
Neformal ioj o vaikq Svietimo
le5q skyrimo ir panaudojimo
tvarl<os apra5o 1 priedas

NEFORMALIOJO VArKV sVrsrtn4O PROGRAMOS ATTTIKTIES
REIKALAVIMAMS PARAISKOS FORMA

INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKU SVIETIMO TEIKEJA
Infor 'maciia apie neformalioio vaiku Svietimo (toliau - NVS) teikeia iuridini asmeni

I Pavadinimas Pagegiu savivaldybes meno ir sporto mokykla
2. Kodas 195450429
a
J. Juridinis statusas savivaldybes biudZetine istai ea
4. Adresas Vilniaus 46,LT-99288, Pagegiai
5. Telefono numeris 8-441 57 -043
6. El. pa5to adresas pasesiumsm@smail.com
7. Interneto svetaines adresas www. m enosoortomokvkl a. 1t

8 Pagrindine veiklos sritis (ira5yl<ite
Svietimas, spoftas, kultDra,
turizmas ir pan.)

Svietimas

9. Teikejo kodas Svietimo ir mokslo
instituciiu resistre

88888880777018

Informac a apie NVS teikeio (instituciios) vadovq
t0. Vardas ir pavarde Evelina Norkiene
1l E[. pa5to adresas pasesiumsm@smail.com

t2. Telefono numeris 86783765 8

Informaciia apie NVS teikeia - fizini asmeni
13. Vardas ir pavarde

14. Vie5ai skelbtinas adresas, telefono
Nr., el. pa5to adresas, interneto
svetaines adresas

Info 'maciia apie NVS teike o (fizinio/iuridinio asmens) patirti NVS srityie
t5" Teikejas turi pati rties gyvendinti NVS programas ,t Taip E Ne

lSvardilarnos Siuo rnetu ar per pastaruosius dveius metus vykdytos veiklos:
Programos, projekto, veiklos pavadinimas Trukme
l) muzikinio neformaliojo vaikq Svietimo programa;
2) tinklinio neformaliojo vaikq Svietimo programa;
3) dailes terapijos programa;
4) Sachmatu programa.

4,5 m
3,5 m
2,5 m
1,5 m

5) forrnatqji Svietim4 papildancio sporto, muzikos,
dailes ugdymo programos;

18,5 m.

6) fizinio aktyvumo stovykla,,Delfinai' 2018 m. 2019 m. (trukme -2 dienos)
7) 2018 m. suorganizuoti ir ivykdyti 3 respublikiniai
krepSinio, 2 futbolo ir 2 tinklinio turnyrai, 2019 m.



suorganizuoti ir ivykdyti 2 respublikiniai tinklinio
turnvrai.

16. Teikejas gali pateikti turimos patirties ir veiklos
irodymus, rekomendacii as

,r Taip INe

Institucijos, galindios rekomenduoti NVS teikejq kaip kol<ybiSkq NVS paslaugq teikejq ar
bendradarbiavimo NVS sritvie oartneri
Pavadini-
mas

Adresas Telefonas El. pa5tas Rekomenduojai
bendradarbiauia

1) Pagegiq
Kultfiros
centras

Jaunimo g. -3,
Pagegiai

8-441 57240 pagegiukultura@
gmail.com

/R ./B

2)Pagegiq
VieSoji
biblioteka

Jaunimo g. -3,
Pagegiai

8-441 57328 pagegiusvb(@
takas.lt

/R ,/B

3)_Pagegiq
VS{ ,,Sporto ir
turizmo
centras"

Jaunimo g. 3,
Pagegiai 656 15103

sporttur@takas.lt

4) StoniSkiq
pagrindine
mokykla
Silgaliq
mokykla -

daugiafunkcis
centras

Mol<yklos g.-l
S ilgaliai

8- 441 41239 silgaliai.pagrind in
e,.7D,tal<as.lt

TNFORMACIJA APIE NVS PROGRAMA
Informaciia apie NVS prosramos renseia
Vardas ir pavarde Antanas Merkevidius

2. ISsilavinimas ir kvalifikaciia: auk5tasis universitetinis, mokytoio profesine kvalifikacila
a
-). El. paSto adresas : antanas.merkevicius@smail.com
4. Telefono numeris: 8699337 72

