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I.

BENDROSIOSNUOSTATOS

I' Ugdymo planas reglamentuoja Siauliq jaunqjq gamtininkq centro (toliau - Mokykla)
neformaliojo vaikq Svietimo programq igyvendinimq2022-2023 mokslo metais pagal mol<iniq bei jq
tevq laisvai pasirinktas neformaliojo vaikq Svietimo programas.
2. Ugdymo planas parengtas vadovaujantis:
2.1. Lietuvos respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. geguZes 3 d.
isakymu Nr'V-688 ,,Ddl 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metq pradinio, pagrindinio ii vidurinio
ugdymo programq bendrqjq ugdymo planq patvirtinimo" (redakcija2022 m. rugpjudio 17 d. V-1255
,,Del Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2021m. geguZes 3 d. isakymoNr. V-688,,DdI 2021-2022ir
2022-2023 mokslo metq pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programq bendrqjq ugdymo planq
patvirtinimo" pakeitimo).
2.2. Bendrqq i5 valstybes ar savivaldybiq biudZetq finansuojamq neformaliojo Svietimo
programll kriterijq apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2022
m. sausio 4 d. isakymu Nr.V-4.
2.3' Siauliq miesto savivaldybes administracijos Zmoniq geroves ir ugdymo departamento
Svietimo skyriaus vedejo 2019 m. spalio 3 d. isakymu Nr.S-:24 ,,Del Siauliq miesto savivaldybes
neformaliojo vaiku Svietimo programq bendrqjq ugdymo planq,,.
2'4. Siauliq miesto savivaldybes tarybos ZO06 m. balandLio 27 d. sprendimu Nr. T-141
,,Ddl neformaliojo vaikq Svietimo programrl vykdymo mokiniq atostogq metu tvarkos apra5o
patviftinimo".
2'5. Siauliq miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2022 m. rugsejo 19 d.
isakymu Nr' A-1632 ,,Del ugdymo le5q, planuojamq skirti iS savivaldybes biudZeto neformaliojo
Svietimo ir sporto istaigoms, apskaidiavimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo".
2'6. S
os sprendimu, patvirtintu2O2l m. rugsejo 2 d. Nr T382 ,,Del Siauliq
021 m. balandZio I d. sprendimo Nr. T_g9 ,,Del
mokiniq priemimo
mokyklas, vykdandias neformaliojo vaikq svielimo
pro gramas, tvarko s apra5o patvirtinimo" pakeitimo,,.
2.7. Siauliq miesto savivaldybes administracijos direktorius 2022-04-15
lsakymas Nr. A698 ,,Del neformaliojo Svietimo istaigq neformaliojo vaikq Svietimo programq, finansuojam\ iS 2023
metq savivaldybes biudZeto, s4raSo, patvirtinimo,,
2.8' Siauliq..miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 29 d.
Nr'A-258
isakymu
,,Del Siauliq miesto savivaldybes neformaliojo vaikq Svietimo ir mokamq paslaugq
e lektronines apskaitos" (suvestine redakcij a 2020 -0 4 -22),
2.9. Lietuvos higienos norma HN 20:2018 ,,Neformaliojo vaikq Svietimo programq
vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", patvirtinta Lietuvos Respubliko, -Su"ikuto,
apsaugos ministro 2012 m. birZelio 25 d. isakymu Nr. V-599 (suvestine redakcija ZOZO-OS-Ot;.
2'10. Neformaliojo vaikq Svietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo
ir mokslo ministro 2005 m, gruodZio 30 d. isakymu Nr. ISAK-2695 (Lietuvos Respu-blikos 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 d.
,
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isakymu Nr.V-342 patvirtinta Neformaliojo vaikq Svietimo ir jo teikejq veiklos kolcybes uZtikrinimo
metodika.
2.12. Siauliq miesto savivaldybes tarybos 2020 m. gruodZio 3 d, sprendimu Nr. T-455
,,Del Siauliq miesto savivaldybes neformaiiojo vaikq Svietimo teikejq veiklos kokybes
lsivertinimo ir
iSorinio vertinimo tvarkos apra5o patviftinimo,,.
2.13. Siauliq miesto savivaldybes tarybos 2020 m. gruodZio 22 d,. sprendimu Nr. T-4gl
iregistruotais Siauliq jaunqjq gamtininkq centro nuostatais.
2'14. LR Svietimo istatymu, patvirtintu 1991 m. birZelio 25 d. Nr. I-1489 (suvestine redakcija
2022-09-01 - 2022-tI 3U,
3' Ugdymo plane varlojamos s4vokos ir terminai vartojami Neformaliojo vaikq Svietimo
koncepcijoje.

4. Mokyklos ugdymo turinys form

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

mokiniams,
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III. UGDYMO PLANO RENGIMAS
7. Mokyklos ugdymo planas rengiamas vieniems mokslo metams.
8. Mokykloje ugdymo plan4 rengi a2022 m. rugsejo 16 d. direktoriaus jsakymu
Qrlr. V-g5)

sudaryta darbo grupe.
9. Mokyklos ugdymo plano projektas derinamas su mokyklos taryba.
l0' Iki kiekvienq metq spalio 15 d. mokyklos ugdymo planas yra suderinamas su Siauliq
miesto savivaldybes administracijos Svietimo skyriumi.

l. Mokyklos ugdymo plan4 istaigos vadovas tvirtina isakymu.
12. Mokyklos ugdymo turinys formuojamas atrenkant ir pritaikant ugdymo turini pagal
mokyklos tikslus, konkredius mokiniq ugdymo(si) poreikius bei vadbvaujantis mokykloje
pilirtui,
1

susitarimais:
posedyje.

