. padėjėja Rasa 
Cibulskienė. 

Religinio 
švietimo 
programa 

Skiepyti tikėjimą, 
puoselėti viltį, 
sąžiningumą, moralę. 

Padėti brandinti moralinį mąstymą, 
gebėjimus ir nuostatas ugdyti ir saugoti 
save, rūpintis aplinka, pažinti Šv. Raštą, 
siekti dvasinio augimo. 

Naudojant vaizdinę medžiagą pravedamos 
labai gražios ir įdomios pamokėlės, 
giedamos giesmės. Mokytoja padeda bet 
kokio amžiaus asmenims prieiti pirmos 
Komunijos, jei yra pageidavimas. 

Mokytoja  Palmyra 
Norkūnienė 
(Prisijungiant prie Šv. 
Faustinos mokyklos  
mokinių) 

Švietimo 
programa 

Atrinkta spec. literatūra 
padėti palaikyti teigiamas 
emocijas. 

Pateikti literatūrą kurių siužetai ir idėjos 
padėtų spręsti psichologines, socialinės 
adaptacijos problemas. 

Lankytojai pasirinkdami literatūrą parodo 
kuri sritis jiems įdomi, gauna jiems 
reikalingos informacijos. Psichologė 
padeda susipažinti su savo stiprybėmis ir 
silpnybėmis, rasti išeitį nuo sunkesnių 
minčių. 

Bibliotekininkė Angelė 
Sinkevičienė, 
Psichologė Rita Vėželienė, 
Soc. darb. Irena Knašienė, 
Soc. darb. padėjėja Rasa 
Cibulskienė. 



Muzikinė 
programa 

Muzikos pagalba gerinti 
dvasinę sveikatą, lavinti 
emocijų išraišką. 

Padėti išreikšti jausmus dainuojant, 
niūniuojant, šokant, mažinti emocinę 
įtampą. 

Grojant akordionu, mokomi smagių šokių 
judesių, padainuojama, šokama 
kiekvienam individualiai priimtinu būdu. 

Mokytojas  Arvydas 
Kairevičius 
(Prisijungiant prie Šv. 
Faustinos mokyklos 
mokinių.) 
 

Rankdarbiai
: mezgimo, 
siuvinėjimo
, piešimo, 
klijavimo, 
lipdymo 
programa   
 

Motyvuoti veiklai kuri 
padėtų atrasti ir realizuoti 
save.  

Rankdarbių poveikiu ugdyti 
pasitikėjimą savimi, valdyti nerimo 
sindromus, nugalėti lėtinį nuovargį. 

Lankytojai mezga su audinių juostelėmis, 
jomis įgyvendina savo vaizdų ir spalvų 
fantazijas, su darbais dalyvauja parodoje. 
Sukdami siūlus į vyteles sukuria 
paveikslėlius. Klijuodami įvairias 
medžiagas sukuria savo norimus dalykus. 
(Pvz. namelis ant  kartono 3 D forma). 

Socialinė darbuotoja Irena 
Knašienė, 
Soc. darb. padėjėja Rasa 
Cibulskienė. 

Socialinio - 
emocinio 
ugdymo 
programa 
„Kaip 
gyveni“? 

Naudojant akustinius, 
optinius ir kinestetinius 
pojūčius, kompleksiškai 
ir individualiai mokyti  
valingai atsipalaiduoti. 

Gerinti  psichinę savijautą, mokinti 
pažinti ir jausti savo kūną, stiprinti ir 
atpalaiduoti raumenis, mažinti 
nerimastingumą, psichinę įtampą. 

Lankytojai užsiėmimų metu susipažįsta su 
atsipalaidavimo reikšme sveikatai, asmens 
vidinei darnai, mokosi sumažinti vidinę 
įtampą, irzlumą, pyktį, padidėjusį nervų 
sistemos dirglumą, baimes. 

Psichologė Rita Vėželienė 

 

     ____________________ 


