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

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

