Psichologo patarimai tėveliams

9 būdai vaiko savigarbai ugdyti:
1. Priimkite vaiką kaip atskirą būtybę ir
pripažinkite jo emocijas svarbiomis.
2. Girkite vaiką už tai, ką jis daro gerai.
3. Dažnai apkabinkite vaiką ir sakykite,
kad mylite jį tokį, koks jis yra.
4. Pamokymai, kaip elgtis, neprilygsta
geram pavyzdžiui. Vaikai mokosi
stebėdami, todėl rodykite pagarbą jiems
ir aplinkiniams, ir jie seks jūsų
pavyzdžiu.
5. Išmokykite vaiką priimti jo amžiui
tinkamus sprendimus.
6. Auklėdami atskirkite vaiko asmenybę
nuo jo elgesio.
7. Kalbėkitės su vaiku apie praėjusią dieną,
klauskite ir dėmesingai klausykite, tegul
vaikas paskaito jums knygą ir parodo, ką
nuveikė mokykloje.
8. Skatinkite vaiką sportuoti, muzikuoti ar
šokti. Domėkitės jo veikla.
9. Parodykite, ko tikitės iš vaiko
socialinėse situacijose, bet nepaverskite
jo „mažu suaugusiuoju“.

Mažeikių Kalnėnų progimnazija – atvira
visuomenei,
demokratiškai
organizuota,
humanizmo principais ir bendražmogiškomis
vertybėmis savo gyvenimą grindžianti
mokinių, jų tėvų ir mokytojų bendruomenė.

Kontaktai:
Pavenčių g. 3 LT-89187 Mažeikiai.
Tel. (8 443) 20 367,
El. p. kalnenu@hotmail.com
Svetainės adresas:
http://www.kalnenumokykla.lt/

Mažeikių Kalnėnų progimnazija

„Mokykla neturi būti
pasirengimas gyvenimui.
Mokykla turi būti gyvenimas“.
E. G. Chabardas

Progimnazijos misija:
Mokykla, teikianti asmeniui visaverčio savarankiško gyvenimo pagrindus, kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, nuolat tobulinanti savo veiklą, grindžiamą humaniškumo, demokratiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo principais, ugdanti sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą,
tautinį sąmoningumą, mokymosi visą gyvenimą
kompetenciją, kurianti saugią, ekologišką ir modernią ugdymo(-si) aplinką.

Progimnazijos administracija:
Direktorė – Regina Arbatauskienė
Pavaduotoja ugdymui – Adelė Staigvilienė
Pavaduotoja ugdymui – Violeta Langienė

Progimnazijoje mokosi 826 mokiniai.
Juos ugdo 56 kvalifikuoti pedagogai. Mokiniams sudarytos galimybės atskleisti savo gebėjimus 43 neformalaus švietimo užsiėmimuose. Mokiniai sportuoja ir šoka atnaujintose sporto ir choreografijos salėse. Per pertraukas mokiniai ilsisi naujai įrengtoje poilsio erdvėje.

Pavaduotoja ugdymui – Inga Steponavičienė

Švietimo pagalbą teikia:

Progimnazijos vizija:





Mokykla – nuolat besikeičianti, atvira pozityviai kaitai, savo įvaizdžiu ir ugdymo rezultatais sėkmingai konkuruojanti įstaiga.




Psichologė - Daiva Gerikienė (302 kab.)
Logopedė – Gražina Klovienė (125 kab.)
Specialioji pedagogė – Sandra Adomavičienė ( 213 kab.)
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
– Džiuginta Valnickienė (110 kab.)
Socialinės pedagogės – Renata Samuilaitė
(kab. 301), Daiva Strazdauskienė( 114 kab.)

Dalyvavimas projektuose,
programose:

Progimnazijos vertybės:
Pagarba žmogui ir gamtai: sveika, saugi ir
ekologiška aplinka, pilietinis sąmoningumas, įvairiapusis asmenybės ugdymas.

Respublikinis projektas „Mes rūšiuojame“
Tarptautinė gamtosauginė programa (GMP)
Tarptautinis OLWEUS patyčių prevencijos
projektas (OPKUS)
 Tarptautinė programa „Antras žingsnis“
 ERASMUS PLUS projektas „Eeuropean
Desingn.Europia 2017-2020“