12.1. ugdymo programq projektaiparengiami ikibirZelio 30 d., aptariami Mokytojq
tarybos

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
x.
Siauliq jaunqjq gamtininkq centro ugdymo turinio planavimo tvarkos uprasJisaestytus
principus.
12.4. Mokyklos dir
gdymo prog.u-oi gali buti koreguojamos, jei per
mokslo metus atsiranda darbo
to ugdymo proceso gripo epide.i.;Lr utu"ju, iel
Zemos temperatDros patalpose,
rnatytq atvejq
renginiq planai tvirtinami Mokyklos direktoriaus
numatyto renginio pradZios. Renginiq nuostatus
renginio pradZios.
Mokyklos ugdymo turiniui igyvendinti rengiamas
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Mokyklos ugdymo planas grindLiamas demokratiSkumo, prieinamumo, bendradarbiavimo principais,

itraukiant mokytoj us, mokinius, tevus (globej us, rDp intoj us), vieto s bendruomeng.
13' Mokykla, formuodama ir igyvendindama ugdymo programas, gali didinti ar mahinti
(perskirstyti) iki 25 procentq visoms programoms skiriamq valandq skaidiq priklausomai
nuo turimq
le5q bei atsiZvelgiant i tevq pageidavimq.
14. Mokykla, siekdama patenkinti mokiniq ugdymosi, savirai5k-os poreikius, atsiZvelgusi
i
turimas ugdymo lesas ir kitas galimybes, suderinus su Mokyklos taryba ir Siautiq miesto
savivaliybes
administracijos Svietimo skyiiumi gali priimti ir kitus Siauliq
-i"rto lauiuatOyUes neformaliojo
bendruosiuose planuose nenumatytus sprendimus.

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

l6'

Ugdymo proceso trukme

skaidiuojamas uZ 35 ugdymo savaites.

-

39 savaites. Bendras valandq skaidius per mokslo

metus

17, Ugdymo procesas gali b[ti skirstomas trimestrais, pusmediais arba kitokios trukmes
laikotarpiais. Pusmediq ir kitokios trukmes laikotarpius nustato mokyklos vadovas,
suderinEs su
Mokyklos taryba.
18. Mokykla dirba SeSias dienas per savaitg. UZsiemimai vyksta pagal direktoriaus
isakymu
patvirtint4 tvarkaraSti. UZsiemimai pradedami ne anksdiau kaip 8.00 valandq, "baigiami
ne veliau kaip
20.00 valand4.

19. MokiniY ulo*ttggY datas reglamentuoja pradinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo bendrieji
ugdymo planai, patvirtinti Svietimo ir mokslo ministro. Mokiniq atostogos skiriamos:

Rudens atostosos

Ziemos (Kaledq) atostosos
Ziemos atostosos
Pavasario (Velykq) atostosos

2022
2022
2023
2023

m. spalio 3l d. - lapkridio 4 d,
m. gruodZio 27 d. - 2023 m. sausio 6 d.
m. vasario 13 d. - vasario l7 d.
m. balandZio l l d. - balandZio 14 d."

20. Ugdymo proceso pabaiga_ geguZes 3l d.
21. Mokykla, atsiZvelgdama i vykdomq programll ypatumus, veikl4 vykdo aplinkose,
kurios
padeda igyvendinti ugdymo programU tikslus.
turi atitikti Lietuvos higienos normose HN 20:2012

sveikatos saugos reikalavimai,,(galiojanti suvestine
nustatytus mikroklimato reikalavimus.,,

mo proceso koregavimo i5kilus situacijai,
ekstremali4 situacijq, Ugdymo procesas gali

kovo 25 d. direktoriaus isakymu Nr.V-17
ymo (-si) proceso organizavimo nuotoliniu b[du

24' Mokyklos formuojamo ugdymo turinio dali gali papildyti mokykloje ir uZ jos ribq
vykdoma kulturine, menind, paLintine, kDrybine, sportine, praktine, socialine, prevencine,
vertybiq
nuostatq ugdymo veikla, siejama su mokyklos tiksl rii, mokiniq mokymosi poreikiais.
Ji organizuo;a-a
Mokyklos ugdymo plane nustatytu laiku.
25 ' Mokiniq atostogq metu ir Se5tadieniais vykdoma kurybine,
kulturine, koncertine,
paZintine, sportine ir kita veikla. Si veikla vykdoma pagal atskir4
tvarlarasii. program4 ir renginiq
grafk4 tvirtina Mokyklos direktorius ir iki kiekvienq m&iniq atostogq pradZios
paskelbia mokyklos
interneto puslapyje.
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v. NEFORMALIoJo vAIKV Svrnrwro pRocRAMU IGvvENDTNIMAS
26. Mokykloje vienas mokinys gali dalyvauti vienoje arba dviejose programose.
27.Yaikt4 skaidius grupeje 12-15.
28' Mokykla vykdo 2 programas: neformaliojo vaikq Svietimo sportinio ugdymo programq

