
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS

TURISTINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMA

Programa skirta 7-19 metų amžiaus mokiniams.
Užsiėmimai vyksta 2-3 kartus per savaitę.
Programa padės įgyti turistinės veiklos gebėjimų, suteiks gyvenimo įgūdžių, plėtodama dalyvių
bendrąsias  kompetencijas,  ugdys  pilietiškumą,  orientuotą  į  gimtojo  krašto  pažinimą,  puoselės
sveikos  gyvensenos  poreikį,  skatinant  aktyvų  judėjimą.  Programos  turinys  įgyvendinamas
teoriniuose ir praktiniuose užsiėmimuose. Turistinė veikla veikla (pažintinio ir pėsčiųjų kelionių,
turizmo technikos) parenkama atsižvelgus į mokinių individualius poreikius ir fizines galimybes.
Pratybose dalyviai išbandys įvairiausias turizmo rūšis, mokysis naudotis specialia įranga, kurios
pagalba  gebės  saugiai  įveikti  turizmo  technikos,  kalnų  kelionių  (alpinistines)  trasas,  įgis
orientavimosi vietovėje pagrindų, gebės sudaryti ir įveikti turistinį maršrutą pėsčiomis, dviračiais,
parengti  aprašymą  ir  jį  pristatyti,  žinos,  kaip  įsirengti  turistinę  stovyklą,  gebės  stovyklauti  ir
išgyventi neįprastose sąlygose. Dalyvių saviraiškos poreikiai bus plėtojami dalyvaujant pėsčiųjų
turizmo,  turizmo  technikos, kalnų kelionių  miesto,  šalies ir tarptautinėse varžybose,
čempionatuose,  žygių  konkursuose.  Vaikai,  analizuodami  ir  suvokdami  konkrečią  situaciją,
priimdami sprendimus, realia patirtimi įgis žinių ir gebėjimų. Sistemingas fizinių galių lavinimas,
judėjimas  gamtoje,  įgyta  turistinės  veiklos  patirtis  bus  naudinga  ir  tolesniame  pažinime  ir
praktiniame gyvenime.

Informaciją dėl dalyvavimo programoje suteiksime tel. 8 41 399782 arba el.paštu sjtc@splius.lt  

ORIENTAVIMOSI VIETOVĖJE ĮGŪDŽIŲ UGDYMO
PROGRAMA

Programa skirta 7-19 metų amžiaus mokiniams.
Užsiėmimai vyksta 2-4 kartus per savaitę.
Programa  padės supažindinti  su orientavimosi  vietovėje būdais, galimybėmis,  suteiks
orientavimosi sporto gebėjimų, leis patirti pažinimo ir judėjimo džiaugsmą išvykose, stovyklose,
renginiuose,  stiprins  sveikatą  ir  puoselės  sveikos  gyvensenos  poreikį,  ugdys  kitas  dalyvių
bendrąsias  kompetencijas.  Programos  turinys  įgyvendimas  praktinės  veiklos  užsiėmimuose
įvairiausiose ugdymo aplinkose: klasėje, sporto salėje, gamtoje, vietovėse prie mokyklų, miesto
parkuose  ir  už  miesto.  Sistemingas  fizinių  galių  lavinimas  vyksta  atsižvelgus  į  individualias
dalyvių  galimybes.  Dalyviai  sužinos orientavimosi  vietovėje būdus,  gebės  suprasti  sportinį  ar
turistinį  žemėlapį,  orientuosis vietovėje žemėlapio  ir kompaso  pagalba, įveiks pratybų  ar
orientavimosi sporto varžybų trasas bėgant, dviračiais, slidėmis, žinos, kaip nubraižyti vietovės
schemą, planą, sportinį žemėlapį, atlikti orientavimosi sporto varžybų teisėjo pareigas. Dalyvių
gebėjimai ir saviraiška plėtojama dalyvaujant šalies,tarptautinėse orientavimosi sporto varžybose,
turistiniuose  renginiuose.  Dalyvaudami  išvykose  mokiniai  realia  patirtimi  pažins  Lietuvos
istorinį, kultūrinį paveldą, gamtos objektus, įgis saviugdos įgūdžių, daugiau savarankiškumo ir
atsakingumo, o gebėjimas orientuotis leis patogiai jaustis bet kurioje vietovėje. Kryptinga, daug
gyvenimiškos patirties suteikianti,  išgyvenimo lygio savybių išugdanti veikla,  teigiamai  įtakos
tolimesnį mokinių gyvenimą.

