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Teikiame suderinimui Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro neformaliojo vaikų švietimo
programos 2021-2022 m. m. ugdymo planą.
PRIDEDAMA:
1. Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro neformaliojo vaikų švietimo programos 20212022 m. m. ugdymo planas, 5 lapai.
2. Ugdymo plano 1 priedas (Neformaliojo vaikų švietimo sportinio ugdymo (žirgų
sportas) programa, 3 lapai.
3. Ugdymo plano 2 priedas (Neformaliojo vaikų švietimo gamtos pažinimo ir
ekologinio ugdymo programa, 4 lapai.
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PATVIRTINTA
Siauliq jaunqjq gamtininl<q centro
direktoriaus 2021m. soalio d.
isakymu Nr. V-

Smulrg JAUNVJU GAMTTNTNKU cENTRo
NEFORMALTOJO VArKV sVrnrrnro pRocRAMos
202I-2022 M. M. UGDYMO PLANAS

I.

BENDROSIOSNUOSTATOS

L Ugdymo planas reglamentuoja Siauliq jaunqjq gamtininkq centro (toliau - Mol<ykla)
neformaliojo vaikq Svietimo programq igyvendinimq202l-2022 mol<slo metais pagal mokiniq bei jq
tevq laisvai pasirinktas neformaliojo vaikq Svietimo programas.
2. Ugdymo planas parengtas vadovaujantis:
2.1. Lietuvos respublikos Svietimo, mokslo ir sporlo ministro 2021 m. geguZes 3 d.
isakymu Nr.V-688 ,,DeI 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metq pradinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programq bendrqjq ugdymo planq patvirtinimo".
2.2. Bendrqjll iS valstybes ir savivaldybiq biudZetq finansuojamq neformaliojo Svietimo
programq kriterijq apraSu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir rnokslo ministro 2004 nr.
birZelio 18 d. isakymu NT.ISAK - 991 ((Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2011 rn,
liepos 5 d. isakymo Nr. V-1214 redakcija)).
2.3. Siauliq miesto savivaldybes administracijos Zmoniq geroves ir ugdymo departamento
Svietimo skyriaus vedejo 2019 m. spalio 3 d. isakymu Nr.S-32+ ,,Del Siauliq miesto savivaldybes
neformaliojo vaikq Svietimo programq bendrqjq ugdymo planq,,.
2.4. Siauliq miesto savivaldybes tarybos 2006 m. batandLio 27 d. sprendimu Nr. T-141
neformaliojo
vaikq Svietimo programll vykdymo mokiniq atostogq metu tvarkos apraSo
,,Del
patvirtinimo",
2.5, Siauliq miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjudio 23 d.
Nr.
A-1389 ,,Del ugdymo leSq, planuojamq skirti i5 savivaldybes biudZeto neformalio,io
isakymu
Svietimo ir sporto.jstaigoms, apskaidiavimo ir naudojimo tvarkos patvirtinim o" 2022 metams.
2.6. Siauliq miesto savi
os sprendimu, patvirtintu202l m, rugsejo 2 d. Nr T382 ,,Del Siauliq miesto savivaldy
021 m, balandZio 1 d. sprendimo lr. T-89 ,,Del
mokiniq priemimo i Siauliq miesto
mokyklas, vykdandias neformaliojo vaikq Svietimo
pro gram as, tvarkos apra5o patvirtinim o" pakeitimo',.
2.7. Siauliq miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2021-05-11
isakymu Nr. A73 ,,Del finansuojamo maksimalaus skaidiaus asmenq, ugdomq neformaliojo Svietimo
istaigoje pagal
neformaliojo vaikq Svietimo programas 2021-2022mokslo metais, nustatymo,,.
2.8. Siauliq miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2016 m, vasario 29 o.
isakymu Nr.A-258 ,,Del Siauliq miesto savivaldybes neformaliojo vaikq Svietimo ir mokamq paslaugLl
elektronines apskaitos".
2.9. Lietuvos higienos norma HN 20:2018 ,,Neformaliojo vaikq Svietimo programLl
vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", patvirtinta Lietuvos Respublikor bu"il.uto,
apsaugos ministro 2012 m. birZelio 25 d. isakymu Nr. V-599 (suvestine redakcija 2020-05-01).
2.10. Neformaliojo vaikq Svietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublil<os Svietimo
ir mokslo ministro 2005 m. gruodZio 30 d. isakymu Nr. ISAK-2695 (Lietuvos Respublikos Svietimo ir
mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. isakymo Nr. V-554 redakcija);
2,lL Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 28 cl.
isakymu Nr'V-342 patvirtinta Neformaliojo vaikq Svietimo ir jo teikejq veiklos kokybes uztil(rinimo
metodika,

2'12. Siauliq miesto savivaldybes tarybos 2020 m. gruodZio 3 d. sprendimu Nr. T-455

