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NEFORMALIOJO VArKU sVrnrnrO PROGRAMOS ATTTTKTIES
REIKALAVIMAMS
PARAISKOS FORMA
INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKU SVIETIMO TEIKEJA
lnformacija apie neformalio.jo vaikq 5vietimo (toliau - NVS) teikej4 iuridini asmeni
I
Pavadinimas
Paeeeiu savivaldybes meno ir sporto mokvkla
2.

Kodas

3.

Juridinis statusas

4.

Adresas

195450429
savivaldvbes biud2etine istaisa
Vilniaus - 46, LT-99288, Pagegiai
8-441 51-043
pagegi umsm(Dgmai l.com
www. m en osportom ol(Yk a. t
Svietimas

Telefono numeris
6.
E[. paSto adresas
7.
Interneto svetainds adresas
8
Pagrindine veiklos sritis
(iraSykite Svietimas, sportas,
kult[ra, turizmas ir pan.)
9.
Teikejo kodas Svietimo rr
8 8 88 8880777 01 8
mokslo instituciiu resistre
nformacija apie NVS teikeio (institucilos) vadovq
0.
Vardas ir pavardd
[rvelirra Norkierrd
paSto
pase
gi umsm G),smai l.ctllr
El.
adresas
2
Telefbno numeris
867837658
nformacija apie NVS teikeia - fizini asmen
J.
Vardas ir pavarde
t4. VieSai skelbtinas adresas,
telefono Nr., e[. pa5to
adresas, interneto svetaines
5,

I

I

adresas

lnfo macija apie NVS teikeio (fizinio/iuridinio asmens) patirtiNVS srityie
/ Taip
15.
Teikejas turi patirties igyvendinti NVS programas |
ISvardijamos Siuo metu ar per pastaruosius dveius metus vykdytos veiklos:
Programos, projekto, veiklos pavadinimas
Trukme
1) muzikinio neformaliojo vaikq Svietimo programa;
4,5 m
2) tinklinio programa;
3,5 m
3) dailes terapijos programa;
2,5 m
4) Sachmatu programa.
1.5 m
5) Formalqj! Svietim4 papildandio sporto. muzikos ,
18,5 m.
dailes ugdymo programos.

6)2018 m., 2019 m. lvykdyta fizinio aktyvumo stovykla
,,Delfinai".
1)2018 m. suorganizuoti ir ivykdyti 3 respublikiniai
krepSinio, 2 futbolo ir 2 tinktinio turnyrai, 2019 m.

2 dienos

I I Xe

16.

suorganizuoti ir lvykdyti 2 respLrblikiniai tinklinio
turnyrai.
,/ Taip nNe
Teikejas gali pateikti turimos patirties ir veiklos
irodymus, rekomendaci i as
Institucijos, galindios rekomenduoti NVS teikej4 kaip kokybi3kq NVS paslaugq teikej4 ar
bendradarbiavimo NVS sritvie partneri
Rekomenduoja/
El. pa5tas
PavadiniTelefonas
Adresas
bendradarbiauia
mas
,/R
pagegiukultura@
1) Pagegiq
Jaunimo g. -3,
8-441 57240
gmail.com
Kultlros
Pagegiai
centras

2)Pagegiq
VieSoji

biblioteka
3) Pagegiq
VS] ,,Sporlo lr
turizmo
centras"
4) Stoni5kiq
pagrindine
mokykla
Silgaliq
mokykla daLrgiafunkcis

Jaunimo g. -3,
Pagegiai
Jaunimo g. 3,
Pagegiai

Mokyklos g.-l
Silgaliai

8-441 51328

pagegiusvb@
takas.lt

,/R

,/B
./B

sporttur@takas.lt
656 r5103

8- 441 41239

ilgaliai.pagrindin
e@takas.lt
s

centras

TNFORMACIJA APIE NVS PROGRAMA
lnformaciia apie NVS Drosramos renseia
Vardas ir pavarde : Alvyra Jankantiene
2.
ISsilavinimas ir kvalifikac a: auk5tasis universitetinis, kuno kulturos mokytoia metodinink6
J.
4,
5.
6.