-

(Lirgt4 sporlas) ir neformaliojo vaikq Svietimo gamtos paZinimo ir ekoltginio uglymo prog".u11a.
Ugdymo procesui igyvendinti, moksleiviq grupems valandos skiriamos atsiZvelgiant-i veiklos p.-oUUOi,
periodi5kum4. Valandos numatomos mokslo metams kiekvienai ugdymo programai.
29. Mokiniq pasiekimus ir paZangq mokytojai nuolatos stebi ir vertina ugdymo procese,
fiksuoja Siauliq jaunqjq gamtininkq centro mokiniq-paZangos, pasiekimq, vertinimo bei
isivertinimo
dokumentuose. Pasiekimq ir paZangos fiksavimo kriterijai iSdestyti Siautiq jaunqjq gamtininkq
centro
ugdytiniq pasiekimq vertinimo, isivertinimo bei asmenybes ugties matavimt- tvarkos aprase,
patvirtintame 2016 m. lapkridio 7 d. mokyklos direktoriaus
isakymu Nr. V-61 (redaguota 2021 m.
rugsejo 20 d. Nr. V-93a) .
30. Mokiniq pasiekimq ir palangos vertinimo metodus ir kriterijus mokytojai aptaria su
mokiniais ir jq tevais.
31. Mokiniq tevai gauna informacij4 apie vaiko ugdymosi paLang4ir 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, gabiems
mokiniams, gali buti sudaromi individualDs ugdymo planai.
33. Sudarant individualu mokinio us
pasiekimus, tevq pra5ymus bei atsiZvelgiant
itais
34. Mokiniq lankomumo prieLiira
direktoriaus 2019 m. balandZio 9 d. isakymu Nr.
Flektronines apskaitos sistemos naudojimo tvarkos apras4" (redaguota 2022-09-2g.
direktoriaus
isakymas Nr. V-92).
35' Mokykloje mokiniai gali rinktis Sias neformaliojo vaikq Svietimo programas:
35.1' Neformaliojo vaikq Svietimo sportinio ugdymo programa (Ztg\sportas) (1 priedas).
35.2. Neformaliojo vaikq Svietimo gamtos paZinimo ii ekologinio ugdymo programa (2
priedas).

36. Mokykloje vykdomq programq ugdymo plano lentele:
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Ugdymo plano 2022-2023 m, m.
1 priedas

NEF'ORMALIOJO VAIKU SVTNTTVTO SPORTINIO UGDYMO
IZTNCU SPORTAS)
PROGRAMA

INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKT TSVIETIMO TEIKR.TA
Teikejo kodas Svietimo ir mokslo institucijq
88617740036

registre
Jurrdinis asmuo

Pavadinimas
2
Kodas
J
Teisine forma
A
a
Adresas
5.
Telefono numeris
6.
El. paSto adresas
7.
Interneto svetaines adresas
8.
Neformaliojo vaikq Svietimo (toliau - NVS)teikejo (institucijos) vadovo vardas ir pavarde
Fizinis asmuo
9.
Vardas ir pavarde
10.
Telefono numeris
l1
El. paSto adresas
t2. Interneto svetaines adresas
I

Siaulir+ iaunqjq gamtininkU centras

190539984
Sav valdybes biudZetine istaiga
Zuv ninkq g. 18, Siauliai
86506687 1

info @,gamt i nink u ce ntra s. I t
https //gamtininkucentras. |tl
Direktorius Gintaras OliSkevidius
:

INFORMACIJA APIE NVs PNOCNATVTA
Programos kodas Neformaliojo dvietimo
programq registre
13.

Programos pavadinimas

Neformaliojo vaikq Svietimo sportinio ugdymo
14. Programos lygmuo:
15.

t20501876

NY S pr o gr amo s l<ry ptrs

!
n

Muzika
Daile

XSavivaldybes lygmu
I Nacionalinis lvsmu(

n Saugus eismas
n

!

Teatras

X Sportas
n Technine kuryba
Turizmas ir kra5totyra

I

n Gamta, ekologija
16. x v s programos vykdymo bDdas
X kasdieniu (kontaktiniu) -

padioj e frzineje vietoj e;

programa

(p a iy m e ki t e v i e n q p a gr i n d i n g lcr yp t
t)

n Sokis
n

(Z rgrl sportas)

Informacines technologij os
Technologijos

n Medijos
n Etnokultura
n Kalbos
n PilietiSkumas
n Kita Qraiyti).......,....,.

mokiniai uZsiemimuose dalyvauju t.ulin luik,r, budami toje

n nuotoliniu - kai mokiniai pagal uZsiemimq tvarkaraSti, b[dami skirtingose fizinese
vietose, naudodami informacines komrl,nlkaclpr
1gchnqlogijas, realiu laiku dalvvauia NVS

! Misrus (kasdieniu ir nuotoliniu) - kai mokiniai uZsiemimuose dalyvauja nuotoliniu
budu ir maZiausiai 3 kartus per NVS programos vykdymo laikotarpi ,jsi"mimror"
ja kasdieniu (kontaktiniu) brjdu
tikslas
Sudaryti s4lygas vaikams igyti reikalingq specifiniq Ziniq,
igudZiq, gebejimq bei
kompetenciiu, reikalin
ilnavertei ir saugiai veiklai su Zi
NV
os uZdaviniai
1. Suteikti vaikams Ziniq apie Zirgq psichologines ir biologines ypatybes,
Zirgq veisles,
Zirginio sporlo rflSis bei saugq elgesi dirbant su Zirgais.
2.Paddti vaikams i5siugdyti igudZius ir gebejimus, reikalingus taisyklingam jojimui
bei
kasdieniniams Zirgq prieZi[ros darbams.
3. Formuoti vaikq vertybing sistem4, skiepijant nevartotoji5k4 bei atsaking4 elgesi su
ZftgAlS.