L

,,Del Siauliq miesto savivaldybes neformaliojo vaikq Svietimo teikejq veiklos kokybes isivertinimo ir
iSorinio verlinimo tvarkos apra5o patvirtinimo".
2.13. Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. pateiktomis
rekom endacij om i s,,De I ugdym o or ganizav imo 202 | -2022 mokslo metai s".
2.14. Siauliq miesto savivaldybes tarybos 2020 m. gruodZio 22 d. sprendimu Nr. T-491
iregistruotais Siauliq jaunqjq gamtininkq centro nuostatais.
2.15. LR Svietimo istatymu, patvirtintu 1991 m. birZelio 25 d. Nr. I-1489 (redakcija
2015 m. liepos 10 d.).
3. Ugdymo plane vartojamos s4vokos ir terminai vartojami Neformaliojo vailcq Svietimo
koncepcijoje.
4. Mokyklos ugdymo turinys formuojamas pritaikant ugdymo turinj pagal Mokyklos
tikslus, konkredius miesto mokiniq ugdymo poreikius, steigejo nustatytus reikalavimus, Mokyklos
mokytojq tarybos nustatytus kriterijus, parengtq ir Mokyklos aprobuot4, direktoriaus patvirtint4
Ugdymo planq, jo pagrindu parengtas ir Mokyklos direktoriaus patvirtintas neformaliojo vaikr-1
Svietimo programas.

5. Programos ugdymo turinys formuojamas mokyklos bendruomenei - mokytojams,
mokiniams, jq tevams - laisvai bendradarbiaujant ir vadovaujantis demokratinemis nuostatomis.

II,

2020--2021 M.

M. UGDYMO PLANO POKYEIO ANALIZB

6. Ugdymo planas 2020-2021 m. m. Siek tiek keitesi: 2 mokytojai del pasikeitusiq
gyvenimo aplinkybiq iSejo i5 darbo, I naujas mokytojas pradejo darbq, I mokytojas griZo dirbti po
vaiko prieZiuros ir auginimo atostogq. Tadiau programq grupiq ir juose esandiq mokiniq skaidius pakito
labai nedaug ir tik trump4 laikotarpi: 1 grupe mokiniq sumaZejo Sportinio ugdymo programoje (Lirg,4
sportas) geguZes menesi. Karantino laikotarpiu, apribojus kontaktini ugdym4, vyko nuotolinis
ugdymas.

III. UGDYMO PLANO RENGIMAS
7. Mokyklos ugdymo planas rengiamas vieniems mokslo metams.
Mokykloje ugdymo plan4 rengi a2021m. rugsejo 3 d. direktoriaus isakymu (l.,lr. V-87)
sudaryta darbo grupe.
9. Mokyklos ugdymo plano projektas derinamas su mokyklos taryba.
10. Iki kiekvienq metq spalio 15 d. mokyklos ugdymo planas yra suderinamas su Siauliq
miesto savivaldybes administracijos Svietimo skyriumi.
I 1. Mokyklos ugdymo planq istaigos vadovas tvirtina jsakymu.
12. Mokyklos ugdymo turinys formuojamas atrenkant ir pritaikant ugdymo turinj pagal
8.

mokyklos tikslus, konkredius mokiniq ugdymo(si) poreikius bei vadovaujantis mokykloje priimtais
susitarimais:
12.1. ugdymo programq projektai parengiami

iki birZelio 30 d., aptariami Mokytojq tarybos

posedyje.

12.2. ugdymo programas mokslo metams rengia mokytojai, jas iki rugsejo 15 d. tvirtina
Mokyklos direktorius.
12.3. ugdymo programos, moksleiviq atostogq programos, renginiq planai rengiami pagal
.
Siauliq jaunqjq gamtininkq centro ugdymo turinio planavimo tvarkos apra5e i5destytus prineipus.
12.4. Mokyklos direktoriaus patvirtintos ugdymo programos gali buti koreguojamos, jei per
mokslo metus atsiranda darbo nuostoliai del nutraukto ugdymo proceso gripo epidemijos atveju, del
Zemos temperatlros patalpose, lauke ar del kitq nenumatytq atvejq.
12.5. moksleiviq atostogq programos, renginiq planai tvirtinami Mokyklos direktoriaus
isakymu prie5 dvi savaites iki moksleiviq atostogq ar numatyto renginio pradZios. Renginiq nuostatus
tvirlina Mokyklos direktorius prieS vien4 menesi iki renginio pradZios.

3

Mokykloje vykdomoms ugdymo programoms ir Mokyklos ugdymo turiniui jgyvendinti rengiamas
Mof<yl<los ugdymo planas grindLiamas demokrati5kumo, prieinamumo, bendradiibiavimo prin-cipais,
itraukiant mokytojus, mokinius, tevus (globejus, riipintojus), vietos bendruomenE.