5. Darboviete, pareigos: Pagegiq savivaldybes meno ir sporto mokykla, mokytoias.
Informaciia apie NVS programos rurin

6. Programos pavadinimas (konkretus, tiesiogiai susiiqs su programos turiniu)
Sachmatai

7. NVS programos kodas Kvalifikaciios tobulinimo Drosramu ir rensiniu resistre KTPRR)
122001 172

8. Programos anotacija (esme, turinys, numatomos veiklos, naudos vaikams pagr ndimas)
Esme: supaZindinti mokinius su Sachmatq Zaidimo pradmenimis ir taip ltrauktijuos !
Sachmatq pasaulj, kuris skatina mokiniq kurybiSkumq, kritini bei login! mqstymq, didina
saviveftq, skatina ieskoti alternatyviq problemq sprendimq. Sachmatai taip pat prisideda prie
atminties gerinimo, koncentracijos ir erdvinio m4stymo vystymo(si). fsitraukimas I Sachmatq
uZsiemimus didina asmens pasitikejim4 savimi, savo priimamais sprendimais, ugdo kantrybg,
iStvermg, ryLtq ir savitvard4. Programos turinys subalansuotas tiek ypatingai imliems, tiek ir



lediau isisavinantiems program4, diferencijuojant uZduotis. Sachmatq programa Zingsnis po
Zingsnio itraukia i sudetingejandiq problemq sprendimq, taip eliminuodama ugdymosi
monotoniSkum4.
Turinys: programos dalyviai bus supaZindinti su Sachmatq lenta ir figDromis, jq vertemis bei
pagrindinemis Zaidimo taisyl<lernis. Veliau bus mol<oma, kaip teisingai pradeti partijq
baltosiomis ir juodosiomis figiiromis (pagrindiniai debiutai), kaip duoti varZovui matq su
skirtingomis fig[romis (valdove ir bokStu, dviem bokStais, valdove ir karaliumi, bok5tu ir
karaliumi, dviem rikiais ir karaliumi ir t.t.). Mokymas vyks pagal taisyklg ,,nuo paprasto prie
sudetingo", todel su kiekviena tema programos dalyviai sprEs vis sudetingesnius uZdavinius ir
analizuos vis sudetingesnes pozicijas Sachmatq lentoje. Programos metu pristatoma Sachmatq
teorija bus iliustruojama pavyzdLiais, todel mol<iniai sprEs daug Sachmatq uZduodiq, analizuos
Sachmatq spor-to profesionalq su2aistas parti i as.

Numatomos veiklos: sachmatLl Zaidimo teoriniai ir praktiniai uzsiemimai,
mokykliniai Sachmatq turnyrai.
Nauda: program4 i5klausE mokiniai ne tik i5moks Zaisti Sachmatais, bet ir mokysis sutelkti
demesi, lavins atminti bei loginl m?stym4; Zadins vaizduotq ir kfirybiSkum4, mokysis
savarqnkiSkumo, vystys gebe.jimq prognozuoti, ugdys bendravimo ir socializaciios ie[dZius.

9. Programos igyvendinimo vieta (nurodyti vietq, jei jrnanoma - ir adres4)

Pagegiq savivaldybes meno ir sporto mokykla, vilniaus - 46^LT-99288, pagegiai

10. Nuoroda i i5samesnE informacij4 (tinl<lalapis, kuriame pateikiama kita svarbi informacija apie
program4)
www.mqnosportomokykla. lt

1l Ugdymo kryptis (pagalNVS ugdymo krypdiq klasifikatoriq)

E Muzika
I Daile
tr Sokis

E Teatras

X Sportas

E Technine kuryba
E Turizmas ir kra5totyra

I Gamta, ekologija

I Saugus eismas

I Informacines technologijos
X Technologijos

tr Medijos

I Etnokult[ra
E Kalbos
E PilietiSkumas

I Kita (ira5yti)......
12. NVS programos tikslas (formuluojamas aiSkiu teiginir.r, apibudinandiu programos visum4 ir

pagrindinQ u gdom4 kompetencijq)
Per praktini Sachmatq Laidimq ir uZduodiq sprendim4 rnokyti vaikus ir paauglius objektyviai
vertinti ir valdyti situacij4, savarankiSkai priimti i55[kius ir svarbius sprendimus, sprgsti
i5kilusias problemas, adaptuotis prie naujq, besikeidiandiu salygu. atsakyti uZ savo veiksmus.