PaZymekite ne daugiau kaip 3 kompetencijas, kurias patobulins mokiniai
Kompetencija
Kompetencij os apibreZtis

X

PaZinimo
kompetencija

n Komunikavimo
kompetencija

X K[rybiSkumo
n Pilieti5kumo
kompetencija

X

Socialine,
emocine ir sveikos
gyvensenos

n

Motyvacija ir gebejimas paZinti save ir pasauli,
igyjami suvokiant
(perimant) Zmonij os kultUring pattty, tobulinant dalykines Zinias

bei gebejimus
Asmens gebejimas kurti, perduoti ir suprasti Zinias (faktus,
poZiDrius ar asmenines nuostatas), etiskai naudotis verbalinemis
neverbalinemis priemonemis ir technoloeijomis
Gebejimas tyrineti, generuoti, kur1i, vertinti asmeni5kai ir kitiems
uktus, problemq sprendimus
Vertybes, nuostatos, suvokimas ir praktinio u.ikGo g.b.ji-ui,
igalinantys ugdytis pilietini tapatumq, ir stiprinti pilieting galiq,
kartu su kitais kurybiskai ir sociariai atsakingai kurti demot<raiist<a
visuomeng, stiprinti Lietuvos valstybingum4 tarptautinej e
Asmens savimone ir savitvarda, socialini, ,4-*i.rgtr-uq
tarpusavio santykiq kUrimo gebej imai, atsakingas sprendimq
priemimas ir asmens rDpinimasis fizine ir psichine iveikata

Kulturine

Asmens kultlrine savimone, grista Ziniomis, aktyvia kulturine
rai5ka ir kulturiniu s4moningumu
kompetencii
! Skaitmenine
Asmens informacinis rastingumas, gebejimas paZinti ir
ivaldyti
kompetencija
skaitmenines technolo gij as, atsakingai j omis naudotis, kuft i
skaitmenini turini
Programos apimtis ir trukme (ne maziau nei 6 mt)nesius ir B pedagogines
darbo valandas per
mdnesi\
Menesiq skaidius

Pedagoginiq valandq

24 val. vienai grupei

NVS programos turinys, nusakantis nuosekli
Neformaliojo vaikq Svietimo programos atitikties reikalaviLams parai5kos
liollau
Parai5ka) 20
te nurodyt4 jos igyvendinimo laikotarpi
Eil. Nr.

Veiklos apib[dinimas

Ugdomos kompetencijos

Ugdymo,
vertinimo
sivertinimo

Trukme
(pedagog

inemis

,,Jaunqjq raiteliq"
programa
,,Zbgrnio sporto"
programa.
Abejose programose
nagrinejamos toliau
apraSomos veiklos, tadiau
skirtingomis apimtimis,
pritaikant ugdytiniq
amLiui ir biirelio lankymo
trukmei
Vaikq supaZindinimas su
Zirgq biologinemis,
psichologinemis ir
darbinemis savybemis,
Zirgq veislemis,
spalvomis, eksterj eru,
mitybos racionu, ligq
prevencija.
Zirgo,kaip LoledLh4
bandos gyvrlno elgsenos
prieZasdiq, ypatumq ir
m4stysenos aptarimas,
mokymas atsiZvelgiant i
tai, saugiai elgtis Salia
Lir go ji v alant, balnoj ant,
vedZiojant,jojant
nekeliant pavojaus nei
sau nei Lirgui.
SupaZindinimas su Zirgo
ir raitelio inventoriumi.
Zirgo valymo
priemonemis, jq
prieZiDra, paskirtimi,
taisyklingu naudoj imu.
Fizinio pasirengimo
pratimai prieS jojim4.
Taisyklingo Lirgo
vedimo, uZsedimo
mokymas. Taisyklingos
sedesenos balne, Zirgo
valdymo igudZiq
formavimas Zirgui judant
ivairiais aliurais.
ISjodinejimo pratimq bei
Suoliq per kli[tis
mokymas. Jodinejimas
Lirgais natlralioje
gamtineje aplinkoje.
Dalyvavimas vaikq igytq
Ziniu bei eebeiim

Informacija
apie

pasiekimus

lksuojama
Siauliq jaunqjq
gamtininkq
centro mokiniq
pasiekimq ir
paZangos

vertinimo
dokumentuose.

PaZinimo (smalsumas,
paZinimo dZiaugsmas),
gamtamoksline,
mokejimo mokytis
(savaranki5kumas,
gebejimas kelti tikslus),
komunikavimo,
socialine
(s4moningumas,
atsakingumas,
bendravimo.
bendradarbiavimo)-

k[rybingumo
(pasitikejimo savimi,
naujq idejq kelimo),
asmenines

(s4Ziningumo,
atsakingumo
kompetencijos, savgs
isivertinimo),dalykines
(ojimo mokymosi, Zirgo
prieZirlros mokymosi
kompetencija)

Mokslo metq
pabaigoje
vyksta
palangos,
pasiekimq

verlinimo
apibendrinimas
,

mokiniq

savirefleksija.

Mokiniai
gauna

programos
baigimo
paZymejimus.

Mokiniq
pasiekimai ir
paZanga
aptariama
Centro,

Mokytojq
tarybos
posedZius, tevq

susirinkimus.

