
Neformaliojo vaikq Svietimo
leSq skyrimo ir panaudojimo
tvarkos apra5o
1 priedas

NEFORMALIOJO vAIK\l Svlnrtnro pRocRAMos ATTTIKTTES REIKALAVTMAMS
PARAISKOS FORMA

INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKU SVTUTITVTOTEIffiJA
Inforrnacija apie neformaliojo vaikq svietimo (roliau - NvSt teikaia - i,r.idiri asmeni
1 Pavadinimas Pagegiq savivaldybds meno ir sporto mokykla

2. Kodas 195450429

a
-). Juridinis statusas savivaldybes biLrdZetine istaiga

4. Adresas Vilniaus - 46,LT-99288. P 141

5. Telefono numeris 8-441 57 -043

6. El. pa5to adresas pagegiumsm@gmail,com

7. Interneto svetaines adresas www. menosportomokykla. lt

8 Pagrindine veiklos sritis
(iraSykite Svietimas, sportas,
kultlra, turizmas ir pan.)

Svietimas

9. Teikejo kodas Svietimo ir
mokslo institucijq registre

88888880777018

Informacija ap e NVS teikejo (institucijos) vadovq
10. Vardas ir pavarde Evelina Norkiene

11 El. pa5to adresas pagegiumsm@gmail.com

12. Telefono numeris 8678376s8
Informacija apie NVS teikejq - fizinj asmenj
t3. Vardas ir pavarde
t4. Vie5ai skelbtinas adresas,

telefono Nr., el. pa5to adresas,
interneto svetaines adresas

Inforn racija apie NVS teikeio in
15. reiteji

I

ISvardijamos Siuo metu ar sius dveius metrrs vvkd rs veiklos
T"rkr"e
4,5 m"

3,5 m.
2,5 m.
1.5 m.

Programos, projekto, veiklos pavadinimas:
l) muzikinio neformaliojo vaikq Svietimo programa;
2) tinklinio neformaliojo vaikq Svietimo programa;
3) dailes terapijos programa;
4) Sachmatq programa.
5) formalqji Svietim4
ugdymo programos;

papildandio sporto, muzikos , dailes 18,5 m.



6) frzinio aktyvumo ir k[rybine stovykla ,,Delfinai, 2018,2019 m. (trukme - 2
dienos)

16. Teikejas gal
rekomendac

pateikti turimos patirties ir veiklos irodymus,
ias

,/ Taip Ne

Institucijos,ga1indiosrekomenduotiNVsteikej4kaipkoil
bendradarbiavimo NVS sritvie nartneri
Pavadinimas Adresas Telefonas El. pa5tas Rekomenduc,jaJ

bendradarbiauia
1) Pagegiq
Kult[ros
centras

Jaunimo
o -1b'

Pasesiai

8-441
s7240

pagegiukultura@
gmail.com

,/R ./B

2) Pagegiq
VieSoji
biblioteka

Jaunimo
o-1b' ")
Paseeiai

8-44t
57328

pagegiusvb@
takas.lt

,/R ,/B

3)_Pagegiq
VS|,,Sporto
ir turizmo
cgntras"

Jaunimo
o?b. -;

Pagegiai
656 15103

sporttur@takas.lt

4) Stoni5kiq
pagrindine
mokykla
Silgaliq
mokykla -

daugiafunkcis
centras

Mokyklo
s g.-1,
Silgaliai

8- 441
41239

silgaliai.pagrindine@t
akas.lt

INFORMACIJA APIE NVS PROGRAMA
lnformacija apie NVS programos rengej4

1 Vardas ir pavarde Lina Ambarcumian
2. I5silavinimas ir kvalifikacija auksrasis, vyresnioji dailes -ot ltoju
aJ. El. pa5to adresas ambarcumian. l@gmai1. com
4. Telefono numeris 86523 560s
5. Darboviete,pareigosPagegiqsavivaldybdsmenoir@

