Socialinių įgūdžių ugdymo programa skirta
asmeniui, turinčiam didelių ir labai didelių
specialiųjų ugdymosi poreikių ir baigusiam
pagrindinio ugdymo individualizuotą programą.
Programa orientuota į asmens bendrųjų
kompetencijų ugdymą, siekiama ugdymo
funkcionalumo, tai yra mokinys supažindinamas
su praktiniais gyvenimo aspektais, įvairiomis
darbo veiklos sritimis, vykdomas profesinis
orientavimas ir veiklinimas.
Programa parengta atsižvelgiant į mokinio
poreikius ir galimybes. Jos trukmė – 3 metai.
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Socialinių įgūdžių ugdymo programos turinį
struktūriškai sudaro dvi dalys, privalomos
visiems mokiniams:
1. BENDROJO UGDYMO DALYKAI:
• Komunikacinė veikla/lietuvių kalba
(gimtoji).
• Orientacinė veikla/matematika
• Pažintinė
veikla/gamtamokslinis
ugdymas
• Meninė veikla/muzika, dailė
• Fizinė veikla/kūno kultūra
• Informacinės technologijos
• Ekonomika ir verslumas
• Užsienio kalba (rusų)
2. DARBINIO UGDYMO VEIKLA
(namų ūkio darbai):
Floristika. Buities darbai.
Siuvimas. Mityba.
Patalpų remonto darbai.
Mechanizacija. Medžio darbai.
Elektra ir buitiniai prietaisai.
Baigęs socialinių įgūdžių ugdymo programą
mokinys išsilavinimo neįgyja, tačiau pagal
galias ir gebėjimus įgyja kalbines, kultūrines,
socialines,
bendrąsias
kompetencijas
ir
profesinių kompetencijų pradmenis ir gali dirbti
pagalbiniu darbininku.

Mokiniui išduodamas Vidurinio ugdymo
pasiekimų pažymėjimas, kodas 3701 ir
pažyma apie įgytus praktinius gebėjimus.
Profesiniai įgūdžiai gilinami neformaliojo
švietimo užsiėmimų metu.
Baigę socialinių įgūdžių ugdymo programą
mokiniai gali mokymąsi tęsti pagal jiems
pritaikytas profesinio mokymo programas.
Besimokantiems
teikiama
specialiojo
pedagogo, logopedo, socialinio pedagogo,
psichologo, gydomosios kūno kultūros
specialisto, medicininė pagalba.
Pageidaujantys
mokytis
pateikia
dokumentus:
 tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą;
 vaiko gimimo liudijimą arba kitą asmens
tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 vaiko sveikatos būklę patvirtinantį
dokumentą;
 asmens specialiųjų poreikių įvertinimo
pažymą (pedagoginės psichologinės
tarnybos (PPT) išvada);
 išeito mokslo pažymėjimą.
Būreliai:
 vokalinis-instrumentinis; pučiamųjų
instrumentų;
meninės raiškos;
literatūrinės raiškos; šokių; floristinės
kūrybos; sporto; sportuoju-stiprėju,
anglų
kalbos;
kompiuterių;
technologijų.
Yra sudarytos sąlygos įgyti traktorininko
pažymėjimą.
Mus rasite:
Parko g. 4, Smalininkų k., Smalininkų sen.
LT-74221 Jurbarko r.
Tel. (8 447) 56408, 8614 01958
El. paštas: specugdymas@stvm.lt
Interneto svetainė: www.stvm.lt
(Specialusis ugdymas)

1. FLORISTIKOS MOKYMO
PROGRAMA
Mokosi:
• Saugiai elgtis su floristiniais darbo
įrankiais ir medžiagomis.
• Džiovinti, rinkti, rūšiuoti floristines
medžiagas.
• Pagaminti
Kalėdinę,
Velykinę
kompoziciją, pasigaminti koliažą, proginę
puokštę.
• Taikyti komponavimo principus savo
darbuose.
2. MITYBOS MOKYMO PROGRAMA
Mokosi:
• Laikytis
elementarių saugaus darbo
taisyklių, esminių higienos reikalavimų.
• Paruošti
žaliavas gamybai,
ruošti
nesudėtingus daržovių,
karštuosius,
šaltuosius ir saldžiuosius patiekalus bei
gėrimus, gaminti nesudėtingų receptūrų
padažus, sriubas, garnyrus ir juos patiekti,
taupiai naudoti žaliavas.
• Pažinti pagrindinius stalo indus ir
įrankius, pagrindinius virtuvės įrengimus,
žinoti jų paskirtį ir visiškai arba iš dalies
savarankiškai jais naudotis.
• Paruošti
indus naudojimui, serviruoti
stalą, žinoti elgesio taisykles prie stalo.
3. SIUVIMO MOKYMO PROGRAMA
Mokosi:
• Atrinkti siuvinių gamybai pagrindines ir
pagalbines medžiagas, įrankius ir saugiai
dirbti.
• Sukirpti nesudėtingas siuvinių detales.
• Atlikti rankinius siuvimo darbus.
• Siūti siūles, taikyti jas pagal paskirtį.
• Siūti sudedamąsias nesudėtingų siuvinių
dalis ir jas jungti į gaminį.

4. BUITIES DARBŲ MOKYMO
PROGRAMA
Mokosi:
• Valyti ir tvarkyti patalpas, tinkamai
pasirinkti valymo priemones ir saugiai
jomis naudotis.
• Skalbti, valyti drabužius, patalynę, žinoti
valymo, skalbimo ir lyginimo procesų
ypatumus.
• Nerti vąšeliu, megzti virbalais, suprasti
raštus pagal sutartinius ženklus ir schemas.
5. PATALPŲ REMONTO MOKYMO
PROGRAMA
Mokosi:
• Tinkamai pasirinkti įrankius ir medžiagas.
• Paruošti remontui vidaus patalpas.
• Dažyti paviršius įvairių tipų dažais.
• Klijuoti sienas įvairių rūšių apmušalais.
• Remontuoti įvairių grindų dangą.
• Montuoti gipso kartono plokštes.
6. MECHANIZACIJOS DARBŲ MOKYMO
PROGRAMA
Mokosi:
• Saugiai ir pagal paskirtį eksploatuoti mini
techniką.
• Atlikti nesudėtingus žemės ūkio technikos
priežiūros ir eksploatavimo darbus.
• Žinoti žemės ūkio technikos paskirtį.
7. MEDŽIO DARBŲ MOKYMO
PROGRAMA
Mokosi:
• Matuoti ir žymėti medieną.
• Paruošti medieną apdirbimui.
• Dirbti rankiniais, elektriniais
medienos
apdirbimo įrankiais.
• Gaminti medienos gaminius pagal pateiktus
brėžinius.

8. ELEKTROS IR BUITINIŲ PRIETAISŲ
DARBŲ MOKYMO PROGRAMA
Mokosi:
• Naudotis įvairiais buitiniais prietaisais,
technika, atpažinti gedimus ir atlikti
nesudėtingus remonto darbus.
• Saugiai naudoti elektros energiją ir
atpažinti elektros gedimus.