Ugdytiniai
save isivertina:
du kartus per
mokslo metus
organizuojamo
se vaikq igytq
Ziniq bei
gebejimq
pasitikrinimo
pratybose,
analizuojat ir
isivertinant
SAVO

pasiekimus.

pasitikrinimo pratybose.
SupaZindinimas su
Zirginio sporto
disciplinomis (konkDrais,
iSjodinejimu, trikove,

jojimu,
kinkiniq valiavimu,
iStvermes

lygiosiomis lenktynemis),
Zirgq veisliq tinkamumu
skirlingoms sporlo
Sakoms, Lietuvos ir
Europos Zirginio sporto
bei Zirgq augintojq
or ganizacijomi s. Joj imo
skyriuje treniruojamq
sporlo Sakq (konklrq bei
Zirgq iStvermes jojimo)
taisykliq nagrinejimas bei
isisavinimas.
Jojimo igudziq
tobulinimas bei
ruoSimasis juos
demonstruoti varlyoq
aik5teleje. Zirgo ruoSimas
varZyboms. Dalyvavimas
Zirgq konklrq bei
iStvermes varZybose,
varLybq rezultat4
aptarimas.
Zirgo evoliucijos,
istorijos, reik5mes
lietuvio gyvenime
ivairiais istorij os etapais
aptanmas.
SupaZindinimas su Zirgo
ir Zmogaus emocinio
ry5io uZme zgimo bUdais.
Tautosakos ir liaudies
tradicijq, susijusiq su
Zirgo motyvais
nagrinejimas, ekskursija i
Arklio muziejq, lai5ko
arkliui ra5ymas.
Organizavimas ir
dalyvavim as ,,Lirgo
Sventeje".
Nevartotoj i5ko Zmogaus
poZiDrio i i:irgq aptarimas,
mokymas vaikus
bendrauti su Zirgu ne tik
jojant, bet ir vedZiojant,
ZardLiant, sanant.

Mokymas priimti Lirgy
toki koks jis yra, o
neversti bes4lygiSkai
paklusti . Atsakomybes,
rrlpinanti s Lir gu, svarbo s
iSsiaiSkinimas.

Dalyvavimas Svaros
akcijoje, pasaulineje
gyvlnq globos dienos
minejime.
SupaZindinimas su
Zirgininkystes specialisto,
Zirginio trenerio, kalvio,
veterinarij os gydytoj o
profesijomis bei juos
rengiandiomis istaigomis.
Susitikimai su Sios
rofesiios atstovais.
Pro

s sekmes

kriteriiai

I5 viso val.:

Suformuotas nevaftotoji5kas vaikq poZiDris Zi.
i
TgudLiai, gebejimai bei kompetencijos, reikalingos piinavertei ir saugiai veiklai su Zirgais.
eresnis vaiku fizinis pasirensimas.
Mokiniq amZius pagal klases, ikuri orientuotu N@rog.urrr':
1-4 klase

X

E

9-12 klase / 14 eimnaziios klase
Programos ir jos lykdymo aplinkos pritaikymas mokiniams, turintiems Siq specialiqjq
ugdymosi poreikiq del igimtq ir igytq sutrikimq:
n Intelekto sutrikimq
n Regos sutrikimq
Klausos sutrikimq
n Judesio ir padeties sutrikimq
n fvairiapusiq raidos sutrikimq
x Nera galimybiq program? pritaikyti mokiniams, turintiems siq specialiqjq
ugdymosi
reikiq del igimtq ir igyru sutrikim
Informacija apie NVS programos ir jor rrykd
s (ei nepritailryta _ nertildonta)

!

Numatomas mokiniq skaidius vienoie
N umatomas grupiu skaidius

Patvirtinkite, kad:

NVS programa atitinka Lietuvos
neformaliojo vaikq Svietimo paskirti

Respublikos Svietimo istatymu nustatytE
- tenkinti mokinig paZinimo, ugdymosi ir

savirai5kos poreikius, padeti jiems tapti aktyviais visuomenes nariais;
programa prisideda prie 202I-2030 metq nacionalini o paLangos plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2020 m, rugsejo 9 d. nutarimu
Nr. 99g
,,D el 202I-203 0 metq nacionalinio paZangos plano patvirtinimo", tredio strateginio
tikslo ,,Didinti Svietimo itraukti ir veiksmingr-4, siekiant atitikties asmens ir
visuomenes poreikiams" 3.2 uLdavrnio ,pidinti svietimo
itraukti ir prieinam

NVq

'

o
o
o

uZtikrinti saugi4 aplink4 kiekvienam asmeniui,o;
programos igyvendinimo priemones jokiais budais nepaleid,Lia Lietuvos
Respublikos
Konstitucijos,.istatymq ir kitq teises aktq, nekelia gresmes Zmoniq sveikatai, garbei
ir
orumui, vieSajai tvarkai ir nei5rei5kia nepagarbos Lietuvos valsiybes tautiniams
ir
religiniams jausmams ir simboliams, nepopuliarina narkotikq ir kitq psichotropiniq,
toksiniq ir kitq stipriai veikiandiq medZiagq, nekursto ,rnrrto, prievartos,

neapykantos;
prisiimate atsakomybE uLtai, jog NVS program4
igyve,ndins asmenys, pagal Lietuvos
Respublikos Svietimo istatym4 turintys teisg dirbti NVS mokytojaisj
prisiimate atsakomybg ul sveik4 ir saugi4 vaikq mokymosi aplink4;
turite lesq NVS programos igyvendinim o pradLiai (ne maLiaukaip men.)