13. Mokykla, formuodama ir igyvendindama ugdymo programas, gali didinti ar maLinti
(perskirstyti) iki 25 procentq visoms programoms skiriamq valandq skaidiq priklausomai nuo turimq
leSq bei atsiZvelgiant i tevq pageidavim4,
14' Mokykla,
inti mokiniq ugdymosi, savirai5kos poreikius, atsiZvelgusi j
turimas ugdymo lesas ir
suderinus su Mokyklos taryba ir Siautiq miesto savivallybes
administracijos Svietim
priimti ir kitus Siauliq miesto savivaldybes neformaliojo
bendruosiuose

planuose

ndimus.

IV. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS
15. Ugdymo proceso pradLia- rugsejo 1 d.

16. Ugdymo proceso trukme
skaidiuojamas uZ 35 ugdymo savaites.

-

39 savaites. Bendras valandq skaidius per mokslo metus

17. Ugdymo procesas gali bfti skirstomas trimestrais, pusmediais arba kitokios trukmes
laikotarpiais, Pusmediq ir kitokios trukmes laikotarpius nustato mokyklos vadovas, suderinEs su
Mokyklos taryba.
l8' Mokykla dirba Se5ias dienas per savaitg. UZsiemimai vyksta pagal direl<toriaus lsal<ymu
patvirtint4 tvarkaraSti. UZsiemimai pradedami ne anksdiau kaip 8.00 valand4, baigiami ne veliau i<aip
20.00 valand4.

19. Mokiniq atos,togq datas reglamentuoja pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrieji
ugdymo planai, patvirtinti Svietimo ir mokslo ministro. I atostogq trukmg neiskaidiuojamos Svendiq ir
poilsio dienos.
20. Ugdymo proceso pabaiga - geguZes 3l d.
21. Mokykla, atsiZvelgdama jvykdomq programll ypatumus, veikl4 vykdo aplinl<ose, kurios
padeda igyvendinti ugdymo programq tikslus.
22. Jei oro temperatira 20 laipsniq Saldio ar Zemesne, ir 30 laipsniq Silumos ar auk5tesne, Si
temperatDra priskiriama ekstremaliai temperatiirai ir jei mokiniai mokykl4 nevyksta, jiems vyl<domas
i
ugdymo procesas nuotoliniu mokymo bUdu. Mokymosi patalpose oro temperat5ra turi atitikti Lietuvos
higienos normoje HN 2l:20l7,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo p.og.amur. Bendrieji sveikatos
saugos reikalavimai", patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 20ll m. rugpjDdio
l0 d' isakymu Nr. Y-773 ,,Del Lietuvos higienos normos HN 21:2017 ,,Mokykla, vykdanti benOrojo
ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" (toliau
- Higienos norma), nustatytus
mikroklimato reikalavimus. "
23' Mokykla gali priimti sprendimus del ugdymo proceso koregavimo iSkilus situacijai,
keliandiai pavojq mokiniq sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremali4 situacij4. Ugdymo procesas gali
bDti vykdomas nuotoliniu mokymo b[du pagal 2020 m. kovo 25 d. direktoriaui
isal<ymu Nr.V-17
patvirtint4 Siauliq jaunqjq gamtininkq centro ugdymo (-si) proceso organizavimo nuotoliniu b[du
tvarkos apraS4.
24. Mokyklos formuojamo ugdymo turinio dali gali papildyti mokykloje ir uZ jos ribq
vykdoma kulturine, menin6, paiintine, kurybine, sportine, praktine, socialine, prevencine, vertybiq
nuostatq ugdymo veikla, siejama su mokyklos tikslais, mokiniq mokymosi poreikiais. Ji organizuojama
Mokyklos ugdymo plane nustatytu laiku.
25. Mokiniq atostogq metu ir SeStadieniais vykdoma kDrybine, kulturine, konceftine,
paLintine, sportine ir kita veikla. Si veikla vykdoma pagal atskirq tvarkara5ti. Program4 ir renginiLl
grafik4 tvirtina Mokyklos direktorius ir ne veliau kaip likus 14 dienq iki kiekvienq mokiniq atoJogq
pradZios paskelbia mokyklos interneto puslapyje.
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v. NEFoRMALIoJo vAIKV Svrnrrvro pRocRAMV IGvvENDTNTMAS
26. Mokykloje vienas mokinys gali dalyvauti vienoje arba dviejose programose.
27 . Yaikr4 skaidius grupeje
12-18.

