PASITIKĖJIMO UGDYMO PROGRAMA
I. SAVĘS PAŽINIMAS

II. BENDRAVIMO MENAS

Mokinys geba pažinti save, įvardija ne mažiau kaip 4
savo stipriąsias ir silpnąsias savybes, žino, kuo nori
(nenori) būti.

Mokinys moka išsakyti savo nuomonę, pokalbio metu
nenutraukia
pašnekovo,
argumentuoja,
moka
geranoriškai palaikyti kitus, geba tinkamai reaguoti ir
priimti kritiką, turi savo nuomonę ir moka ją
argumentuotai apginti, žino, kaip reikia kalbėti viešai, ir
geba praktiškai tai atlikti.

III. DRĄSA VEIKTI (VERSLUMAS) –
SIŪLYTI IR ĮGYVENDINTI IDĖJAS

Padidėjęs mokinių aktyvumas, padaugėja mokinių
įgyvendintų
renginių,
mokiniai
savarankiškai
organizuoja klasės valandėles, siūlo ir įgyvendina kitų
pateiktas idėjas, moka įveikti nesėkmes.

REKOMENDACIJOS PASITIKĖJIMO
UGDYMO PROGRAMOS (PUP)
ĮGYVENDINIMUI


PUP
rekomenduojame
įgyvendinti
klasių
valandėlėse (dalį temų – mokyklos renginiuose).



Kiekvienam
mokiniui
mokymosi
mokykloje
laikotarpiu PUP siūlome išklausyti du kartus: vieną
kartą 5–8 klasėje ir vieną kartą – 9–12 klasėje.



Visas
PUP
temas
konkrečioje
klasėje
rekomenduojame nagrinėti nuosekliai, tais pačiais
mokslo metais.



Siūlome atsižvelgti į vaikų amžių, jų brandą ir iš PUP
užduočių pavyzdžių parinkti labiausiai tinkamas
konkrečiai klasei.



Viena PUP tema skirta mažiausiai vienai klasės
valandėlei, bet ją galima nagrinėti ir 2–3 pamokas.



Prieš PUP įgyvendinimą rekomenduojame atlikti
pasitikėjimo savimi tyrimą.
***

Svarbiausia verslaus žmogaus savybė – pasitikėjimas
savimi. Pasitikėjimo savimi kompetencija būtina ne tik
verslininkui, bet ir kiekvienam sėkmingo gyvenimo
siekiančiam jaunuoliui, kiekvienam norinčiam gerai
jaustis vaikui.
***

Pasitikėjimo ugdymo programa parengta kaip verslumą
skatinanti priemonė siekiant įgyvendinti Ignalinos rajono
savivaldybės lyderystės plėtros modelį „Verslumo
skatinimas ugdant pasitikėjimą“.

Programą parengė:


Ignalinos
gimnazija

www.irg.lt



Ignalinos r.
Vidiškių
gimnazija

www.vidiskiugimnazija.lt



Ignalinos r.
Naujojo
Daugėliškio
mokykla daugiafunkcis
centras

www.daugeliskio.ignalina.
lm.lt



Ignalinos r.
Dūkšto mokykla

www.dukstomokykla.lt



Ignalinos
Česlovo
Kudabos
progimnazija

www.kudabos.ignalina.lm
.lt



Ignalinos rajono
savivaldybės
administracijos
Švietimo,
kultūros ir sporto
skyrius

www.ignalina.lt

PASITIKĖJIMO
UGDYMO
PROGRAMA

12 temų klasės valandėlėms 5–12 klasėse

Programą galite atsisiųsti iš Ignalinos rajono
savivaldybės interneto svetainės www.ignalina.lt

Laukiamas ateities pokytis po PUP įgyvendinimo –
laimingas, savimi ir kitais pasitikintis žmogus
(vaikai, tėvai, pedagogai), kuriantis gerovę savo
krašte.
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