13. NVS programos uZdaviniai (formuluojami ne daugiau
trumpalaik! tikslo igyvendinimo rezultat4. UZdaviniai
atspindetq programos real izavi mo gal imybes)

kaip 3 konkretfis uZdaviniai, nurodantys
iSdestomi taip, kad nuosekliai

t.

2.

DidintimokiniqmotyvacijquZsiimtiprasmingaveiklalauina@
bei logini m4stymE.
Per bendrus uZsiemimus maLinti atskirt! tarp skiftingo amZiaus, lyties, skirtingq
socialiniq grupiq mokiniq .



3. ISmokyi Zaisti Sachmatais.

14. PaZymekite, kurie programos LrZdaviniai atitinka Siuos Neformaliojo vaikq Svietimo
koncepcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2005 m.
gruodZio 30 d. isakymu Nr. ISAK -2695,,DeI Neformalio.io vaikq Svietimo koncepcijas
patvirtinimo", apibreZtus NVS uZdavinius:

. ugdyti ir pletoti vaikq kompetencijas per saviraiSkos poreikio tenkinim4;

. ugdyti pagarb4 Zmogaus teisems, orumQ, pilietiSkumq, tauti5kum4, demokrati5k4
poZilrj i pasauleZilrq, isitikinimq ir gyvenimo bDdo ivairovg;

o ugdyti gebejim4 kritiSkai m4styti, rinktis ir orientuotis dinamiSkoje visuomeneje;
. spr9sti socialines integracijos problemas: maliau galimybiq turindiq (esandiq i5

kult[riSkai, geografiSl<ai, socialiai ir el<onomiSkai nepalankios aplinkos ar turindiq
specialiqjq ugdymosi poreikiq), ypatingq poreikiq (itin gabiq ir talentingq) vaikq,
iSkritusiq i5 Svietimo sistemos, integravimas ! visuomeninj gyvenim4, socialiniq
problemq sprendimas;

o padeti sprgsti integravimosi i darbo rink4 problemas;
o tobulinti tam tikros srities Linias, gebejim.us ir ig[dZius, suteikti asmeniui papildomq

datyki!iq kompetencrj q.

./ TAIP
15. Pazymekite kompetencijas, kr-rrias igis arba patobulins vaikai, baigq program4:

Kompetencijq
sriti s

Kompetencijos

Asmenines
kompetencijos

a

a
{vertinti savo jegas ir priimti i5SUkius
Kryptingai siekti tikslq

Socialines
kompetencijos

Pozityviai bendrauti, b[ti atsakingam, valdyti konfliktus
Padeti kitiems ir priimti pagalb4

a

a

Iniciatyvumo ir
kurybingumo
kompetenciios

Mqstyti krirybingai, drqsiai kelti idejas
Pagr!stai rizikuoti, mokytis i5 nesekmiq

a

a

Komunikavimo
kompetenciios

Tinkamai naudoti ir suprasti k[no kalb4
Parinkti tinkam4 kalbos stiliu

a

a

PaZinimo
kompetencijos

Klausti ir ieSkoti
Daryti iSvadas

Stebeti, verlinti
Buti atkakliam ir

a

a

a

a

atsal<ymr"1

tureti teigiama poZilri i mokymasi
Mokejimo
mokytis
kompetencijos

a

a

a

ISsikelti realius mokymosi tikslus
Vertinti mokymosi paLangE

Numatyti tolesnius Zingsnius
Dalykines
kompetencijos

Sachmatq technikos ivaldymas.
Kritinio m4stymo ir problemq sprendimo igudZiai.
Siekimas geresniq sportiniq rezultatq.
Gebejimas sveikai gyventi, prasmingai leisti laisvalaiki.



su Programos uZdaviniais' veiklq

r trukme turi bUti subalansuoti (teorija ir praktika; fizinis aktyvumas, protine veikla ir

rnhrrtciirnqq. nereikiamas ne lTsiemimo. bet visos teikiamos programos tq!lnlys).--
,f

I

I

,lVS pro
robldis l

ti l.
tlr.