Informaciją dėl dalyvavimo programoje suteiksime tel. 8 41 399782 arba el.paštu sjtc@splius.lt  
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KRAŠTOTYROS UGDYMO PROGRAMA

Programa skirta 8-19 metų amžiaus mokiniams.
Užsiėmimai vyksta 2-3 kartus per savaitę.
Programa suteiks pažintinės ir tiriamosios kraštotyros darbo žinių ir gebėjimų, atsižvelgus į dalyvių
poreikius  ir  galimybes,  ugdys  bendrąsias  kompetencijas.  Mokiniai  rinks  kraštotyrinę  medžiagą,
keliaus ir domėsis savo krašto, miesto, šeimos istorija, praeitimi ir dabartimi, gebės save suvokti
kaip  tautos  atstovą  ir  tradicijų  tęsėją.  Praktinės  veiklos  užsiėmimuose  bus  ugdomi  mokinių
gebėjimai savarankiškai ieškoti informacijos, ją kaupti ir sisteminti, bendradarbiauti ir bendrauti su
įvairaus  amžiaus  ir  visuomeninės  padėties  žmonėmis,  naudotis  techninėmis  ir  informacinių
technologijų  priemonėmis,  parengti,  pateikti  ir  pristatyti  kraštotyros  darbą.  Užsiėmimai  vyks
netradicinėse ugdymo aplinkose: miesto kultūrinėse erdvėse, išvykose ir ekspedicijose. Mokiniai
kūrybiškumo ir iniciatyvumo gebėjimus plėtos atlikdami tiriamąją kraštotyrinę veiklą, surengdami
kraštotyros darbų parodą, dalyvaudami miesto, šalies kraštotyros darbų konkursuose.

Informaciją dėl dalyvavimo programoje suteiksime tel. 8 41 399782 arba el.paštu sjtc@splius.lt  

ETNOGRAFINIO UGDYMO PROGRAMA “MUZIKAVIMO
TRADICIJOS”

Programa skirta ugdyti 7- 14 metų amžiaus vaikų etninio kultūrinio ir lokalinio tapatumo
suvokimą  per  etnografinių  gebėjimų  ugdymą  bei  stiprinti  etninės  kultūros  vertybių  svarbos
suvokimą bendruomenėje ir šeimoje, palaikant lietuvių etninės kultūros raišką per muzikavimą.

Programos dalyviai rinks medžiagą apie lietuvių liaudies muzikos instrumentus, keliaus ir
domėsis  savo  krašto,  regiono  muzikavimo  tradicijomis,  kalendorinėmis  šventėmis,  smulkiąja  ir
dainuojamąja  tautosaka.  Patys  gamins  nesudėtingus  muzikos  instrumentus,  mokysis  jais  groti.
Rinkdami medžiagą apie  Lietuvos praeitį,  Lietuvos simbolius,  kalendorines  šventes,  gebės save
suvokti kaip tautos atstovą ir tradicijų tęsėją. Mokiniai dalyvaus ekspedicijose išvykose, pėsčiomis
ir  dviračiais  į  puoselėjančias  tradicijas  kaimo  sodybas.  Bus  vykdomos  pažintinės  ir  teminės
ekskursijos į etnografinius muziejus, pas muzikos instrumentų meistrus, virtualiai lankys muziejus
ir bendraus su įdomiais,  puoselėjančiais  liaudies tradicijas,  kuriančiais  žmonėmis.  Į užsiėmimus,
organizuojamas šventes bus kviečiami mokinių tėvai ir seneliai. Programos dalyviai susipažins ir
darys dainų  įrašus,  vaizdo  klipus.Praktinio  ir  kūrybinio  darbo  metu,  bendraudami  ir
bendradarbiaudami,  dirbdami  kolektyve  mokiniai  įgis  komandinio  darbo  įgūdžių.  Programa
įgyvendinama taikant aktyviuosius darbo būdus ir metodus.

Užsiėmimai vyksta 2- 3 kartus per savaitę.
Informaciją dėl dalyvavimo programoje suteiksime tel. 8 41 399782 arba el.p. sjtc@spliu
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2022-2023 MOKSLO METAIS 
TEIKIAMOS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS 

 FINANSUOJAMOS EUROPOS SĄJUNGOS FINANSINĖS PARAMOS, BENDROJO
FINANSAVIMO IR KITOMIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, 

VYKDOMOS NUO 2022 M. SPALIO 1 D. 
Dalyvavimas šiose programose nemokamas, jeigu kitoje NVŠ tikslinio finansavimo programoje dar
nedalyvaujate. Užsiėmimai organizuojami kartą per savaitę, trukmė – 2 val.

