NVŠ teikėjas

VŠĮ „Būk saugus LT“

NVŠ programa (os)

Saugus vaikas

NVŠ programos tikslas ir
uždaviniai

1. Sudaryti sąlygas mokiniams plėtoti savo kaip eismo dalyvio
(pėsčiojo, keleivio, vairuotojo) saugaus eismo kompetencijas.
2. Suteikti žinių apie galimus gamtinio, techninio, ekologinio ir
socialinio pobūdžio pavojus, mokyti saugaus elgesio ir būtinų
veiksmų ekstremaliųjų situacijų metu.
3. Sudaryti sąlygas mokiniams prasmingai praleisti laisvalaikį,
skatinti jų kūrybiškumą, smalsumą, ugdyti gebėjimus dirbti
komandoje, tobulinti praktinius įgūdžius, mokyti mokinius
originalaus mąstymo, naujų idėjų kūrimo.
Programa skirta 6-18 metų mokiniams. Kiekvienai amžiaus grupei
((6-10) metų; (11-14) metų; (15-18) metų) paruošta atitinkanti vaiko
poreikius ir gebėjimus metodinė medžiaga, užduotys. Jos tikslasugdyti socialinius įgūdžius, gebėjimus ir įpročius. Programoje jos
dalyviai susipažins su Kelių eismo taisyklėmis, bus skatinami vykdyti
KET reikalavimus, domėsis teisėsauga, policijos veikla, eismo
organizavimo ir saugumo problemomis, mokysis ne tik nustatyti
techninės priemonės gedimus, juos šalinti, bet ir vairuotojo etikos bei
vairavimo kultūros. Mokysis suteikti pirmąją medicininę pagalbą
nukentėjusiam, susipažins su skęstančiųjų gelbėjimo pagrindais,
aiškinsis saugios elgsenos buityje ir gamtoje taisykles. Susipažins su
vykstančiomis stichinėmis nelaimėmis, bus mokomi kaip elgtis esant
pavojui, analizuos gaisrų priežastis ir elgesio gaisro metu taisykles.
Mokysis suvokti gyvenimo būdo įtaką sveikatai, fizinio aktyvumo,
veiklos ir poilsio svarbą, suvoks žalingų įpročių kenksmingumą.
Eksperimentuodami įgis praktinių gamtos mokslų (mechanikos,
elektrotechnikos, optikos, astronomijos) žinių, susipažins su karinio
parengimo, ekonomikos ir astronomijos pradmenimis. Pokalbių,
diskusijų, varžybų, praktinių veiklų metu dalyviai įgys pozityvaus
bendravimo įgūdžių, išmoks valdyti emocijas, įvertinti ir pasitikėti
savo jėgomis, priimti iššūkius, aktyviai ir kūrybingai veikti.

NVŠ programos veiklos, naudos
vaikams pagrindimas

Ugdomos kompetencijos

NVŠ vykdymo vieta (os),
adresas(ai)
NVŠ ugdymo kryptis (sportinė,
dailė, techninė ir t.t.)
Užsiėmimų grafikas (savaitės
dienos ir laikas)
Vaikų amžius, kuriems skirta ši
programa
Paslaugos kaina be NVŠ krepšelio

Žmogaus saugos- eismo dalyvio saugaus elgesio žinios ir įgūdžiai,
psichologinis pasirengimas grėsmėms ir pavojams. Sveikatos ir geros
savijautos – ugdomas vaikų supratimas apie sveiką gyvenseną - fizinį
aktyvumą ir gerą savijautą.
Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija
Lentvaris, Trakų r. sav. Lauko g. 20
Vaiko sauga
Antradieniai 13v-15v
6m-18m
15

Paslaugos kaina su NVŠ krepšeliu
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Mokytojo kvalifikacija ir
kompetencijos vykdyti NVŠ
veiklas
Mokytojo kontaktai dėl
registracijos, pasiteiravimui
Nuoroda į išsamesnę informaciją
(tinklapis)
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