VIMS MOKINIO SAVĘS PAŽINIMO IR TOBULINIMO PROGRAMA
NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMOS 2021-2022 m. m.
PROJEKTAI/
PROGRAMOS

SKIRTAS
MOKYTOJAS
KLASĖMS

Tarptautinis
matematikos
konkursas
„PANGEA“

Pavaduotoja
ugdymui
Jolanta R.

Tarptautinis
intelektinis iššūkis
„OWLYPIA“

Biologijos
mokytoja
Zarina S.

Tarptautinis
projektų konkursas
„VILIPO“

Biologijos
mokytoja
Vilma B.

Tarptautinis kalbos
ir kultūros festivalis
IFLC

Muzikos
mokytoja
Tatjana K.

Mentorystės
programa „VIMS
bičiuliai“

Psichologė
Irina M.

Pozityvaus elgesio
skatinimo programa
„VIMS POINTS“

Socialinė
pedagogė
Viktorija L.

1 – 12

5 – 12

7 – 12

5 – 10

1 – 12

1–8

SKAIČIUS
GRUPĖJE
(MIN/MAX)

-

PROJEKTO APRAŠYMAS

VYKDYMO MOKAMAS
LAIKAS
(TAIP/NE)

Konkurso misija – sužadinti ir išplėsti
matematines kompetencijas, skatinti mokinių
2022 sausis –
mąstymo procesus, stiprinti pasitikėjimą savo
kovas
jėgomis ir skatinti savarankiškumą bei
sąmoningumą, skiepyti meilę matematikai.

INTELEKTO
TIPAS

Taip

Loginis
(matematinis)

-

Tai įvairias mokslo sritis apjungiantis
tarptautinis iššūkis, kurio misija – įžiebti
intelektualinę šviesą kiekviename jauname
žmoguje.

2022 sausis –
kovas

Taip

Tarpasmeninis

-

Konkurso misija – skatinti aplinkosaugos
problemų supratimą ir jų inovatyvų
sprendimą, užtikrinant aplinkos tvarumą
gamtos, technikos mokslų bei meno pagalba.

2021 gruodis
2022 kovas

Taip

Gamtinis
(natūralistinis)

-

Dalyvaudami festivalyje remiame jo misiją –
per meną prisidėti prie taikos, supratimo ir
atjautos, suvienyti pasaulį.

2021 sausis
2022 sausis

Taip

Muzikinis

-

Programos misija - padėti jaunesniems
mokiniams mokslo, socialinėse srityse,
lengviau adaptuotis mokykloje, kelti
pasitikėjimą savimi, ugdyti asmeninius,
lyderystės įgūdžius.

2021 rugsėjis
– 2022
gegužė

Ne

Tarpasmeninis

-

Programos misija– skatinti mokinių pozityvų,
pavyzdingą, pagarbų elgesį ir draugiškus
santykius.

2021 rugsėjis
– 2022
gegužė

Ne

Intrapersonalinis
(asmeninis)

VIMS MOKINIO SAVĘS PAŽINIMO IR TOBULINIMO PROGRAMA
NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMOS 2021-2022 m. m.
PROJEKTAI/
PROGRAMOS

SKIRTAS
MOKYTOJAS
KLASĖMS

Tarptautinė DofE
programa

Socialinio
pedagogo
asistentas
Fatih G.

VIMS TALK

Dalykų
mokytojai

8-12

5-12

SKAIČIUS
GRUPĖJE
(MIN/MAX)

PROJEKTO APRAŠYMAS

VYKDYMO MOKAMAS
LAIKAS
(TAIP/NE)

INTELEKTO
TIPAS

-

Programos misija – kryptingai ugdyti įgūdžius, 2021 rugsėjis
išsikelsi mokinių tobulėjimo tikslus, atrasti
– 2022
suslėptus talentus, geriau pažinti save.
gegužė

Ne

Intrapersonalinis
(asmeninis)

-

Ugdome mokinių viešojo kalbėjimo
2021 rugsėjis
kompetencijas plėtojant jų prigimtinius
– 2022
kalbinius, saviraiškos ir kūrybinius gebėjimus.
gegužė

Ne

Tarpasmeninis