-

28. Mokykla vykdo 2 programas: neformaliojo vaikq Svietimo sportinio ugdymo program4
(Lirgt4 sportas) ir neformaliojo vaikq Svietimo gamtos paLinimo ir ekologinio ugdymo program4.
Ugdymo procesui igyvendinti, moksleiviq grupems valandos skiriamos atsiZvelgiant i veiklos pobDdi,
periodiSkumq. Valandos numatomos mokslo metams kiekvienai ugdymo programai.
29. Mokiniq pasiekimus ir paZang4 mokytojai nuolatos stebi ir vertina ugdymo procese,
hksuoja Siauliq jaunqjq gamtininkq centro mokiniq puzangor, pasiekimq, veftinimo bei lsivertinimo
dokumentuose. Pasiekimq ir paZangos fiksavimo kriterijai iSdestyti Siauliq jaunqjq gamtininkq centro
ugdytiniq pasiekimq vertinimo, isiverlinimo bei asmenybes [gties matavimo tvarkos apraSe,
patvirlintame 2016 m. lapkridio 7 d. mokyklos direktoriaus isakymu Nr. V-61 (redaguota 2020 m.
rugsejo 8 d. Nr, V-53) .
30. Mokiniq pasiekim,4 ir paLangos vertinimo metodus ir kriterijus mokytojai aptaria su
mokiniais ir jq tevais.
31. Mol<iniq tevai gauna informacij4. apie vaiko ugdymosi paLang1 ir pasiekimus dalyvaudami
tevq susirinkimuose, gaudami informacijq i5 Siauliq jaunqjq gamtininkq centro mokiniq pasiekimq ir
paZangos vertinimo dokumentq, individualiuose pokalbiuose su mokytojais.
32. Mokiniams, turintiems mokymosi sunkumq arba itin sekmingai besimokantiems, gabierns
mokiniams, gali blti sudaromi individualfis ugdymo planai.
33. Sudarant individualq mokinio ugdymo plan4 yra atsiLvelgiama i mokinio gebejimus ir
pasiekimus, tev
etais wksiandius rensinius.
34.
pugui Siauliq jauriqtq gamtininkq centro
direktoriaus 20
atvirtint4 ,,Siauliq jaunqjq gamtininlcq centro

Elektronines ap
apraS4,,.
35. Mokykloje mokiniai gali rinktis Sias neformaliojo vaikq Svietimo programas:
35.1. Neformaliojo vaikq Svietimo sportinio ugdymo programa (Lirgt1sportas) (1 priedas).
35.2. Neformaliojo vaikq Svietimo gamtos paZinimo ir ekologinio ugdymo programa (2
priedas).
36. Mokykloje vykdomr+ programq ugdymo plano lentele:

Programo
Ei1.

S

Ugdymo programos

Grupirl

Savaitiniq
valandq

Nr.

pavadini-

pavadinimas

skaidius

skaidius

I5 viso
savaitiniq
valandq

sruoei

skaidius

2

6

4

I5 viso
valandq

Bendras

vaikq

Mokytojq

skaidius

pavaldes

l2

skaidius
Der metus
420

30

E.Lukyte

6

24

840

60

L Vasiliauskiene

6

t2

36

t260

90

2 mokytojai

5

6

30

1050

73

L.Daunoriene

)J

6

18

630

AJ

J.Plungiene

mas
I

2

Neformali
ojo vaikq

Zirginio sporto
programa

Svietimo

Jaunqjq raiteliq

sportinio
ugdymo
programa
(Zirgq

programa

Neformali
ojo vaikq

<Gamtos bidiuliai

Svietimo
gamtos

paZinimo

ir

I5 viso:

>

programa
<<Zoofant4 klubas>

programa

ekologini
o ugdymo
programa

< Laisvalaikio

labirinto

(

2

6

t2

420

30

R. Liorandiene

I

a

A

4

140

15

L.Simkiene

1

6

6

210

15

L.Svendioniene

1

4

4

140

15

L.Svendioniene

1

6

6

210

12

J. Stancikaite

a

/1

t2

420

50

J. Stancikaite

programa

Gamtos tyrejq

programa

Kinologq programa
< Suo gamtoje
programa

>

< Gamtos

laboratorija
programa

>

< Gamtukai

>

J

programa
Zoologq programa

a

J

6

18

630

Gyviinq myletojq

2

6

t2

420

30

I5 viso:

22

54

128

7 mokytojai

28

66

t64

4270
5530

330

I5 viso:

420

9 mokytojai

L Sakalauskiene
I. Sakalauskiene

programa

SUDERINTA
Siauliq jaunqjq gamtininkq centro

SUDERINTA
Siauliq miesto savivaldybes administracijos
Svietimo skyriaus vedej a
Edita Minkuviene
2021-t0-

Ugdymo plano 2021-2022 m. m.
1 priedas

NEFORMALIOJO VAIKU
L Ugdymo

SPORTINIO UGDYMO IZTNCU SPORTAS)
PROGRAMA

SVTNTTVTO

programr"l renge.iai

Vardas ir pavarde
Eleja Lukyte
Inga Vasiliauskiene

2. Programos trukme

Pareigos, kvalifikacii a

Neformaliojo vaikq Svietimo (Zirginio sporto
programos) mokytoja
Zir gq trenerd, vyresn. neformalioj o vaikq Svietimo
(Jaunqiq raiteliq programos) mokytoi a

ir apimtis

Trukme
(trumpalaike - puse metq ar
vieneri metai, ilgalaike daugiau nei vieneri metai)
Ilgalaike

t5

Apimtis

-

valandq skaidius

Per savaite

Per metus

6

210

6

7-18 metu

4' Paskirtis (vaikq palinimo,lavinimosi, savirai5kos poreikiq tenkinimas, ugdomi
specif,rniai gebei imai ir kompetencii os)