pavaduotoja ugdymui, dailes mokl.toia
Informacija apie NVS programos turini

6. Programos pavadinimas(konkretus, tiesiogiai susij Es s, piogra-os trrinig
Dail6s terapija

7. NVS programos kodas Kvalif-rkacijos tobulinimo progia
t202006s0

8, Programos anotacija (esmd, turinys, numatomos u.it
Esm6:menind-kurybineveikla,kaipgydanti',nu
veiksnys.
Turinys: dailes terapijos darbas, n-ipestis grupes emocine savijauta ir psichine sveikata,
naudoj ant menines veikl os priemones, spontaniska vaizduoj amoj i veikla.
Numatomos veiklos: pieSimas, tapyba, kompoziciios i5 ivairiq gamtiniq bei dirbtiniq
medZiagq, verbaline ir neverbaline komunikacija.
Nauda: dailes terapijos procese gileja savgs paZinimas, priemimas, harmonizuojamas
tobulej imas, asmeninis augimas.



9" Programos gyvendinimo vieta (nurodyti viet4, jei imanoma - ir adres4)

Pagegiai, Vilniaus g. 46, Dailes skyrius.

10. Nuoroda i iSsamesng informacij4 (tinklalapis, kuriame pateikiama kita svarbi informacija
apie program4)
http : //www.meno sportomokykla.ll

l1 Ugdymo kryptis (pagal NVS ugdymo krypdiq klasifikatoriq)

E Muzika
'/ Daile
tr Sokis

f Teatras

n Sportas

n Technine klryba
D Turizmas ir kra5totyra
I Camta. ekologija

I Saugus eismas

tr Informacines technologij os

E Technologijos
EMedijos
E Etnokultfira
E Kalbos

f Pilieti5kumas

E Kita (lra5yti).....
t2. NVS programos tikslas(formuluojamas aiSkiu teiginiu, apibUdinandiu programos visum4 ir

pagrindinE r"rgdom4 kompetenci j 4)
Dailes terapijos metodais sukurti tokias s4lygas, kad mokinys jaustq paramEir brltq
stimuliuojamas jo asmenybes augimas, tobuleiimas ir siiimas.

13. NVS programos uZdaviniai(formuluojami ne daugiau kaip 3 konkretus uZdaviniai,
nurodantys trumpalaikitikslo igyvendinimo rezultat4. UZdaviniai i5destomi taip, kad
nuosekliai atspindetq programos realizavimo galimybes)

save kfirybiSkai, sumaZinti su mokymusi susijusi nuovargi, negatyvias
vidines kontroles jausm4.

Skatinti iSreikSti
emocijas, ugdyti

14. PaZymekite, kurie programos uZdaviniai atitinka SiuosNeformaliojo vaikq Svietimo
koncepcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2005 m.
gruodZio 30 d. isakymu Nr. ISAK-2695 ,,Del Neformaliojo vaikq Svietimo koncepcijos
patvirtinimo", apibrdZtus NVS uZdaviniLrs:

'/ ugdyti ir pletoti vaikq kompetencijas per saviraiSkos poreikio tenkinim4;
'/ ugdyti pagarb4 Zmogaus teisdms, orumq, pilietiSkum4, tauti5kum4, demokratiSk4

poZiurf i pasauieZiurq, fsitikinimq ir gyvenimo b[do ivairovg;
'/ ugdyti gebejim4 kritiSkai m4styti, rinktis ir orientuotis dinamiSkoje visuomeneje;
'/ sprgsti socialines integracijos problemas: maLiau galimybiq turindiq (esandiq i5

kulturiSkai, geografiSkai, socialiai ir ekonomi5kai nepalankios aplinkos ar turindiq
specialiqiq ugdymosi poreikiq), ypatingq poreikiq (itin gabiq ir talentingq) vaikq,
i5kritusiq iS Svietimo sistemos, integravimas i visuomeninf gyvenim4, socialiniq
problemq sprendimas;

,/ padeti sprgsti integravimosi i darbo rink4 problemas;
'/ tobulinti tam tikros srities Zinias, gebejimus ir igldZius, suteikti asmeniui papildomq

dalykiniq kompetencij14.