El. paSto adresas : iankant eneT@,smail.com
Teleforio numeri s : 865252006
Darboviete, pareigos: Pagegiq savivaldybes meno ir sporto mokykla, mokytoja.
Informaciia aoie NVS orosramos turini
Programos pavadinimas (konkretus, tiesiogiai susijgs su programos turiniu)

Tinklinis
7.

NVS programos kodas Kvalifikaciios tobulinimo programq ir renginiq registre (KTPRR)
12050r I 75

8.

Programos anotacija (esme, turinys, numatomos veil<los, naudos vail<ams pagrindimas)
Esme: suteikti bei pletoti mokiniq sporto srities Zinias, tinklinio Zaidimo gebejimus bei
jg[dZius, tenkinti mokiniq paZinimo, lavinimosi ir saviraiSkos poreikius, padetijiems tapti
aktyviais visuomenes nariais, didinti mokiniq motyvacij4 uZsiimti aktyvia ftzine veikla
laisvalaikiu, skatintijuos sistemingai mank5tintis, s4moningai rupintis savo sveikata ir fiziniu

tobulinimusi.

Turinys: tinklinio Zaidimo mokymas: bendras fizinis, specialusis fizinis, techninis taktinis,
teorini s, Zaidybinis bei intelektin is parengimas.
Numatomos veiklos: tinklinio Zaidimo teoriniai ir praktiniai uZsiemimai.
VarZybos: Pagegiq savivaldybes mokyklq tinklinio varZybos, Pagegiq savivaldybes tinklinio
pirmenybes.

9,

10.

Nauda:
- dauguma Silgaliq, Stoni5kiq ir NatkiSkiq kaimo jaunimo laisvalaikj leis aktyviai
sportuodami, nepriklausomai nuo oro salygq;
- programos dalyviai i5liks fiziSkai ir socialiai aktyvls;
- aktyviaijudantys jauni Zmones pajus gyvenimo dZiaugsm4, iSmoks Zaistitinklini, igys
varZybines patirties.
Programos igyvendinimo vieta (nurodyti vietq, jei imanoma - ir adresq)
Viena grupe Stoni5kiq pagrindineje mokykloje,adresas:Klaipedos g.17,LT *99302,
StoniSkiq k., Pagegiq savivaldybe.
Viena grupe StoniSkiq pagrindines mokyklos Silgaliq mokykloje - daugiafunkciame centre,
adresas: Mokyklos g. l, LT - 99307, Silgaliq k., Pagegiq savivaldybe.
Viena grupe NatkiSkiq Zoses Petraitienes pagrindineje mokykloje, adresas: - Zoses
Petraitienes g. 4, NatkiSkiu k., Pagegiu savivaldybe
Nuoroda i i5samesng inI'ormacij4 (tinl<lalapis, kuriame pateikiama kita svarbi informacija apie
programa)

www.menosportomokykla. lt
1l

Ugdymo kryptis (pagalNVS ugdymo krypdiq klasifikatoriq)

E
E

Muzika
Daile

tr

Sokis

E

Teatras

X Sporlas
n Technine kfiryba
E
E

12.

13.

E Saugus eismas
E Informacines technologijos
E Technologijos
X Medijos
E Etnokult[ra

n Kalbos

Turizmas ir kra5totyra
E Pilieti5kumas
Gamta, ekologija
E Kita (lra5yti)......
NVS programos tikslas (formuluojamas aiSkiu teiginiu, apib[dinandiu programos visum4 ir
pagrindine u gdoma kompetenci ia)
Pletoti mokiniq gebejimus bei sportines raiSkos ighdZius; ugdyti mokymuisi vis4 gyvenim4
reikalingq gebejimq ir nuostatq visumE, priartinant programos turin! prie gyvenimo aktualijq;
formuotibei gilintitinklinio Zaidimo atlikimo igudZius ir gebejim4 naudotis juo, kaip
laisvalaikio praleidimo forma.
NVS programos uZdaviniai (formuluojami ne daugiau kaip 3 konkret[s uZdaviniai, nurodantys
trumpalaiki tikslo igyvendinimo rezultatq. UZdaviniai iSdestomi taip, kad nuosekliai
atspindetq programos realizavimo galimybes)
l. Didinti mokiniq motyvacijE uZsiimti aktyvia fizine veikla laisvalaikiu.
2. Skatinti programos dalyvius sistemingai manl<Stintis, s4moningai rDpintis savo
sveikata ir fiziniu tobulinimusi.
3. l5mokyti Zaisti tinklini.

t4.