XTAIP

Patvirtinu, kad nacionalineje NVS progra-oj.
programrl finansavimo prioritet4
@agal Neformaliojo vaikq Svietimo programu finansavimo
ir administravimo tvarkos apraso (toliau Aprasasj l2,r papunkti), Jdat
dalyvauti visq Salies savivaldybiq mokiniams ir uZtikrinrirr, kud NvS prog
(trrjr+) ir daugiau savivaldybiq mokiniai (tik nzcionalinio lygmens /VvS
prZ
TAIP
Informacij a apie nacionalinio lyg-"n,
brdu (kaip tai apibreLtaApra5o 19,4 papunktyi";lgy"."dinant tivS programas,
atitinkandias
bent vien4 i5 Nacionaliniq programq prioritetq (rekomenduojama pateircI
ne daugiau nei 3
(tris) orosramas)
pavadinimas, trumpas NV programos apraSymas,
Vykdymo pradZios
(men.)
ir pabaigos metai

!

Programos rengejas

Jflrate Reo5iene

Ugdymo plano 2022-2023 m. m.
2 priedas

NEFORMALIOJO VAIKU SVTNUVTO GAMTOS PAZINIMO IR EKOLOGINIO
UGDYMO PROGRAMA

INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKL ISVIETIMO TIIIKR.TA
Teikdjo kodas Svietimo ir mokslo it stit*ijq
88657740036

registre
Juridinis asmuo

1. TPat"dir'**
Kodas
a
J
Teisine forma
4.
Adresas
5.
Telefono numeris
6.
El. paSto adresas
7.
Interneto svetaines adresas
8
Neformaliojo vaikq Svietimo (toliau - NVS)
teikejo (institucijos) vadovo vardas ir pavarde
Fizinis asmuo
9.
Vardas ir pavarde
10.
Telefono numeris
l1
El. paSto adresas
12.
Interneto svetaines adresas
2

Siauliq j aunqjq gamtininku centras
r90539984
Savivaldybes biudZetine istaiga
Zuvininkq g. 18, Siauliai
86506687r
info@gamti ninkucentras. t
https ://gamtininkucentras, ltl
Direktorius Gintaras OliSkevidius
I

INFoRMACIJA APIE NVS PRoGRAMArrogramos l(odas N elbrmaliojo Svietimo
programq registre
13.

1

208000 1 9

Programos pavadinimas

Neformaliojo vaikq Svietimo gamtos paZinimo ir ;kologinio ugdymo programa
14. ?rogramos lygmuo:
Savivaldybes lygmuo
Nacionalinis lvsmuo
l5 NVS programos kryptis (paiymekite vienq pasrincline krvoti)
n Muzika
n Saugus eismas
n Daile
Informacines technologij os
n Sokis
n Technologijos

!

n

Teatras

fl

Sportas

n Medijos
n EtnokultDra
n Kalbos
n Pilieti5kumas

n Technine kuryba
n Turizmas ir kra5totyra
X Gamta, ekologi.ja
t6.

[l Kita (irnF'tti\

t'l v s programos r,ykdymo bldas

X

Kasdrenlu (kontaktiniu)

padioj e fizineje vietoj

n nuotoliniu -

- mokiniai uZsiemimuose dalyvauja

realiu laiku, budami toje

e;

kai mokiniai pagal uZsiemimq tvarkaraSti, budami skirtingose fizinese
liu laiku dalvvauia NVS

programoje;

n Misrus (kasdieniu ir nuotoliniu) - kai mokiniai uZsiemimuose dalyvauja nuotoliniu
budu ir maziausiai 3 kartus per NVS programos vykdymo laikotarpi ,jri.mim,ror.
lglyvauj a kasdieniu (kontaktiniu) b[du
ugdyti socialiai atsakingE asmenybg, gebani,iqsave isreiksti per gamtos paZinim4,
NVS

os uZdaviniai

1. Skatinti ugdytinius dometis juos supandiu pasauliu, suteikiant
Ziniq apie gamtos

reiskinius,

gyY q4 ir negyv q4 gamt1,pasitelkiant
ivairias tyrinej imo piiernoies bei
Siuolaikines kompiuterines technolo gij as.

2'Ugdyti vaikq kompetencijas bei gebejimus, igytas Zinias apie gamt4 taikyti kasdieniniame
gyvenime, kiiryboje ir STEAM ugdyme, propaguojant darni4 s4,r.it
4 su gamta bei saugi4 ir
sveik4 gyvensen?.
3' Puoseleti vaikq meilg, pagarb1 gyvajaiir negyvajai gamtai,ugdant gamtosaugines,
ekologines vertybes, skiepijant nevartotojistca poziurl iiatsakomybg uisavo
veiksmus.
PaZymekite ne daugiau kaip 3 kompetencijas, kurias patobulins mokiniai
Kompetencija
Kompetencij os apibreZtis

X

PaZinimo
kompetencija

n

Komunikavimo
kompetencija

X Kurybi5kumo
n

Pilieti5kumo
kompetencija

X Socialine,
emocine ir sveikos
gyvensenos
kompetencija

p^urrffi

Motyvacija ir gebejimas paZinti save ir
(perimanQ Zmonij os kulturing palortL tobulinant dalykines Zinias
bei gebeiimus
Asmens gebejimas kurti, perduoti ir suprasti Zirria,
6uktus,
poZiiirius ar asmenines nuostatas), etiskai naudotis verbalinemis ir
neverbalinemis priemonemis ir technolosiiomis
Gebejimas tyrineti, generuoti, kurti, vertinti
reikSmingas k[rybines idej as,
ktus, problem
Verlybes, nuostatos, suvokimas ir praktinio ,r"iti.no g.U.;ir*q
igalinantys ugdytis pilietini tapatum4 ir stiprinti pilietlng galiE,
kanu su kitais kiirybiskai ir socialiai atsakingai kurti demokraiist<4
visuomeng, stiprinti Lietuvos valstybingum4 tarptautinej e