TAIP
15. PaZymekite kompetencijas, kurias fgis arba patobulins vaikai, baigg program?:

Kompetencijq
sriti s

Kompetencijos

Asmenines
kompetencijos

PaZinti save ir save gerbti

fvertinti savo jegas ir priimti iS5Ukius
Kryptingai siekti tikslq



Atsispirti neigiamai ftakai, laikytis duoto ZodLio
Valdyti emocijas ir jausmus

Socialines
kompetencijos

Gerbti kitq jausmus, poreikius ir fsitikinimus
Pozityviai bendrauti, blti atsakingam, valdyi konfliktus
Padeti kitiems ir priimti pagalba

Iniciatyvumo ir
k[rybingumo
kompetenciios

Aktyviai ir krirybingai veikti
Pagristai rizikuoti, mokytis i5 nesekmiq

Komunikavimo
kompetencijos

ISklausyti
Tinkamai naudoti ir suprasti klno kalb4
Parinkti tinkam4 kalbos stilig

Dalykines
kompetenciios

IraSykite
Tapyti akvarele, guaSu, lipdyti i5 molio, kurti i5 gamtines medZiagos

16. NVS programos turinys (turinio sudetines dalys turi sietis su programos uZdaviniais, veiklq
pobudis ir trukme turi blti subalansuoti (teorija ir praktika; fizinis aktyvumas, protine veikla
ir dvasinis tobulejimas; pateikiamas ne uZsiemimo, bet visos teikiamos prosramos turinys)

Sudetine dalis
(tema)

Veiklos
apibldinimas

Metodai

Ugdomos
bendrosios ir

dalykines
kompetenciios

Trukme
.(val.)

1. RySio su grupe
stiprinimas,
geranoriSki santykiai,
empatija.

PieSimas,
tapyba,
kompozicija

Grupinis,
individualus
darbas,
Latdimai,
dailes terapijos
diagnostika,

Asmenines,
socialines,
iniciatyvumo ir
klrybingumo,
komunikavimo
kompetencijos

20

2. Asmenybes
individualumas,
savgs paZinimas
laisvumas.

1r I7

3. Pasitikejimas savimi,
tarpusavio
supratimas.

l0

4. Bendravimo ieudZiai l5
5. Mindiq ir jausmq

iSraiSka 5

6. Emocijq
atpalaidavimas ir
prasmingas jq
panaudolimas

5

I5 viso val. 72
t7. Programos apimtis ir trukrne

2 valandas per savaitg 4 kartus per menesi 9
meneslrl
skaidius

MaZiausiai 2 val. per savaitg
MaZiausiai 8 val. per
menesi

MaZiausiai 3 men.

18. Vaikq amZius (galimi keli pasirinkimai)

7- 18



19. Vaikq, kuriems skiriarna NVS programa, lytis ag

Berniukams
Mergaitems

20. Kita svarbi informacija (jeigu yra specialiq reikalavimrl programos daly,riams ar specifines
informacij os apie program4)

Program4 rekomenduojama rinktis maLiau galimybiq turintiems, iSkritusiems i5 Svietimo
sistemos, turintiems socialiniq ir ypatingq poreikitl vaikams.

21 Numatomas grupes dydis (vaikq skaidius grupeje)

6- 10

22. Numatomas grupiq skaidius

1

z). Numatoma paslaugos kaina

10 Eur

24. Vaikq vaidmuo programos igyvendinime (galimybes atsiskleisti jq iniciatyvai, priimti
sprendimus, pasirinkti ugdymo metodus, koreguoti turini ir pan.)
Dailes terapija suteikia daug laisves ir savaranki5kumo: dalyviai p;ayr *guluoju plar4,
form4, priima kompozicinius, spalvinius sprendimus, pagal savo nor4 ir pasiriktE tem4
renkasi vaizduojam4sias medZiagas, patys kontroliuoja darbo veiksmq sek4. Kiekvienas
Zmogus gali pasirikti, kiek jis nori dalyvauti grupineje saveikoie.