Neformaliojo vaikq Svietimo sportinio ugdymo programa (Lirgq sporlas) skirta
supaZindinti vaikus su Zirgq psichologij a, frziologija, prieLiura, padetf
igyti jojimo
ig[dZius, nor4 siekti gerq sportiniq rezultatq, formuoti nevartotojiska poiiuri I Zneq
(skatinti bendravim4 su Zirgu ne tik jojimo metu, bet ir valant, vedZiojant, LaidLiant
karlu), skiepyti meilg arkliui, atskleidZiant jo ypating4 viet4 kiekviename istorijos etape
m[sq Salies raidoje.
UZsiemimq metu numatoma plati veiklq ivairove: kasdienius Zirgq prieZi5ros,
balnojimo, treniravimo darbus papildo teorines Zinios, treniruodiu video medZiasos
perZiDros ir analize, ivairDs renginiai (,,Zirgo svente.., zirg4 var|ybos,
igudiiq
pasitikrinimo pratybos ir kt.), ekskursijos i ivairius Lietuvos Zirgynus, naktigones pagal
,
poreikius keidiamos uZsiemimq vietos (odinejama manieZineje aiksteleje, purf.,
pievose), organizuojami Lygiai Lirgais po apylinkes, vykstama kelias dienas vykstandias
i
varLybas Lietuvoje ir kaimyninese Salyse.
Bendraudamas su Zirgu vaikas tampa geresnis, Zvalesnis ir dr4sesnis. R[pinimasis
gyvlnu
Siuo
ugdo atsakomybes jausm4, aplinkosaugini m4stym4. UZsiemimai iu Lirgais
gerina vaikq fizing buklg, padeda atsipalaiduoti (tiek fiziSkai tiet emoci5kai) po veiklos
mokykloje' Veikla gryname ore visais metq laikais gr[dina organizmq, gerina sveikatos
bukl

Sudaryti s4lygas
vaikams igyti
reikalingq
specifiniu Liniu.

1. Suteikti vaikams

Ziniq apie Zirgq
psichologines ir
biologines sawbes.

Vaikq supaZindinimas su Zirgq biologinemis,
psichologinemis ir darbinemis savybemis,
Zirgq veislemis, spalvomis, eksterjeru,
rnitybos racionu, ligq prevencil a.

igudZiq, gebejimq
bei kompetencijq,
reikalingq
pilnavertei ir
saugiai veiklai su
Zirgais.

Zirgq veisles,
Zftgini sport4 bei
saugU elgesi su
Lirgais.
2.Padeti vaikams
iSsiugdyti igridZius
ir gebejimus,
reikalingus
taisyklingam
jojimui bei
kasdieniniams Zirgq
prieZiDros darbams.
3. Formuoti vaikq
vertybinq sistem4,
skiepijant
nevartotojiSk4 bei
atsaking4 elgesi su
Zirgais.

Zirgo,karp Lolediiq bandos gyrzDno elgsenos
prieZasdiq, ypatumq ir m4stysenos aptarimas,
mokymas atsiZvelgiant i tat, saugiai elgtis
Salta Lir go ji v alant, balnoj ant, vedZioj ant,
jojant nekeliant pavojaus nei sau nei Zirgui.
SupaZindinimas su Lirgo t raitelio
inventoriumi, Lirgo valymo priemonemis, jq
pneLiur a, p askirtimi, tai syklingu naudoj imu.
Fizinio pasirengimo pratimai prie5 jojim4.
Taisykling o Lirgo vedimo, uZsedimo
mokymas. Taisyklingos sedesenos balne,
Zirgo valdymo igDdZiq formavimas Zirgui
j udant
ivairiais aliUrais. ISj odinej imo pratimtl
bei Suoliq per kliutis mokymas. Jodinejimas
Zirgais nat[ralioj e gamtinej e aplinkoje.
Dalyvavimas vaikq igytq Ziniq bei gebejimq
pasitikrinimo pratybose.
SupaZindinimas su Zirginio sporto
disciplinomis (konklrais, iSj odinej imu,
trikove, iStvermes jojimu, kinkiniq
v aLiav imu, ly giosiomi s lenktynemis), Zirgq
veisliq tinkamumu skirtingoms sporto
Sakoms, Lietuvos ir Europos Zirginio sporto
bei Zirgq augintojq organtzacijomis. Jojimo
skyriuje treniruojamq sporto Sakq (konklrq
bei Lir 94 i5tvermes j oj imo) taisykliq
nagrinejimas bei isisavinimas.
Jojimo igudZiq tobulinimas bei ruoSimasis
juos demonstruoti var?ybq aik5teleje. Zirgo
ruoSimas varZyboms. Dalyvavimas Zirgq
konkDrq bei i5tvermes varZybose, varZybq
rezultal'rl aptarimas.
Zir go evoliucij o s, istorij os, reik5me s lietuvio
gyvenime ivairiais istorij os etapais
aptarimas.
SupaZindinimas su Lirgo ir Zmogaus
emocinio rySio uZmezgrmo bDdais.
Tauto sako s ir liaudies tradicij q, susij usi 11 su
Zirgo motyvais nagrinejimas, ekskursija i
Arklio muziejq, lai5ko arkliui ra5ymas.
Organizavimas ir dalyvavim as,,Zir go
Sventeje".
Nevartotoji5ko Zmogaus poZiDrio i Lirgy
aptarimas, mokymas vaikus bendrauti su
Lirgune tik jojant, betir vedLiojant,
LardLian| ganant. Mokymas priimti Lir gE
toki koksjis yra, o neversti bes4lygiSkai
paklusti . Atsakomybes, r[pinantis Zirgu,
svarbos iSsiaiSkinimas.
Dalyvavimas Svaros akcijoj e, pasaulinej e
gyvDnq globos dienos minejime.
SupaZindinimas su Zirgininkystes specialisto,
Zirginio trenerio, kalvio, veterinarii os