m

Asmens savimone ir savitvarda, socialini, ,4-orringu*uq tarpusavio santykirl kurimo gebej imai, atsakingas sprendimq
pnemlmas il asmens rDpinimasis fizine ir psichine sveikata

n Kult[rine

Asmens kulturine savimone, grista Ziniomis, uktyuiu kulturi*
raiSka ir kultUriniu s4moningumu
n Skaitmenine
Asmens informacinis rastingumas, gebejimas paZinti ir
ivaldyti
kompetencija
skaitmenines technolo gij as, atsakingai j omi s niudoti s, kurli
skaitmenini turini
Programos apimtis ir trukme (n
menesi\
kompetenciia

Menesiq skaidius

9 menesiai

Pedagoginiq valandq
skaidius per menesi

16-24 val. vienai grupei

NVS programos turinys, nusakantir rru

ieikalav'ilams paraiSkos (toliau _

Parai5ka) 20 punkte nurodyt4 jos igyvendinimo laikotarpi

Veiklos apibldinimas
Zoologq programa,
SusipaZinimas su
egzotiniq ir kitq gyvunq
r[Simis, jq biologija.
GyvDnq stebejimas ir jq
gyvenimo biido
tyrinejimas. Gyviinq
globa ir prieLiira,
higienos ir tvarkos
igudziq ugdymas.
Mokymasis naudotis
ivairiais informaciniais
Saltiniais.

Kinologq programa.
PaZintis su Sunimis,

jq

kilme, biologija,
ftziolo gij a, p sichol o gij a,
jq vaidmeniu
visuomeneje,

prijaukinimu. Sunq
veisles,

jq

elgesys.
Kinologija: darbo

specifika.
,,Gamto s laboratorij a"

programa.
Biologij os, ekologij os,
ukininkavimo pradmenys,
Zmogaus itak4 ir
vaidmuo formuojant
gamting ir negamting
aplinkE. Suteikti teorines,
praktines Zinias ir lavinti
praktinius gyvlnq
auginimo, prieZi[ros,
pirmos pagalbos
suteikimo ir socializacijos
igDdZius. Mus supandios
artimiausios ir [kines
gamtines aplinkos
stebej imas ir paZinimas,
(remiantis poj Udiais),
eksperimentq, tyrinejimq

Ugdymo,
vertinimo
(isivertinimo)
metodai
Informacija

Ugdomos kompetencijos

PaZinimo(smalsumas,
paLinrmo dZiaugsmas),
gamtamoksline,
mokejimo
mokyti s (s avaranki Skuma
s, gebejimas kelti
tikslus), komunikavimo,
socialine
(s4moningumas,
atsakingumas,
bendravimo,
bendradarbiavimo),
kurybingumo
(pasitikejimo savimi,
naujq idejq kelimo),
asmenines(s4Ziningumo,
atsakingumo
kompetencijos, savgs
isivertinimo).

apie
pasiekimus
fiksuojama
Siauliq jaunqjq
gamtininkq
centro mokiniq
pasiekimq ir
paLangos
vertinimo
dokumentuose.
Mokslo metq
pabaigoje
vyksta
paZangos,
pasiekimq
vertinimo
apibendrinimas
,

mokiniq

savirefleksija.

Mokiniai
gauna
programos
baigimo
pazymejimus.

Mokiniq
pasiekimai ir
paZanga

aptariama
Centro,

Mokytojq
tarybos
posedZius, tevq
susirinkimus.

Ugdytiniai
save isivertina:

du kartus per
mokslo metus

organizuojamo
se vaikq igytq
Ziniq bei
gebejimq
pasitikrinimo
pratybose,
analizuojat ir
ivertinant

Trukme
(pedagog

inemis

SAVO

,,Gamtos

bidiuliq"

programa, PaZintis su
mus supandiais augalais ir
gyvDnais, j q poreikiais.
Dalyvavimas ekologinej e
aplinkotyrinej e veikloj e,
ivairiuose miesto
renginiuose. Mokymasis
naudotis ivairiais
informaciniais Saltiniais.
,,MaLt'gt4 tyrinet oj q"
programa, Vaikq
domejimosi skatinimas
STEAM mokslais.
Eksperimentavimas,
tyrinejimas, k[ryba.
Naminiq gyvfinq
prieZiuros bei auginimo
ypatumai. Ekologijos
svarba Zmogaus
gyvenime.

Gyvlnq myletojq
programa. PaZintis su
naminiais, egzotiniais,
laikiniais gyvtnais, jq
poreikiais. Gyv[nq
stebej imas, tyrinej imas,
globa. Aplinkosauga,
ekologija. Mokymasis
naudotis ivairiais
informaciniais Saltiniais.

,,Zoofanq klubas"
programa. GyvDnijos
pasaulio, kaip visumos,
stebejimas, vertinimas bei
analizav imas. Gyvo si o s
gamtos ivairove bei
desningumai. Mokslinio
m4stymo, tyrimq igUdZiq
ugdymas. Namuose
laikomq egzotiniq gyv[nq
prieLiira. PaZintis su
bionika, kult[rine
antmologija bei kitomis
mokslo ir technikos
sritimis, kurios glaudZiai
susijg su Zmoniu ir

pasiekimus.

gyvUnijos pasauliu.

