Neformalio.io vaikq Svietimo
leSq skyrimo ir panaudo.iimo
tvarl<os apra5o

I priedas
NEFORMALTOJO VArKU sVrnrrnro pRoGRAMos ATTTTKTTES

REIKALAVIMAMS
PARAISKOS FORMA
INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKU SVTBTTUO TEIKEJA
Infc rmacija apie neformaliojo vaikq Svietimo (toliau - NVS) teikeia - iu.iOiri us.r,*i
Pavadinimas

Pagegiq savivaldybes meno ir sporto mokykla

Kodas
t954s0429
Juridinis statusas
savivaldybes biudZetine istaisa
4.
Adresas
Vi lniaus - 46, LT -99288, Paeeeiai
5.
Telefono numeris
8-441 s7 -043
pagegiumsm@,gmaiLcom
6,
El. paSto adresas
7.
lnterneto svetaines adresas
www. m enosportom ol<yk a. lt
8
Pagrindine veiklos sritis
Svietimas
(ira5ykite Svietimas, sportas,
kultura, turizmas ir pan.)
9.
Teikejo kodas 5vietimo ir
88888880771018
mokslo instituciiu registre
Informacija apie NVS teikejo (instituciios) vadovq
10. Vardas ir pavarde
Evelina Norkiene
il El. paSto adresas
pagegi u m sm@,gmai l.com
12, Telefono numeris
8678376s8
Informacija apie NVS teikeia - fizini asmeni
13.
Vardas ir pavarde
14. Vie5ai skelbtinas adresas,
telefono Nr., el. paSto adresas,
interneto svetaines adresas
Info rmacija apie NVS teikejo (fizinio/iuridinio asmens) patirti NVS srityie
15. Teikejas turi patirties igyvendinti NVS programas
v larp
2.

').

I

ISvardijamos Siuo metu ar per pastaruosius dveius metus vykdytos veiklos:
Programos, projekto, vei klos pavadinimas
Trukme
1) muzikinio neformalio.jo vaikq Svietimo programa; 4.5 m
2) tinklinio neformaliojo vail<q Svietimo programa;
3,5 m
3) dailes terapijos programa;
2,5 m
4) Sachmatq programa.
1.5 m
5) Formalqjj Svietim4 papildandio sporto, muzikos ,
18,5 m"
dailes ugdymo programos.
6) fizinio aktyvumo stovykla ,,Delfinai'
2018 m", 2019 m.

7)2018 rn. dalyvauta Pasaulio lietuviLy dainu Sventeie

lL_lNe

Vilniuje, TV konkurse ,,Dainq dainele,,,
e,,Muzika l<viedia
kiekvien4".
Teikejas gali pateikti turimos patirties ir veiklos
jrodymus, rekomendaci i as
lnstitucijos,ga[indiosrekomenduotiNVSteike.i4kaip
bendradarbiavimo NVS srityje partneri
PavadiniAdresas
Telefon
El. pa5tas
respub I ikin i ame proj ekte -festival yj
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Jaunimo
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2)Pagegiq
VieSoji

biblioteka
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8-441
57240

pagegiukultura@
gmail.com

8-441
57328

pagegiusvb@

Taip

trNe

Rekomenduoja/
bendradarbiauja
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Kultlros
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Pasesiai

INFORMACIJA APrE NVS PROGRAM.{
I

2.

J.
4,
5.
6.

Informacija apie NVS programos rengejq
Vardas ir pavarde : Evelina Norl<iene
[Ssilavinimas ir kvalifikacija: aLrkstasis universitetinis, ,y.. ,r.,-iLr .nokytoi*
El. paSto adresas : pagegiumsms@gmail.com
Telefono numeris: 867837658
Darboviete, pareigos: Pagegiq savivaldybes meno ir spore
Informacija apie NVS progrymos turin!
Programos pavadinimas (konkretus, tiesiogiai susijqs su programos t*iniu)

Muzikinio neformaliojo vaikq Svietimo ugdymo programa
7.

120100777
8.

9.