Sudetine
dalis
(tema)

Veiklos
apib[dinimas

Metodai
Ugdomos bendrosios ir
dalykines komPetencij os

Trukm
e

(val.)

1

Sportas-
sveikos
gyvensenos
pagrindas

Teorija
Paskaita,
pokalbis

Daryti iSvadas, atsisPirti

neigiamai itakai, Priimti
tinkamus sprendimus.

4

2.

Sachmatai:
istorija ir
dabartis.

Teorija
Paskaita,
pokalbis

Plesti akirati, stebeti ir
vertinti.

4

Sachmatq
Ilguros, Jtl
eiimai.

Teorija,
praktika

Paskaita,
mokomosios
oratvbos

lSmokti Sachmatq figlrq
pavadinimus bei Pagrindinius
eiimus.

8

4.

Sachmatq
technikos
veiksmq ir
taisykliq,
kombinacijq
mokymas ir
pradinis
tohrrlinimas

Teorija,
praktika

Paskaita,
mokomosios
pratybos

SusipaZinti su Pagrindiniais
veiksmais ir taisyklemis'
Mokytis praktiSkai taikYti
pagrindines kombinacijas'
Tobulinti pradinius Sachmatq

technikos igldZius.

40

Pradinio
rengimo
testai,
asmeninds
varZybos

Praktika
VarZybos,
testai

[vertinti savo jegas ir Priimti
sprendimus,
dary,ti iSvadas, valdYti
emocijas, kryptingai siekti
tikslo.

r6

I5 viso val. 72'

t7. Prosramos aoimtis ir trukme

2 valandas per savaitg 4 kartus per menesi 9
meneslq
skaidius

MaZiausiai 2 val. Per savaitq MaZiausiai 8 val. per menesl MaZiausiai 3 men.

t8. Vaikq amZius (galimi keli pasirinkimai)

Irzlnkvlrlinio amiiaus vaikai ir iaunimas : 6 - l8 metU

Vaiku. kuriems skiriama NVS programa, lytis (galimi keli pasirinkimai)19.

Berniukams
Mergaitems

20. Kita svarbi informacija (eigu yra specialiq reikalavtmLl programos oalyvlams ar spsurrrrrss

informaciios apie Program4) : ::: :: :

21 Numatomas grupes dydis (vaikq skaidiq grupeje)



6-12 mokiniq

Numatomas gruPiq skaidius

Numatoma paslaugos kaina

leisti jq iniciatYvai' Priimti

snrendimus. oasirinkti uedvmo metodus, koreguotiturini ir pan') '-

1'ProgramauZtikrinagalimyb9-ot.iniui@eigebejimus,pasirinkti
ugdymo Programos tunn1.

2. Programos rengimo PrinciPai:
2.1. individualizavimo - orientuojamasi imokini, jo pasiekimus ir mokymosi ypatumus,

individuali4 gabumq raid4; 1,,.- --L:

2.2. kUrybingumo ir'iniciatyvumo - ugdomas mokiniq k[rybinis m4stymas, rtyplll?ii^^
;i.k*;i;itirulr*i,il.u:i;s savoieEomis, pozityvus bendravim?s iI bendragarbiavimas-'

i a visq Programoje

dalyvaujandiq vaikq motyvacija dalvvauti ir siekti paZangot' fofll: !:3,1t^]:,1::::
;#";;;,1"* u6 u|i.r.u*as isivertinimas, paliudijami ugdytiniq pasiekimai ugdymo

1.PasiekimqirpaZangoSveft1nl*as@aliospaZangosvertinimo
principu, lyginami-mokinio pasiekim.ai su ankstesniaisiais'. 