PaZymekite, kurie programos uZdaviniai atitinka Siuos Neformaliojo vaikq Svietimo
koncepcijo.je, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2005 m.
gruodZio 30 d. isakymu Nr. ISAK-2695,,DelNeformaliojo vaikq Svietimo koncepcijos
patvirtinim o", apibreLtus NVS uZdavinius:
ugdyti ir pletoti vaikq l<ompetencijas per saviraiSkos poreikio tenkinim4;
ugdyti pagarbq Zmogaus teisems, orum4, pilietiSkum4, tautiSkumq, demokrati5k4
poZi[ri i pasauleZi[rq, isitikinimq ir gyvenimo budo ivairovE;
ugdyti gebejim4 kritiSkai rnqstyti, rinktis ir orientuotis dinamiSkoje visuomeneje;
sprgsti socialines integracijos problemas: maLiau galimybiq turindiq (esandiq i5
kult[riSkai, geografiSkai, socialiai ir ekonorniSkai nepalankios aplinkos ar turindiq

o
.
.
.

o
o

specialiufq ugdymosi poreikiq), ypatingq poreikiq (itin gabiq ir talentingq) vaikq,
iSkritusiq i5 Svietimo sistemos, integravimas i visuomenini gyvenim4, socialiniq
problemq sprendimas;
padeti sprgsti integravimosi i darbo rinl<q problernas;
tobulinti tam tikros srities Zinias, gebejimus ir igudZius, suteikti asmeniuipapildomq
dalvkiniu kompetenci i u.

,/
15.

TAIP

PaZymekite kompetencijas, kurias igis arba patobulins vaikai, baigg program4:

Kompetencijq
sriti

16.

Kompetenci.ios

s

Asmenines

a

kompetencilos

a

PaZinti save ir save gerbti

Kryptingai siekti tikslq
a
Valdvti emociias ir iausmus
a
Socialines
Gerbti kitq jausmus, poreikius ir isitikinimus
kompetencijos
a
Pozityviai bendrauti, bDti atsakingam, valdyti konfliktus
a
Dalvvauti bendruomenes ir visuomenes svvenime
a
Komunikavimo
Tinl<amai naudoti ir suprasti l<uno kalb4
kompetencijos
a
Parinkti tinkama kalbos stiliu
a
Dalykines
Tinklinio Zaidimo technikos !valdymas.
kompetencijos
a
Kritinio m4stymo ir problemq sprendimo igudZiai.
a
Siekimas geresniq sportiniq rezultatq.
o
Gebeiimas sveikai svventi. orasminsai leisti laisvalaiki.
NVS programos turinys (turinio sudetines dalys turi sietis su programos uZdaviniais, veiklq
pobfidis ir trukme turi buti subalansuoti (teorija ir praktika; fizinis aktyvumas, protine veikla tr
dvasinis tobule.limas; pateikiamas ne uZsiemimo, bet visos teikiamos programos turinys)
Eil.
Nr.