Programos anotacija (esme, turinys, numatomos veiklos,

Pagegiq savivaldybes meno ir sporto mokykla, Vilniaus
10.

naudos;",k"-s prgrirdi-",

Esm6: suteikti bei pletoti mokiniq m;
igudZius, suteikti bendrqf q ir dalykiniq rnuzikiniq kompetencijq, kuriqieikia
produktyviam dalyvavirnu i 5i uolaikinianre kulturiniame gyven ime.
Turinys: muzi kavimas pasirinktu instrumentu (fortepij onu, akordeonu, vannlals
pudiamaisiais instrumentais, bosine gitara, balsu), ansamblis (vokalinis, akordeonistq,
variniq pudiamqjq instrumentq), jauniq choras.
Ugdymo turini mokinys renkasi pats.
Numatomos veiklos: individualus bei grupiniai uZsiem imai, konceftai, men iniai pro.iektai,
festivaliai, dainq Sventes.
Nauda: i5moks groti pasirinktu instrumentu, lgys ansamblinio muzikavimo bei chorinio
dainavimo patirties, i5reiks save social inej e kulturineie veiklo je.
Programos igyvendinimo vieta (nurodyti viet4, jei
lmanoma * ir adres4)
Nuoroda i iSsamesng informacijq (ti!klalapis, krri

-

46,pagegiai

apie prograry4)

www.menosportomokyk

lt

la. It

Ugdymo kryptis (pagalNVS ugdymo krypdiq klasifikatoriq)

f

'/ Muzika
Daile
Sokis

E

Teatras

n

Sportas

E

D Technine k[ryba
E Turizmas ir kraStotvra

n Saugus eismas
I lnformacines technologiios
n Technologijos
f Medijos
n Etnokultura
n Kalbos

E PilietiSkumas
Gamta, ekologija
tr Kita (ira5yti)...,..
NVS programos tikslas (formLrluojamas aiSl<ir-r teiginiLr. apib[dinandir-r programos visumq ir
pagri!ding ugdom4 kompetenci i4)
Programos tikslas - nuosekliai ir sistemingai ugdyti mokiniq prigimtinius muzikinius
gebejimus ir asmenines galias, suteikti muzikos bendrqjq kompetencijq, kuriq reikia
produktyviam dal yvavimui Siuo laikiniame ku lturiniame gyven ime.
NVS programos uZdaviniai (formuluojami ne daugiau kaip 3 konkret[s uZdaviniai,
nurodantys trumpalaiki tikslo igyvendinimo rezultat4. UZdaviniai iSdeston-ri taip, kad
nuosekliai atspindetq programos realizavimo galimybes)
E

12.

13.

L

Sudaryti mokiniarns galimybg rinktis bei pletoti .jq poreikius, meninius

ir

kDrybinius

gebej im us atitinkandias muzi kin i o ugdymo formas.

2. Formuoti bei gilinti muzikos atlikimo igDdZius ir gebejim4 naudotis muzikos kalbos

priemonemis.
t4.

15.

3. TenkintipaZinimo ir individualios muzikines raiSkos poreikius, uedyti muzikaluma.
PaZymekite, l<urie programos uZdaviniai atitinka Siuos Neformaliojo vaikLl Svietimo
koncepcijoje, patvirtintoje LietLrvos Respublil<os Svietimo ir mokslo ministro 2005 m.
gruodZio 30 d. isakymu Nr. ISAK -2695 ",Del Neformatio.f o vaikq Svietimo koncepcijos

patvirtinimo", apibreZtus NVS uZdavinius:
o ugdyti ir pletoti vaikq kompetencijas per saviraiSkos poreikio tenkinim4;
o ugdyti pagarb4 Zmogaus teisems, orumq, pilietiSkum4, tautiSkum4, demokratiSk4
poZilri j pasauleZi[rq, isitikinimq ir gyvenimo budo lvairovg;
' ugdyti gebejim4 kritiSkai mqstyti, rinktis ir orientuotis dinamiSkoje visuomeneje;
' sprqsti socialines integracijos problemas: maliau galimybiq turindiq (esandiq i5
kulturiSkai, geografiSkai, socialiai ir ekonomiSkai nepalankios aplinkos ar turindiq
specialiqjq ugdymosi poreikiq), ypatingq poreil<iq (itin gabiq ir talentingq) vaikq,
iSkritusiq i5 Svietimo sistemos, integravimas ivisuomenin! gyvenim4, socialiniq
problemq sprendimas;
o padeti sprgsti integravimosi i darbo rink4 problemas;
o tobulinti tam tikros srities Zinias, gebejirnus ir lgridZius, suteikti asmeniui
papi ldornq dalykini q kompetenci.j q.
,/ TAIP
PaZymekite kompetencijas, kurias igis arba patobulins vaikai, baigE program4:

Kompetencijqsritis I Kompetencijos

Asmenines
kompetenciios

a
a
a

Socialines
kompetencijos

a

Iniciatyvumo ir
kurybingumo

a

a

a

PaLinti save ir save gerbti

lvertinti savo jegas ir priimti i55[kius
Krvotinsai siekti tikslu
Gerbti kitq jausmus, poreikius ir isitikinimus
Dalyvauti bendruomenes ir visuomenes glTrenime
M4sty,ti kurybingai, drqsiai kelti idejas
Al<tyviai ir krirybingai veikti

komoetenciios

Mokejimo mokytis

a

kompetencijos

a

Dalykines

Mokytis noriai, pasitiketi savo jegomis
ISsikelti realius mokymosi tikslus

Muzikavimo technikos ivaldymas.
a
Muzikos k[riniq interpretavimas.
a
Muzikine atl ikeio raiSka social inei e kulturineie aplinkoie.
NVS programos turinys (turinio sudetines dalys turi sietis su programos uZdaviniais, veiklq
pob[dis ir trukme turi buti subalansuoti (teorija ir praktika; fizinis aktyvumas, protine
veikla ir dvasinis tobulejimas; pateikiamas ne uZsiemimo, bet visos teikiamos programos
turinys)
a

kompetenciios

16.

Eit

Nr

Sudetine dalis
(tema)

Veiklos
apibudinimas

Metodai

Muzikavimo
pasirinktu
instrumentu
technikos
ivaldymas bei
tobulinimas
mokantis
individualiai

Tradiciniai
I

Muzikavimas

Muzikos
k[rinir"1

bei

aktyvie.ii

interpretavimas

Muzikine
atlikejo raiSka
socialineje
kulturine.ie
aplinko.ie

2.

Vokalinis
ansamblis

AnsambiSkumo
ugdymas

Tradiciniai
bei

aktyviej i

Ugdomos
bendrosios ir

dalykines
kompetenciios
Dalykines:
perskaityti, teis ingai
ir iSrai5kingai atlikti
muzikini tekst4.
Bendrosios:
pozityviai bendrauti
ir bendradarbiauti,
buti atsakingam,
kryptingai siekti
tikslq, gerbti save ir
kitus, mokytis noriai
bei pasitiketi
savmimi, aktyviai ir
kurybingai veikti,
dalyvauti
bendruomenes ir
visuomenes
gyvenime.
Dalvkines: kuriniq
interpretavimas
ansamblyje, atlikejo
raiSka socialineie

Trukme
(val.)
15

l5

6

VISO:
36 val.
6

K[riniq
interpretav irnas
ansamblyje

kulturineje
aplinkoje.
gyvenime.

Atlikejo raiSka

Bendrosios:
pozityviai bendrauti

socialineje
kulturineje
aplinkoje

ir bendradarbiauti,
bDtiatsakingam,
kryptingai siekti
tikslq, gerbti save ir
kitus, mokytis noriai
bei pasitiketi
savmimi, aktyviai ir
k[rybingai veikti,
dalyvauti
bendruomenes ir
visuomenes
gyvenime.

20

10

VISO:
36 val.

3.

Variniq
pudiamqjq
instrumentq
ansamblis

AnsambiSkumo
ugdymas

KDriniq
interpretavimas
ansamblyje

Atlikejo raiSka
socialineje
kulturineje
aptinkoje

Dal)ukines: k1riniq
interpretavimas

ansamblyje, atlikejo
raiSka socialineje
kulturineje
aplinkoje.
gyvenime.
Bendrosios:
pozityviai bendrauti
ir bendradarbiauti,
b[ti atsakingam,
kryptingai siekti
tikslq, gerbti save ir
kitus, mokyis noriai
bei pasitiketi
savmimi, aktyviai ir
klrybingai veikti,
dalyvauti
bendruomenes ir
visuomenes
gyvenime.

22

40

l0

VISO:
72 val.

Chorinio
dainavimo
technikos
lavinimas

Choriniq

k[riniq
Tradiciniai

interpretavimas
4"

Jauniq choras

bei

aktyviej

Atlikejo raiSka
socialineje
kulturineje
aplinkoje

i

Dalykines:
vokalinio
muzikavimo
technikos ivaldymas
bei lavinimas,
gebejimas atlikti
choro repertuar4,
atlikejo raiSka
socialineje
kulturineje
aplinkoje.
Bendrosios:
pozityviai bendrauti
ir bendradarbiauti,
b[tiatsakingam,
kryptingai siekti
tikslq, gerbti save ir
kitr"rs, moky,tis noriai
bei pasitiketi
savmimi, aktyviai ir
k[rybingai veikti,
dalyvauti
bendruomenes ir
visuomenes
gyvenime.