,,Laisvalaikio labirintas".
programa. KDrybiniq ir
sveikos gyvensenos
igudZiq ugdymas. Aktyvi
veikla lauke, gryname
ore, gamtoje:judrieji
Laidrma| Ly giai, i Sr,yko s.
NevarlotojiSko poZitrio i
aplink4, ugdymas.
,,Laimes pasaga"
programa. SusipaZinimas
su Zirgais : psichologij a,
fizi olo gij a, pr ieLiur a.
Saugus elgesys su Zirgu ir
aplink ji. Jojimo
inventorius , jo prieLiura.
Nevarlotoji5ko poZiDrio i
Lirgq,, ugdymas.
I5 viso val.:

sekmes kriteriiai
I5ugdytas siekis save i5reik5ti per kfiryb4

ir gamtE, gebejimas orientuotis gamtineje ir
k[rybineje aplinkoje. Tinkamai suformuotas vaikq poZiuris gyuaJqgamt4 ir jos glob4:
i
igytos Zinios, igldZiai, kompetencijos, reikalingi gyv[nq paLiiimui,prieziurai. slobai.
Mokiniq amZius pagal klases, i kuri orientuota NVS progru-u,
X 1-4 klase
X 5-8 klase
9-12 klase I 14 grmnaziios klase
Programos ir jos r.ykdymo aplinkos pritaikymas mokiniams, turintiems Siq specialiqjq
ugdymosi poreikiq del igimtq ir igytq sutrikimq:
! Intelekto sutrikimrl
n Regos sutrikimq
! Klausos sutrikimq
n Judesio ir padeties sutrikimq
X fvairiapusiq raidos sutrikimq
n Nera galimybiq programQ pritaikyti mokiniams, turintiems Siq specialiqjq ugdymosi
ikiq del igimtu ir isytu sutrikim
Informacija apie NVS programos ir jos rykdymo aplinkos pritaikym4 paraiskos 23 punkte
nurodytiems mokiniq specialiesiems ugdymosi poreikiam s (iei nepriiaikvta nenikJ.omo)
Programa, jos igyvendinimo aplinka ir priemones pritaikyta raidos sutrikimq
turintiems
mokiniams, atsiZvelgiant
r5r4'r Iikonkredius
Nurr.'rsurur vaikq
vinKq suLflKlmus.
sutriklmus. rnrormacua
informaciia siems
slems vaikams
varkams
pateikiama paprasdiau,lyginant jq su jiems jau Zinomais dalykais; kreipiamas
didesnis
demesys ijq emocijq valdym4, nusiraminim4. Grupeje su Siais vaikais dirb a
d,ar 2papildomi
Numatomas mokiniq skaidius vienoie
Numatomas grupiq skaidius
Patvirtinkite, kad:

o NVS programa atitinka Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu nusratytq
neformaliojo vaikq Svietimo paskirti - tenkinti mokiniq paLinimo, ugdymosi ii
saviraiSkos poreikius, padeti jiems tapti aktyviais visuomenes nariais;

' NVS

'

programa prisideda prie 202I-2030 metq nacionalini o paLangos plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2020 m. rugsejo 9 d. nutarimu Ni. qqg
,,Del20212030 metq nacionalinio paZangos plano patvirtinimo", tredio strateginio
tikslo ,,Didinti Svietimo itraukti ir veiksmingum4, siekiant atitikties asmens ir
visuomenes poreikiams" 3.2 uZdavinio ,,Didinti Svietimo
itraukti ir prieinamum4,
uZtikrinti saugi4 aplink4 kiekvienam asmeniui,, ;
programos igyvendinimo priemones jokiais brldais nepaZeidLia Lietuvos Respublikos
Konstitucijos, istatymq ir kitq teises aktq, nekelia gresmes Zmoniq sveikatai, garbei ir
orumui, vieSajai tvarkat ir neiSreiSkia nepagarbos Lietuvos valstybes tautiniams ir
religiniams jausmams ir simboliams, nepopuliarina narkotikq ir kitq psichotropiniq,

ir kitq stipriai veikiandiq medLiag;, nekursto smurto, prievartos,
neapykantos;
prisiimate atsakomybE uL, tai, jog NVS program4
igyvgndins asmenys, pagal Lietuvos
Respublikos Svietimo istatym4 turintys teisg dirbti NVS mokytojais;
prisiimate atsakomybg ui. sveik4 ir saugi4 vaikq mokymosi aplink4;
turite lesq NVS programos igyvendini mo pradliai (ne maLiaukaip men.)
toksiniq

'
.
o

XTAIP

Patvirtinu,kadnacionalinejeNVSprogramoje,kuri
programq finansavimo prioritet4 (pagalNeformaliojo vaikq Svietimo programu
finansavimo
ir administravimo tvarkos apraso (toliau - Aprasasj 12.1 papunktD, sudary
dalyvauti visq Salies savivaldybiq mokiniams ir uZtikrintir,-kud NvS prog
(trrjLI) ir daugiau savivaldybiq mokiniai (tik nrcionalinio lygmens NVS prZ

N TAIP
Informacija apie nacionalinio lygmens NVS p
budu (kaip tat apibreLta ApraSo 19.4 papunktyje)lgyvendinant NVS prog.amas, atitinkandias

bent,,i",'4isNacionarinilil;;;*;;t:ffJiJ&f#ffi #);;:t?r?';Jf":;Jt?llT.1T'^

(tris) programas)
NVS programos pavadinimas, trumpas NV programos apraSymas,
kdymo trukme (men.)

Programos rengejas

Inga Ivanauskiene

Vykdymo pradZios
r paDalgos metal