Domėkitės, rašykite el. paštu   sjtc@splius.lt   , registruokitės!

ETNINĖS KULTŪROS RAIŠKA                                              
Programa ugdys vaikų etninio kultūrinio ir lokalinio tapatumo suvokimą per muzikinio paveldo
pažinimą. Programos dalyviai domėsis savo krašto, regiono muzikavimo tradicijomis, kalendorinių
švenčių muzikinėmis tradicijomis, smulkiąją ir dainuojamąją tautosaka, patys gamins nesudėtingus
muzikos  instrumentus,  mokysis  groti.  Pažintinių  išvykų,  žygių,  ekspedicijų  metu  bendraus  su
liaudies  tradicijas  puoselėjančiais  ir  kuriančiais  žmonėmis  bei  kolektyvais.  Programos  dalyviai
vykdys kūrybinę veiklą, kurią pristatys mokykloje, šventėse
Programa  siūloma  1-  4  kl.  mokiniams,  programa  pritaikoma  mokiniams,  turintiems  specialiųjų
ugdymosi poreikių.

LAIPIOJIMAS - JUDĖJIMAS ORE 
Laipiojimas  –  vaikams  ir  jaunimui  alternatyvi  fizinė  veikla  ir  patrauklus,  skatinantis  aktyvią
gyvenseną,  žmogaus  fizines  ir  intelektines  savybes  gerinantis  užsiėmimas,  ugdantis  valią,
plėtojantis fizinį raštingumą. Programos dalyviai mokysis naudotis specialia laipiojimo ir turizmo
technikos įranga ir saugiai įveikti trasas uždarose patalpose ir atvirose erdvėse, išbandys laipiojimo
sportą.  Laipiojimo  sporte  pageidaujamas  sudėtingumas  pasirenkamas  itin  lengvai,  tad  šis
užsiėmimas tiks bet kokio amžiaus ir fizinio pasirengimo programos dalyviams. 
Programa  siūloma  5-8  kl.  mokiniams,  programa  pritaikoma  mokiniams,  turintiems  specialiųjų
ugdymosi poreikių.

ORIENTAVIMOSI SPORTO PRATYBOS
Orientavimosi  sportas  –  palanki  sveikatai,  nemonotoniška  veikla,  patraukli  šių  dienų  jauniems
žmonėms, kur atradimo džiaugsmą ir pasitenkinimą pagal savo galimybes gali patirti kiekvienas
visais metų laikais judėdamas gamtoje. Programa skirta ugdyti mokinių asmenines, socialines, kitas
kompetencijas plėtojant orientavimosi sporto įgūdžius. Susipažinę su orientavimosi sporto būdais
bėgte, slidėmis, dviračiais programos dalyviai tobulins orientavimosi sporto techniką ir varžybinę
kompetenciją bei pagal savo poreikius ir galimybes sieks sportinių pasiekimų. 
Programa  siūloma  9-12  kl.  mokiniams,  programa  pritaikoma  mokiniams,  turintiems  specialiųjų
ugdymosi poreikių.

STEAM SU ŽEMĖLAPIU
Programos veiklos originaliai  pagilins STEAM mokslų gebėjimus praktikoje, ypač matematikos,
fizikos,  geografijos  ir  suteiks  galimybę  realiai  išbandyti  ir  įvertinti,  kaip  įgytos  žinios  apie
kartografiją  bei  žemėlapio  suvokimo  gebėjimai  gali  būti  panaudoti  kasdieniniame  gyvenime  ir
profesinėje  veikloje.  Programos  dalyviai  mokysis  orientuotis  pagal  žemėlapį,  išbandys
orientavimosi  sportą  ir  taip  suvoks,  kokias  galimybes  gerinant  vaikų,  jaunimo  ir  suaugusiųjų
gyvenimo kokybę suteikia žemėlapio skaitymo įgūdis ir orientavimosi sporto gebėjimai. 
Programa  siūloma  5-8  kl.  mokiniams,   programa  pritaikoma  mokiniams,  turintiems  specialiųjų
ugdymosi poreikių.
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