5

45

22

VISO:
72 val.

216

I5 viso val.

17.

Programos apimtis ir trukme

2-4
(pagal

individualq
mokinio
ugdymosi
nlana)

valandas per savaitg

MaZiausiai 2 val. per savaitg

8-

l6

kartus per menesi

9

meneslq

skaidius

MaZiausiai 8 val. per

MaZiausiai

menesi

men.

3

18,

Vaikq amZius (galimi keli pasirinkimai)

Mokyklinio amZiaus vaikai ir.iaunimas :7
19.

20,

2t
22.

-

19 metq.

Vaikq, kuriems skiriama NVS programa, Iytis (galimi keli pasirinkimai)
Berniukams
Mergaitems
Kita svarbi informacija (eigu yra specialiq re ikalavimq programos dalyviams ar specifines
infonnacij os apie program4)
Program4 rekomenduojama rinktis rnokiniams, baigusiems pradinio arba pagrindinio
muzikinio formalrgi Svietimq papildandio ugdymo programas. Program4 gali rinktis ir
mokiniai, nebaigg iokios muzikinio ugdyrno programos.
Numatomas grupes dydis (vaikq skaidius grupe.je)
8-16
Numatomas grupiq skaidius

Numatoma paslaugos kaina asmeniui

l0 Eur
24.

25.

Vaikq vaidmuo programos igyvendinime (galimybes atsiskleisti jq
sprendiqrus, pasirinkti ugdymo metodus, koreguoti turini ir pan.)
l. Programa uZtikrina galimybg mokiniui, atsiZvelgiant i jo poreikius bei gebejimus,
pasirinkti ugdymo programos turin! bei individualaus dalyko mokytoj4.
2. Programos rengimo principai:
2.l.individLralizavimo - orientLrojamasi i mokini, .fo pasiekirnus ir mokymosi ypatumus,
individual iq gabumq raid4;
2.2.kDrybingumo ir iniciatyvumo - ugdomas mokiniq k[rybinis m4stymas, atsakomybes uZ
savo mokym4si prisiemimas, taip pat menines raiSkos pasiekimq pristatymo visuomenei
gebejimai.
VaikLl paZangos skatinimas, vertinimas ir lsivertinimas (kaip bus skatinama visq
programoje dalyvaujandiq vaikq motyvacija dalyvauti ir siekti paZangos, kokiais bldais
vertinama paLanga, kaip bus atliekamas !sivertinimas, paliudijami ugdytiniq pasiekimai
ugdymo procese
l.Pasiekimq ir paLangos vertinimas yra grindZiamas individualios paZangos vertinimJ
principu, lyginami mokinio pasiekimai su ankstesniaisiais.
2.Mokiniq ugdymo paLangai vertinti taikomi ir derinami 5ie vertinimo metodaiformuoj amasis, d iagnostin i s ir api bendrinamas i s
2.l.formuojamasis vertinimas atliel<amas LodLiu, komentaru nuolat bendradarbiaujant
mokiniui ir mokytojui ir nesiejamas su paZymiu. siekiama pastiprinti darom4 paLangq,
numatyti perspektyvq, skatinti mokini analizuoti savo pasiekimus ir kelti meninio
ugdymosi motyvacij4;
2.2.diagnostinis vertinimas tail<omas, siekiant iSsiaiSkinti mokinio tam tikro ugdymosi
laikotarpio pasiekimus ir paLang1: verlinami mokiniq ugdymo pasiekimai, klrybinis
nezultatas pagal mokyklos nustatyt4 tvark4 ir kriterijus;
2.3.apibendrinamasis vertinimas taikomas baigus ugdymo metus (pusmetf) ir (arba) vis4
:

26,

program4: taikoma igytq gebe.iimq patil<rinimo forma (koncertai, meniniai projektai ir kt.)
pagal mokyklos nustatytq tvark4 ir kriteriius.
NVS mokytojq kval ifi kacija (ivardykite i5silavinimq, patirtis ir kvalifikacij4,
kompetencijas)
Evelina Norkiene - auk5tasis universitetinis, pedagoginis staZas - 27 metai, vyr. muzikos
mokytoja , desto forlepijono ir choro pamol<as, dirba l<oncertmeistere.
Regina Pilkioniene - auk5tasis universitetinis, pedagoginis staZas - l6 metq, muzikos
mokytoja metodininke, desto chorinio dainavimo, choro, solfedZio ir muzikos istorijos
pamokas.