gydytojo profesijomis bei juos rengiandiomis
istaigomis. Susitikimai su Sios profesijos
atstovais.
6. Programos turinys

TEORIJA
Saugumas dirbant su Zirgais
SupaZindinimas su hipoterapija ir kitais
Lir gu, panaudo j imo brldai s
Zirgo anatomijos, fiziologijos ir
psichologii os aptarimas
Filmuotos medZiagos ir literatDros apie
Zirsus aptarimas
Zirgo auginimas, prieZirlra ir jo ruoSimas
varZyboms
Informavimas ir konsultavimas mokiniq
gyvenimo kari eros klausimais
Gamtos paZinimas ir apsausa
Sveiko gyvenimo budo propasav mas
Zirgo poZymiq (veisliq) bei amZiaus
nustatymas
Jaunq Zirgq apjojimo metodika

Raitelio padej

ej

o funkcij os varZybose

PRAKTIKA
Jojimo treniruotes (iojimo pagrindq
formavimas)
Zirgrmo ir raitelio inventoriaus prieZiuros
darbai
Dalyvavimas nacionalinese ir tarptautinese
Zirgu varZybose
Dalyvavimas ekskursij ose, renginiuose
Zir g,q auginimas, pneLiur a, gydymas,

ruo5imas varZyboms
Vadelioj im as, Lir g,4 kinkymas.

Zirgo vedZiojimas ir vaikymas kordu
VoltaZiruote ant lircu
Zirgo iStvelmes treniravimas, Suoliq per
kliltis treniravimas, i5iodineiimo paerindai
Jaunqjq gamtininkq centro taures varLybg
renqjmas
Darbas su jaunais Lirgars,jq vaikymas

Zirginio sporto r 2tg4 augintojq
organ zaciios
Zirgtnio sporlo rD5ys, jq ypatuma,l

fv;--irus bendravimo su Zirgu bUdai, netaikant

ioiimo (ganymas, vedZioiimas ir kt.)
7. Programos sekmes kriteriiai

Suformuotas nevarlotoji5kas vaikq poZilris i Zirgus, igytos reikalingos specifines Zinios,
igfldZiai, gebejimai bei kompetencijos, reikalingos pilnavertei ir saugiai veiklai su Zirgais.
geresnis vaiku fizinis pasirengimas.

8,Dalyviq pasiekimq ir paZangos vertinimas (paZangos, pasiekimq vertinimo principai,
kaupimo, interpretavimo ir apibendrinimo budai)
Mokiniq pasiekimai ir paLanga vertinami humaniSkumo, individualumo, patikimumo,
informatyvumo principais. Kiekvienas biirelis nusimato savo veiklos verlinimo principus,
kriterijus, metodus. Ugdytiniai save isivertina mokslo metq eigoje organizuojamose vaikq
igytr+ Ziniq bei gebejimq pasitikrinimo pratybose filmuojamq vaikq uZsiemimq su Zirgais
video medZiagos pagalba, anahzuojat ir isivertinant savo pasiekimus. Kiekvieno vaiko
asmenine paLanga vertinama Zodine forma uZsiemimq metu.
Informacija apie pasiekimus fiksuojama SfCC mokiniq pasiekimq ir paZangos
vertinimo dokumentuose. Mokslo metq pabaigoje vyksta paLangos, pasiekimq verlinimo
apibendrinimas, mokiniq savirefleksija. Mokiniai gauna programos baigirno
paZymejimus, Mokiniq pasiekimai ir paLanga aptanama Centro, Mokytojq tarybos
Zius. tevu susirinkimus.
Programos rengejas

J[rate RepSiene

Ugdymo plano 202I-2022 m. m.
2 priedas

NEFORMALIOJO VAIKU SVMTTIVIO GAMTOS PAZINIMO IR EKOLOGINIO
UGDYMO PROGRAMA
Vardas ir pavarde
Ilona Sakalauskiene