Sudetine
dalis
(tema)

Tinklinio
Zaidimo
mokymas

Veiklos
apib[dinimas

Metodai

- bendras fizinis

Frontal[rs,

parengimas,

grupiniai,
aktyvie.ji

Ugdomos bendrosios rr
dalykines kompetencijos

Trukme
(val.)
20

- spec. fizinis

Dalykines:
dometis sportiniais
pasiekimais , Laisti s4Ziningai,
suvokti garbingos kovos

parengimas,

esmE.

l0

Greitai ir prasminsai atlikti

- techninis taktinis
parengimas,
- teorinis
parengimas,

tinklinio Zaidinio
individual ius ir komandinius

l0

veiksmus.
Bendrosios: kryptingai siekti

10

tikslq, pasitiketi savo
pozityviai bendrauti
ir bendradarbiauti, b[ti

90

j egomis,

- Zaidybinis
parengimas,

atsakingam , valdyi emocijas
ir jausmus, ivertinti savo
jegas ir priimti iSSukius,
dalyvauti bendruomenes ir
visuomenes gyvenime.
15 viso val.

- intelektinis
parengimas

t7.

Programos apimtis ir trukme
valandas per savaitg

4

MaZiausiai 2 val. per savaitE
18.

16

t=
karlrp per menes

j

MaZiausiai 8 val. per menesi

9

4

144
meneslq
skaidius

MaZiausiai 3 men,

Vaikq amZius (galimi keli pasirinkimai)

Mokyklinio amZiaus vaikai ir jaunimas :

l0

19 metq.

t9,

Vaikq, kuriems skirian.ra NVS programa, lyris (galimi keli pasirinkimai)
,/ Berniukams
,/ Mergaitems
20. Kita svarbi informacija (eigu yra specialiq reikalavimLl programos dalyviams ar specifines
inl'ormaciios apie program4)
lpgu-Q gali rinktis visi StoniSkiq seniuniioie gyvenantys mokyklinio amZiaus vaikai.
21
Numatomas grupes dydis (vaikq skaidiq grupeje)
l0-20 mokiniq
22.

Numatomas grupiq sl<aicius
3 grupes:

z)"

I gr. StoniSkiq pagrindineje mokykloje,
2 gr. Silgaliq mokykloje - daugiafunkciame centre,
3 gr. NatkiSkiq Zoses Petraitienes pagrindineie mokvkloie.

Numatoma paslaugos kaina asmeniui
10 Eur

24.

Vaikq vaidmuo programos jgyvendinime (galimybes ats skleisti jq iniciatyvai, priimti
sprendimus, pasirinkti ugdymo metodus, koreguoti turin ir pan.)
l. Programa uZtikrina galimybg mokiniui, atsiZvelgiant jjo poreikius bei gebejim;s, pasirinkti
ugdymo programos turin!.
2. Programos rengimo principai:
2,1. individualizavimo - orientuojamasi imokinj, jo pasiekimus ir mokymosi ypatumus,
individual i4 gabumq raidq;
2.2. kDrybingumo ir iniciatyvumo - ugdomas mokiniq kLlrybinis mastymas, kryptingas

siekimas tikslq, pasitikejimas savo jegomis, pozityvus bendravimas ir bendradarbiavimas.

25.

Vaikq paZangos skatinimas, vertinimas ir isivertinimas (kaip burs skatinama visq programoje
dalyvaujandiq vaikq motyvacija dalyvauti ir siekti paZangos, kokiais b[dais veftinama
paLanga. kaip bus atliekamas isivertinimas, paliudiiami ugdltiniq pasiekimai ugdymo procese
l.Pasiekimq ir paZangos vertinimas yra grindLiamas individualios paZangos vertintmo
principu, lyginami mokinio pasiekimai su ankstesniaisiais.

2.Mokiniq ugdymo palangar vertinti taikomi
formuoj amasi s, d iagnosti

n

is i r apibendrinamasi

ir

derinami 5ie vertinimo

metodai-

s:

.formuojamasis vertinimas atliekamas i.odLiu, komentaru nuolat bendradarbiaujant
rnokiniui ir mokytojui ir nesiejarnas sLr paZymiu, siekiama pastiprinti darom4 pal.angq,
numatyti perspektyv4, skatinti mokini analizuoti savo pasiekimus ir kelti meninio ugdymosi
2.1

motyvacij4;
2.2.diagnostinis vertinimas taikomas. siekiant iSsiaiSkinti mokinio tam tikro ugdymosi
laikotarpio pasiekimus ir paLang4; vertinami mokiniq ugdymo pasiekimai pagal mokyklos
nustatyt4 tvark4 ir kriterijus;
2.3.apibendrinamasis vertinimas tail<omas baigus ugdymo metus (pusmetl) ir (arba) vis4
program4: taikoma igytq gebejimq patil<rinimo lorma (varZybos, turnyrai) pagal mokyklos
nustatytq tvark4 ir kriteriius
26.