Sigitas Stankus - auk5tasis universitetinis, pedagoginis staZas * 34 metq, vyr. muzikos
mokytojas, desto variniq pudiarnqjq instrumentq, bosines gitaros ir variniq pud. instr.
ansamblio pamokas.
Marina Dvarvitene - aukStasis universitetinis, pedagoginis staZas _ 23 metq, vyr. muzikos
mokytoja, desto fortepijono pamokas, dirba koncertmeistere.
NadeZda Snigir - auk5tasis neuniversitetinis, pedagoginis staZas -43 metai, muzikos
mokytoj a, desto forlepij ono pamokas, d i rba koncertmei stere.
Ona Parnarauskiene - auk5tasis universitetinis, pedagoginis staZas - 50 metai, vyr. muzikos
mokytoja, desto akordeono ir akordeonistq ansamblio pamokas.
Virginija Bubeliene - auk5tasis universitetinis, pedagoginis staZas _ 23 metq, vyr. muzikos
mokytoja, desto fortepi.jono pamokas.
27.

Patvirtinkite, kad vykdant programq bus vadovaujamasi siais NVS principais:

.
.
o
o
o
o
.
.

vaikai laisvai renkasi Svietimo teikej4 ir jo siUlomas veiklas;
prieinamumo - veiklos ir metodai yra prieinami visiems vaikams pagal amZiq,
iSsilavinim4, turim4 patirti nepriklausomai nuo jq socialines padeties;
individualizavimo - ugdymas individualizuojamas pagal kiekvienam vaikui reikaling4
kompetencijE, atsizvelgiant ijo asmenybg. galimybes, poreikius ir pasiekimus;
aktualumo - veiklos, skirtos socialinems, kult[rinems, asmenindms, edukacinems,
profesinems ir kitoms kompetencijoms ugdyti;
demokratiSkumo - mokytojai, tevai (globejai, rDpintojai) ir vaikai yra aktyvus
ugdymo(si) proceso kDrejai, karlu identifikuoja ugdymosi poreikius;
patirties - ugdymas yra grindZiamas patyrimu ir jo refleksija;
ugdymosi grupeje - mol<omasi sprgsti tarpasmeninius santykius, priimti bendrus
sprendimus, dalytis darbais ir atsakomybe;
pozityvumo - ugdymosi procese kuriamos teigiamos emocijos, sudaromos s4lygos
gerai va!ko savijautai.
savanori5kumo

,/

28.

-

TAIP

Patvirtinkite, kad:
vykdant NVS program4, teorinio mokymo seminarq, sporto varLybr4,kultfiros ir meno,
politiniq, religiniq renginiq bei renginiq, skirtq akademinems ir prol'esinems Zinioms ar
patirdiai igyti, organizavimas bus tik priemone programos tikslams pasiekti. tadiau ne
pagrindinis programos tikslas, uZdavinys ir rezultatas;
o vykdant program4, nebus teikiamos korepetitoriaus paslaugos;
Programos igyvendinimo priemones:
o' nekelia gresmes Zmoniq sveikatai, garbei ir orumui, vieSaiai tvarkai;

o

o
.
.

jokiais budais neiSreiSkia nepagarbos Lietuvos valstybes tautiniams

ir religiniams

jausmams ir simboliams;
jokiais bDdais nei5rei5kia smufio, prievaftos, neapykantos, nepopuliarina narkotikq ir
kitq psichotropiniq, toksiniq ir kitq stipriai veikiandiq medZiagq;
jokiais kitais budais nepaZeidZia Lietuvos Respublikos Konstitucijos, istatymq ir kitq
teises aktq.

,/

TAIP

Patvirtinkite, kad prisiimate atsakomybg uirai, kad program4 igyvendins asmenys, pagal
Svietimo istatym4 turintys teisq dirbti NVS mokytojais
,/ TAIP
Patvirtinkite, kad prisiimate atsakomybg uZ sveik4 ir saugi4 vaikq mokymosi aplinkq

,/

TAIP

Patvirtinkite, kad turite tinkamos frangos ir priemoniq NVS programos f gyvendinimui

,/

TAIP

Patvirtinkite, kad turite leSq NVS programos igyvendinimo pradLiai (ne maZiau, kaip
men.)

,/

TAIP

Evelina Norkiene
*-'F-'

rol

:I

.al
\(-,)

(vardas, pavarde)

(paraias)