Pareigos. kvalifikacii

iojo vaikq Svietimo (Zoologq bei GyvDnq

Jurgita Stancikaite

iojo vaikq Svietimo (,,Gamtos laboratoriia*,
tukai" program
Neformaliojo vaikq Svietimo lfinotogq bei ,Suo
e" programu) mok
Neformalioj o vaikq Svietimo (,,Gamtos tyrej ai*

Lidija Svendioniene

Jfirate Plungiene

Neformali oj o vaikq Svi etimo (,,2o ofanttr klubas,,
ramos) mokytoia
Neformalioj o vaikq Svietimo (,,Gamtos bidiuliq.,

Lina Daunoriene
Rima Liorandiene

Neformalioj o vaikq Svietimo l,,Luisrralaikiolubirintas*

2.Programos trukme ir apimtis
Trukme
(trumpalaike - puse metq ar
vieneri metai, ilgalaike
iau nei vieneri metai

Apimtis

-

valandq skaidius

-

Per savai

Per metus

r40-210

viai ir iu amZius
Dalyvil] skaidius

Grupiu skaidius

Vaiku amZius

4. Paskirtis (vaikq paZinimo, lu,rirrirn
specifiniai gebe.jimai ir kompetenciios)

Neformaliojo vaikq Svietim

per gamtos prizmg ugdyti vaikq Zingeidum4, frzjne bei osichine sveikarn
suvokim4, kfirybingum4 bei prisiimti atsak
aprma Ziniq perteikim4 apie gamt4, i5kyl
gamtotyrq, r[pinim4si gyvlnais, gamtinio

eqrcrini

S

n

i
bg uZ savo veiksmus, myleti, gerbti,
uZjausti, padeti, neb[ti tik vartotoju. Prog
numatytos veiklos paoeOa vaikams
ismokti saugaus elgesio su gyvlnais, susipaZinti su jq prieziuros (arlir jaukinimo,
priemonemis ir inventoriumi. vaii<ai, leisdami laik4 su gyvDnais,
nl*:,"::-T_"kvT:)
ilgainiui uLmezga stiprq teigiam4 emocini
rySi, kuris iSreiskiamas ne tik bendraujant su
r ganizuo.j amuo s e ren giniuo s e.

Leisdami laikq gamtoje, vaikai mokysis gumt
ir kaip galima panaudoti gamtines kilmes medZiagas savo kurybiniuose darbuose.
yti energij4, tinkamai etgtls gamtoje, suteikia
formuoj a nevartotoj i5k4

ei

kDrybinio pobDdZio
as kitiems, kas leidZia

iais, pilnaverdiais visuomenes veikeiais.

5. Tikslas, uZdaviniai

ir

vendinimo veiksmai bei formos
PRIEMONES
Ugdyti socialiai
1. Suteikti Ziniq
Zinh4 apie gamtq perteikimas. SteUelrnrl,
atsaking4
apie gamtq,
tyrimq, eksperimentq vykdymas gamtole.
asmenybg,
gamtiniq medZiagq
gebandi4 save
panaudojim4,
iSreik5ti per
gamtamokslinius
gamtos paLinimqir tyrimus,
mening veikl4.
pasitelkiant ivairias
tyrinejimo
priemones,
Informacijos apie gyvDnus rinkimas. Gyv[nq
Siuolaikines
stebejimas, tyrinejimas jq gyvenamojoje
kompiuterines
aplinkoje.
technologijas.
Ekologija, gamtosaugos problemos, atliekq
Lala gamtai, jq rDsiavimas. Saugios ir sveikos
2.Ugdyti vaikq
gyvensenos mokymas, saugaus elgesio
gebejimus igytas
igUdZiq gamtoje formavimas. Dalyvavimas
Zinias apie gamt4
aplinkosauginiuose renginiuo se.
taikyti klryboje ir
Gamtojautos ir vaizduotes lavinimas.
kasdieniniame
gyvenime,
propaguojant

,IIKSLAS

UZDAVINIAI

rlpinim4si
gyvDnais, saugi4 ir
sveik4 gyvensen?.
3. Ugdyti vaikq

meilg, pagarbq
gyvajai ir negyvajai
gamtai, skiepijant
nevartotojiSk4

su_ jais. {vairiq rankdarbirl technologijq
taikymas praktineje kDrybineje veikloje.

Gyv[nq prieZi[ros darbq (valymo,

maitinimo, bendravimo)

Serimo,
atlikimas.

Mokymasis naudotis gyvDnq prieZilros
priemonemis, inventoriumi.

poZilri ir
atsakomybg uZ savo
veiksmus.
4. Padeti vaikui
pajusti gamtos
subtilum4 ir
harmonij4 per
bendravim4 su
gyviinais,
gamtotyr4 bei
vaizduoiamoio

gyv[nais uLmezgimas.
SusipaZinimas su saugomomis gyvlnq
rrlSimis. Nevartotoji5ko poZifirio j gyv[nus
aptarimas,

Profesinis orientavimas. SusipaZinimas sll

meno k[ryb4,
ugdant
gamtosaugines,
ekologines
vertybes.
5. Stiprinti vaiko
ftzing ir psiching
sveikat4, tobulinti
vaiko raid4.