NVS mokytojq kvalifikacija (!vardykite iSsilavinim4, patirtis ir kvalifikacij4, kompetencijas)
Alvyra Jankantiene - auk5tasis universitetinis, pedagoginis staZas - 31 metai, kUno kult[ros
mokytoj a metodin inke, lengvosios atletikos mokytoj a.
Antanas Musvydas - aukStasis i5silavinimas, pedagoginis staZas - 31 metai, vyr. kDno
kult[ros mokytoias.

27,

Patvirtinkite, kad vykdant programq bus vadovaujamasi Siais NVS principais:

.
o
.
.
o
o
.
o

vaikai laisvai renkasi Svietimo teikei4 ir jo si[lomas veiklas;
prieinamumo - veiklos ir metodai yra prieinami visiems vaikams pagal amZiq,
iSsilavinim4, turim4 patirt! nepriklausomai nuo jq socialines padeties;
individualizavimo - ugdymas individualizuojamas pagal kiekvienam vaikui reikalingq
kompetencij4, atsiZvelgiant ijo asmenybq, galimybes. poreikius ir pasiekimus;
aktualumo - veiklos, skirtos socialinems, kulturinems, asmeninems, edukacin6ms,
profesinems ir kitoms kompetencijoms ugdyti;
demokratiSkumo - mokytojai, tdvai (globejai, r[pintojai) ir vaikai yra aktyvfls ugdymo(si)
proceso k[rejai, kartu identifikuoja ugdymosi poreikius;
patirties - ugdymas yra grindZiamas patyrimu ir jo refleksija;
ugdymosi grupeje - mokomasi sprgsti tarpasmeninius santykius, priimti bendrus
sprendimus, dalytis darbais ir atsakomybe;
pozityvumo - ugdyrnosi procese kuriamos teigiarros ernocijos, sudaromos s4lygos gerai
vaiko saviiautai.
savanoriSkumo

./

28.

-

TAIP

Patvirtinkite, kad:
. vykdant NVS programq, teorinio mokymo seminarq, sporto varLybq, kulturos ir meno,
politiniq, religiniq renginiq bei renginiq, skirtq akademinems ir profesindms Zinioms ar
patirdiai igyti, organizavimas bus tik priemone programos tikslams pasiekti, tadiau ne

.
o
o
.
o

pagrindinis programos tikslas, uZdavinys ir rezultatas;
vykdant programA, nebus teikiamos korepetitoriaus paslaugos;
Programos igyvendinimo priemones:
nekelia gresmes Zmoniq sveikatai, garbei ir orumui, viesajai tvarkai;
jokiais bIdais neiSreiSl<ia nepagarbos Lietuvos valstybes tautiniams ir religiniams
jausmams ir simboliams;
jokiais budais nei5reiSkia smurto, prievartos, neapykantos, nepopuliarina narkotikq ir kitq
psichotropiniq, toksiniq ir kitq stipriai veikiandiq medZiagq;
jokiais kitais bUdais nepaZeidZia Lietuvos Respublikos Konstitucijos, fstatymq ir kitq
teises aktq.

,/

TAIP
Patvirtinkite, kad prisiimate atsakomybE uLtai, kad program4 igyvendins asmenys, pagal
Svietimo istatym4 turintys teisE dirbti NVS mokytojais
,/ TAIP
Patvirtinkite, kad prisiimate atsakomybq uZ sveikq ir saugiq vaikq mokymosi aplink4

,/

TAIP

Patvirtinkite, kad turite tinkarnos lrangos ir priemoniq NVS programos !gyvendinimui

,/

TAIP

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

,/

TAIP

Evelina Norkiene

(vardas, pavarde)

