Vaikų daržininkavimo iniciatyvos
„Žalia pėda“
trečiasis narių forumas

VAIKO EMOCINIŲ – SOCIALINIŲ
ĮGŪDŽIŲ AUGINIMAS

2016 m. lapkričio mėn. 3 d., Vilnius

`

Kvietimas
Maloniai kviečiame į lapkričio 3 d. vyksiantį trečiąjį „Žalios pėdos“ ugdytojų
forumą, kuriame bus gilinamasi į gamtinės patirtinės veiklos svarbą, skatinant
vaiko emocinį – socialinį augimą. Emocinis – socialinis sąmoningumas tampa
vaiko ugdymo pagrindu, skatinančiu teigiamus akademinių žinių mokymosi
pokyčius bei svarbius šiandienos sveiko gyvenimo, atsakingo elgesio įgūdžius.
Naujausi

tyrimai

patvirtina,

kad

emocinių

įgūdžių

turintys

vaikai

yra

laimingesni, labiau savimi pasitiki, jiems geriau sekasi mokykloje.
Todėl trečiąjame vaikų sodininkavimo iniciatyvos „Žalia pėda” narių forume bus
gilinamasi į vaikų emocinį – socialinį ugdymą, skatinant savęs bei savo aplinkos
pažinimą per jutimines, pojūčius lavinančias veiklas. Forumo metu bus
išbandomos praktinės sodo bei patirtinės lauko veiklos, padedančios atverti
gilesnį žmogaus vidinio pasaulio bei aplinkos suvokimą.

Forumo laikas: 2016 m. lapkričio mėn. 3 d. (ketvirtadienis),
11.00 – 17.30 val.
Forumo vieta: Lietuvos liaudies kultūros centras
Barboros Radvilaitės g. 8, Vilnius
Forumo lektoriai: Lietuvos edukologijos universiteto vyresnioji botanikė
Teresė

Jokšienė,

Konsultacinės

įmonės

“Kitokie

projektai”

supervizorius,

edukologas, patirtinio mokymo vadovas Nerijus Januškevičius, kartu su
„Learning at ease“ komanda, Architektė, žurnalo “Gamtos pasaulis” vyr.
redaktorė Vilija Daugėlaitė Noreikienė.
Norinčius dalyvauti prašome registruotis iki spalio mėn. 19 d. el. paštu
lina@ekokarta.lt atsiunčiant įstaigos pavadinimą, dalyvio vardą, pavardę,
kontaktus. Registruotis galima keliems ugdymo įstaigos atstovams, tačiau
matant, jog trūksta vietų, galime paprašyti atvykti mažiau atstovų iš vienos
ugdymo įstaigos. Renginys nemokamas.
Išsamesnė informacija: Lina Bakšytė, lina@ekokarta.lt, tel. 8 676 09774,
ekokarta.lt.

PROGRAMA
10.30 – 11.00 Registracija
11.00 - 11.05 Sveikinimo žodis

LIETUVIŠKAS SODAS
11.05 – 12.00 UGDYMO ĮSTAIGŲ PRANEŠIMŲ SESIJA skirta “Žalia pėda” narių
patirties

pasidalinimui,

organizuojant

daržininkavimo

veiklą

skirtingose

ugdymo įstaigose: darželyje, mokykloje, globos namuose. Pranešimų temos:
Lietuviškas sodas bei Žalioji patirtis. Trumpuose pristatymuose bus pateikiami
ryškiausi lietuviškų sodelių pavyzdžiai, taip pat sodo eksperimentų, pamokų,
veiklų pritaikymo ugdymąjame procese patirtis.
12.00 - 12.20 GREITI PIETŪS
ŽALIOJI LABORATORIJA
12.20 – 12.25 Dirbtuvių pristatymas
12.30 – 14.00 Dirbtuvių metu dalyviai išbandys praktines sodo veiklas. Kartu su
„Žalios stotelės” komanda išbandys antistreso programą, mokantis į žemę sėti
įvairias žoleles, architektė Vilija Daugėlaitė Noreikienė „Žalios pėdos” narius
supažindins su gamtinėmis medžiagomis, iš kurių bus mokomasi pasigamtini
mažųjų sodelių maketus, vyks kiti praktiniai užsiėmimai, kuriuos ugdytojai
galės taikyti vaikų ugdymo veikloje.
GAMTOS PATIRTINĖ VEIKLA
14.00 – 14.35 – PRANEŠIMAS apie pojūčius, kuriuos mums gali atverti augalai
bei jų reikšmę ugdant vaikų emocinį – socialinį

sąmoningumą. Pranešimą

pristatys Lietuvos edukologijos vyresnioji botanikė Teresė Jokšienė.
14.40 – 17.00 – patyrimai Bernardinų sodo erdvėje, kurioje mokytojai patys
išbandys bei patirs pojūčius lavinančias veiklas kartu su „Leraning at ease“
komanda.
17.00

– 17.30 – renginio uždarymas, pažymų išdavimas pranešėjams /

dalyviams.

