„Meškiukų” gimtadienis
Kelmės „Aukuro” vidurinėje mokykloje vykdant ES projektą „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo
priemonių įgyvendinimas” šiuo metu Vaikų dienos centrą „Meškiukai” lanko 25 pradinių klasių mokinukai.
Projektui įgyvendinti skirta 261.408 Lt. Lėšos skirtos mokytojų darbo užmokesčiui, mokymo priemonių
įsigijimui ir mokinių maitinimui.
Dirbančios mokytojos R. Lečkauskienė ir J. Lečkauskienė užtikrina saugų užimtumą po pamokų, kol
mokinių tėveliai būna darbe. Mokiniai, prižiūrimi mokytojų, ruošia pamokas, užsiima įvairia veikla, mokomi
bendrauti tarpusavyje, rūpinamasi jų socializacija. Prireikus teikiama socialinė, pedagoginė, psichologinė ir
kitokia pagalba. Be to, mokiniai lanko įvairius mokykloje esančius būrelius: sporto, dailės, keramikos, šokių,
muzikos ir kt. Mokinukai turi laiko ir žaidimams, ir diskusijoms. O vasarą organizuojamos vasaros stovyklos,
įvairios edukacinės išvykos, kuriose vaikai aktyviai dalyvauja.
Vaikų dienos centre yra visos reikalingos ugdymui ir ugdymuisi priemonės (įvairūs žaidimai, kompiuteris,
projektorius, televizorius, DVD grotuvas) produktyviam užimtumui įgyvendinti.
Tėvai ir vaikai palankiai atsiliepia apie Vaikų dienos centro veiklą. Vienai iš dalyvių Justinai patinka žaisti
su žaislais, spalvinti , kurti darbelius, dalyvauti šventėse.
Lukui patinka grupėje žaisti krepšinį. Dovydas džiaugiasi, kad gali paruošti pamokas ir nereikia ruošti
namuose. Mėgsta grupėje žaisti krepšinį. Erikai patinka mokytojos, draugiški vaikai.
J. Baranauskienė į dienos centrą leidžia 2 vaikus. Mama labai džiaugiasi, kad vaikai yra pamaitinti ir
užimti, kol pati būna darbe. Mokytojų prižiūrimi vaikai paruošia pamokas. Jos teigimu, svarbiausia, kad vaikai
yra saugūs, prižiūrimi ir gali tenkinti savo poreikius, ugdo kūrybiškumą. J. Lečkauskienės nuomone, labai gerai,
kad vykdomas toks projektas, kuriame vaikai atlieka namų darbus, leidžia laiką su savo bendraamžiais, išmoksta
bendravimo etiketo, žaisdami įvairius žaidimus, užsiimdami naudinga veikla.
M. Grigalaitienės teigimu, vaikams čia leidžiama būti savimi, daryti tai, kas jiems patinka, mokytis, kurti,
džiaugtis antraisiais namais, kuriuose gera ir jauku.
Ir jei vaikai čia noriai būna iki 18.00 val. ir nelabai nori išeiti į namus, vadinasi Dienos centras dirba
tikslingai.
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