25. VaikqpaZangosskatinimas,veftinimasirisiver1inimas(kaipu"Jit.ati@
dalyvaujandiq vaikq motyvacija dalyvauti ir siekti paZangos, kokiais brldais vertinama
paLanga, kaip bus atliekamas isivertinimas, paliudijami ugdytiniq pasiekimai ugdymo
procese

Vertinimui taikomas dailes terapijos diagnostinis metodas.

26. NVS mokytojq kvalifikacija (jvardykite iSsilavinim4, patirtis ir kvalifika.ii4, ko*p**i;u9
Lina Ambarcumian - auk5tasis universitetinis, pedagoginis staZas * 26 metai, vyrcsrrroji
dailes mokytoja.
ISklause kurs4 ,,Meno terapijos metodq taikymo galimybes vaikq ugdymo procese,,
(2010-10-13, paZymeiimo Nr. 58-361 12, iSdave Klaipedos universiteto tgstiniq studijq
inst itutas).

27.
Patvirtinkite, kad vykdant program? bus vadovaujamasi siais NVS principais:



. savanoriSkumo - vaikai laisvai renkasi Svietimo teikei4 ir jo sillomas veiklas;

. prieinamumo - veiklos ir metodai yra prieinami visiems vaikams pagal amLi4,

iSsilavinim4, turim4 patirli nepriklausomai nuo jq socialines padeties;

. individualizavimo - ugdymas individualizuojamas pagal kiekvienam vaikui reikaling4
kompetencij4, atsiZvelgiant i.io asmenybg, galimybes, poreikius ir pasiekimus;

. aktualumo - veiklos, skirtos socialinems, kulturindms, asmeninems, edukacinems,

profesinems ir kitoms kompetencijoms ugdyti;
. demokrati5kumo - mokytojai, tevai (globejai. rlpintojai) ir vaikai yra aktyvfls

ugdymo(si) proceso klrejai, kartu identifikuoja ugdymosi poreikius;
o patirties - ugdymas yra grindLiamas patyrimu ir jo refleksija;
. ugdymosi grupeje - mokomasi sprEsti tarpasmeninius santykius, priimti bendrus

sprendimus, dalytis darbais ir atsakomybe;
o pozityvumo - ugdymosi procese kuriamos teigiamos emocijos, sudaromos s4lygos gerai

vaiko saviiautai.
'/ TAIP

28, Patvirtinkite, kad:
o vykdant NVS programq, teorinio mokymo seminarq, sporto varLybt4, kultlros ir meno,

politiniq, religiniq renginiq bei renginiq, skirtq akademinems ir profesinems Zinioms ar
patirdiai igyti, organizavimas bus tik priemone programos tikslams pasiekti, tadiau ne

pagrindinis programos tikslas, uZdavinys ir rezultatas;
. vykdant program4, nebus teikiamos korepetitoriaus paslaugos;

Programos f gyvendinimo priemonds:
o nekelia gresmes Zmoniq sveikatai, garbei ir orumui, vieSajai tvarkai;
o jokiais bUdais neiSreiSkia nepagarbos Lietuvos valstybes tautiniams ir religiniams

jausmams ir simboliams;
o jokiais budais nei5rei5kia smurto, prievartos, neapykantos, nepopuliarina narkotikq ir kitq

psichotropiniq, toksiniq ir kitq stipriai veikiancitl medZiagq;
o jokiais kitais b[dais nepaLetdLia Lietuvos Respublikos Konstitucijos, istatymq ir kitq

teises aktu.
./ TAIP

Patvirtinkite, kad prisiimate atsakomybE uLtar, kad program4
Svietimo istatym4 turintys teisg dirbti NVS mokytojais

,/ TAIP

igyvendins asmenys, pagal

Patvirtinkite, kad prisiimate atsakomybq uZ sveikE ir saugi4 vaikq mokymosi aplink4

,/ T'AII)

Patvirtinkite, kad turite tinkamos frangos ir priemoniq NVS programos igyvendinimui
,/ TAIP

Patvirtinkite, kad turite 1e5q NVS programos igyvendinimo pradLiar (ne maZiau, kaip men.)

,/ TAIP

Evelina Norkiene

(vardas, pavarde)