-..1,--1.^^^-^+^.r^i
2. Mokiniq ugdymo paZangiivertinti taikomi ir derinami Sie vertinimo metodai-

formuoj amasi s, diagnostinis ir ap ibendrinamasis :

2.1. formuojamasis vertinimas atliekamas LodLil, komentaru nuolat bendradarbiaujant

mokiniui ir mokytojui ir nesiejamas su pazymiu, siekiama pastiprinti darom4 paLangq'

numatyti perspektyv4, skatinti mokini analizuoii savo pasiekimus ir kelti meninio ugdymosi

motyvacij4;
2.2. diagnostinis vertinimas taikomas, siekiant i5siai5kinti mokinio tam tikro ugdymosi

laikotarpio pasiekimus ir paLang4; vertinami mokiniq ugdymo pasiekimai pagal mokyklbs

nustatytq tvark4 ir kriterijus;
2.3. apibendrinamasis vertinimas taikomas baigus ugdymo metus (pusmeti) ir (arba) vis4

program4; taikoma igytq gebejimq patikrinimo forma (turnyrai) pagal mokyklos nustatytq

tvarka ir kriteriius.i
AntanasMerkevidiustetinis,mokytojoprofesine
kvalifikacija, pedagoginis staZas - 12 metq'

KUTSI sporto treneri"q kvalifikacijos tobuiinimo kursai; Kuno kultDros ir sporto departamento

leidimas, suteikiantis teisq dirbti s teorini ir praktini da

patvirtinkite, kad vykdant program4 bus vadovaujamasi Siais NVs principais:



. savanori5kumo - vaikai laisvai renkasi Svietimo teikeiq ir jo si[lomas veiklas;
o prieinamumo - veiklos ir metodai yra prieinami visiems vaikams pagal amLi,4,

iSsilavinimq, turim4 patirti nepriklausomai nuo jq socialines padeties;
o individualizavimo - ugdymas individualizuojamas pagal kiekvienam vaikui reikaling4

kompetencij4, atsiZvelgiant ijo asmenybE, galirnybes, poreikius ir pasiekimus;
. aktualumo - veiklos, skirtos socialinems, kulturindms, asmenindms, edukacindms,

profesinems ir kitoms kompetencijoms ugdyti;
. demokrati5kumo - mokytojai, tevai (globejai, r[pintojai) ir vaikai yra aktyvfis ugdymo(si)

proceso k[rejai, kartu identifikuoja ugdymosi poreikius;
o patirties - ugdymas yra grindiiamas patyrimu ir jo refleksija;
. ugdymosi grupeje - mokomasi sprEsti tarpasmeninius santykius, priimti bendrus

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

vaiko saviiautai.
,/ TAIP

28. Patvirtinkite, kad:
. vykdant NVS program4, teorinio mokymo seminarq, sporlo varLybq, kulturos ir meno,

politiniq, religiniq renginiq bei renginiq, skirtr-1 akademinems ir profesinems Zinioms ar'
patirdiai igyti, organizavimas bus tik priemone programos tikslams pasiekti, tadiau ne
pagrindinis programos tikslas, uZdavinys ir rezultatas;

. vykdant programq, nebus teikiamos korepetitoriaus paslaugos;
Programos fgyvendinimo priemones:

o nekelia gresmes Zmoniq sveikatai, garbei ir orumui, vie5ajai tvarkai;
o jokiais bfidais neiSreiSkia nepagarbos Lietuvos valstybes tautiniams ir religiniams

jausmams ir simboliams;
r jokiais bDdais neiSreiSkia smurto, prievartos, neapyl<antos, nepopuliarina narkotikq ir kitq

psichotropiniq, toksiniq ir I<itq stipriai veikiandiLl medZiagq;
o jokiais kitais b[dais nepaZeidZia Lietuvos Respublikos Konstitucijos, fstatymq ir kitq

teises aktLl.
,/ TAIP

Patvirtinkite, kad prisiimate atsakomybg uLtat, kad program4 igyvendins asmenys, pagal
Svietimo istatym4 turintys teisg dirbti NVS mokytojais

,/ TAIP

Patvirtinkite, kad prisiimate atsakomybE uZ sveik4 ir saugi4 vaikq mokymosi aplink4
,/ TAIP

Patvirtinkite, kad turite tinkamos jrangos ir priemoniq NVS programos igyvendinimui
,/ TATP

Patvirtinkite, kad turite lesq NVS programos lgyvendinimo pradLiai (ne maZiau, kaip men.)

#d{xup

Direktor
(parasas)

i tii'-.: I'Fltw