SusipaZinimas

su renginiq taisyklemis,

nuostatais.

Gyv[nq parengimo darbai ivairiuose
Vaikq pasiruoSimo darbai

renginiuose.

dalyvavimui renginiuose.

Mokiniq psichologinio atsparumo ugdymas
per relaksacijq ir kitas nusiraminimo bei
streso iveikos technikas.

turinys

PRAKTIKA
Gamta ivairiais metq laikais
Gamtotyra, eksperimentai, STEAM

veikla
Gamtiniq medZiagq ivairove, apdorojimo

Negyvosios gamtos stebejimas ivairiais metq
Gamtotyra, eksperimentai, STEAM veikla

Gamtiniq medLiagt4 rinkimas ir apdoroj imas

bDdai

Augalq karalyste. Medlia| vaistiniai
augalai.

K[rybiniq darbq technologij

os

Gyv[nq anatomija, fiziologija ir

I5vyka

i SU botanikos sod4, paZintis su

augalq kolekcijomis.

Meniniq darbeliq k[rimas, darbq pritaikymas

SupaZindinimas

su Siauliq

jaunqjq

psichologija

gamtininkq centre laikomq gyvlnq
anatomija, fiziologrja ir psichologija

SusipaZinimas su gyvDnais ir jq
klasifi kacij a, veislemis fotonuotraukose.
video medZiaeoie
Sunq, triu5iq dresavimo ypatumai

SusipaZinimas su Siauliq jaunqjq gamtininkg
centro gyvDnais ir jq klasifikacija, veislemis.
ISvyka i SU S.GliaudZio muzieiu.

Bendravimo

su gyvDnais

treniruotes

lusnumo mokymas. dresura
JGC ,,Gyvunijos sodo" gyventojai,
taisyklingas ir saugus elsesys su iais
Sveikos gyvensenos puoselej imas

JGC ,,Gyvunijos sodo" gyventojai, jq
prieLiura

Aktyvus laisvalaikio leidimas

gamtoje.

vairDs Laidimai

I5kylavimo, i5likimo gamtoj e taisykles
Aplinkosaugine veikla
Prevencine veikla

Proiektine veikla
Profesinis orientavimas
SusipaZinimas su renginiu nuostatais.

Mokymasis orientuotis gamtoje,

saugaus

ie taisykliu taikvmas
Dalyvavimas
aplinkosauginiuose
renginiuose,
tuose
Geros vaikq savijautos, vaikq sveikatos,
ftzimo, psichinio socialinio saugumo
ugdymo istaigoje uztikdnimas: dalyvavimas
ivairiuose renginiuose, projektuose,
Proiektine veikla
SusipaZinimas su ivairiq profesijq, susijusiq
su gamta. atstovais.
Pasiruo5imas reginiams. Dalvvavimas

Informavimas ir konsultavimas mokinirl
gyvenimo karj eros klausimais.

ekskursij ose, renginiuose.

Mokiniq pasiekimq

ir

paLangos isivertinimo

oratvbos

7.P

mos sekmes kriterii
I5ugdytas siekis save i5reik5ti per kDryb4 gamtq, gebejimas orientuotis gamtineje ir
krlrybinej e aplinkoj e. Tinkamai suformuotas vaiku poZi[ris gyvqSq gamtq ir jos glob4;
i
,v[nr1 paZinimui. prieZiDrai. slobai.
i gytos Zinio s, tendlia| kompetencii o s. reikalinsi

t

8,Dalyviq pasiekimq tr paLangos vertinimas (paZangos, pasiekimq vertinimo
kaupirno, interpretavimo ir apibendrinimo bUdai)
Mokiniq pasiekimai ft paLanga vertinami humani5kumo, individualumo, patikimumo,
informatyvumo principais. Kiekvienas burelis nusimato savo veiklos vertinimo principus,

kriterijus, metodus. Ugdytiniai save isivertina:

du kartus per mokslo metus
organizuojamose vaikq igytq Ziniq bei gebejimq pasitikrinimo pratybose, analizuojat ir
isivertinant savo pasiekimus.
Informacija apie pasiekimus fiksuojama Siauliq jaunqjq gamtininkq centro mokiniq
pasiekimq it paLangos vertinimo dokumentuose. Mokslo metq pabaigoje vyksta
paLangos, pasiekimq vertinimo apibendrinimas, mokiniq savirefleksiia. lztoliiniai
sauna
programos baigimo paZymejimus, Mokiniq pasiekimai ir palanga aptarrama Centro,
Mokytojq tarybos posedZius, tevu susirinki
Programos rengejas
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