Neformalioj o vaikq Svietimo
le5q skyrimo ir panaudojimo
tvarkos apra5o
I priedas

NEFORMALTOJO VAIKU SVrnrWrO PROGRAMOS ATTTIKTTES RETKALAVIMAMS
PARAISKOS FORMA

TEIKEJA
Informaciia apie neformalioio vaiku Svietimo (toliau - NVS teikeia - iuridini asmeni
ALYTAUS AEROKLUBAS
Pavadinimas
INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKU

SVTNTTVTO

1

2.

Kodas

a

Juridinis statusas

4.

Adresas

r9326sr11
Asociaciia
Mi5kininku g. 3, AlltusLT-62200
+370 687 32889

Telefono numeris
alytaus. aeroklubas@,gmai1. com
El. oaSto adresas
6.
- Interneto svetaines adresas
www.aeroalytus.lt
Sportas, technine kuryba, pilieti5kumas
Pagrindine veiklos sritis (ira5ykite Svietimas,
8
sportas, kult[ra, turizmas ir pan.)
Teikejo kodas Svietimo ir mokslo institucijq
9.
registre
Informaciia apie NVS teikeio (instituciios) vadova
Kestutis Urbanavidius
10. Vardas ir pavarde
alytaus. aeroklubas@,gmail.com
11
El. paSto adresas
+370
687 32889
12. Telefono numeris
Informaciia apie NVS teikeia -fizini asmeni
13. Vardas ir oavarde
t4. Vie5ai skelbtinas adresas, telefono Nr., el.
pa5to adresas, interneto svetaines adresas
Informaciia apie NVS teikeio (fizinioliwidinio asmens) patirti NVS srityie
x Taip
15. Teikejas turi patirties igyvendinti NVS programas
5.

!Ne

I5vardiiamos Siuo metu ar per pastaruosius dveius metus vykdytos veiklos:
Trukme
Programos. proiekto, veiklos pavadinimas
72 val.
1) ,,Aviacija - Zmogaus gyvenime"
l2val.
laiko"
ir
i5bandyta
2) ..Aviaciia sukurta
x Taip
nNe
16. Teikejas gali pateikti turimos patirties ir veiklos irodymus, rekomendacijas
Institucijos, galindios rekomenduoti NVS teikej4 kaip kokybi5kq NVS paslaugq teikej4 ar
bendradarbiavimo NVS sritvi e partneri
Rekomenduoja/
El. paStas
Telefonas
Adresas
Pavadinimas
bendradarbiauia
+370
lt
president@aeroclub.
s 2t2 3920
Ka5tonq g. 4-7,
XR
r) Lietuvos
2)
3)

aeroklubas
LR sklandymo
federaciia

LT-01107 Vilnius

LR aviamodeliq
snorto federaciia

Kaitonq g. 4-7,
LT-01107 Vilnius

Pociunai,
A5mintos sen. LT-

NB

+370 68s 36251

vytas@posiunai.lt

XR

trB

(8-5) 2620134

andrius.bukauskas@

XR

trB

59327 Prienurai

lmnsc.lt

TNFORMACIJA APIE NVS PROGRAMA
Informaciia apie NVS prosramos rengeia
I
Vardas ir pavarde : Saulius Kavaliauskas
2.
I5silavinimas ir kvalifikacii a: auk5tasis-pedagoginis
El. paSto adresas : sauliuskf@email.com alytaus.aeroklubas@, gmail.com
3.

6.

Telefono numeris: +370 600 12587
Darboviete, pareigos: Alltaus aeroklubas, instruktorius
Informaciia apie NVS programos turini
Programos pavadinimas (konkretus, tiesiogiai susijgs su programos turiniu)

7.

,,Aviacija sukurta ir ifbandyta laiko"
NVS proeramos kodas Kvalifikaciios tobulinimo programq ir renginiq registre (KTPRR)

4.
5.

8.

120600280
Programos anotacija (esme, turinys, numatomos veiklos, naudos vaikams pagrindimas)
Programos metu moksleiviai bus supaZindinami su aviacijos i5takomis pasaulyje, jos paskirtimi ir
pritaikymu Zmoniq poreikiams. ApZvelgsime susijusias su aviacija sritis: aerodinamik4, navigacij4,
supaZindinsime su aviacijos mokymosi
meteorologij4, skraidymo aparatq konstravim4, oro teisg
programa. Moksleiviai aktyviai dalyvaus veikiandios Jaunqjq sklandytojq mokyklos veikloje. Didelg dali
laiko skirsime Lietuvos aviacijos istorijai, kuri labai svarbi patrioti5kai ugdant jaun4j4 kart4. Pagrindini
demesi skirsime viztaliam mokymui ir praktiniams uZsiemimams, kad biitq realizuota vaikq laisvalaikio
uZimtumo pagal pomegius ir interesus problema. Padesim moksleiviams pasirinkti norim4 aviacines veiklos
sriti. aviacine orofesiia. Moksleiviai isytus gebeiimus ir Zinias gales panaudoti ivairiose gyvenimo veiklose.
Programos igyvendinimo vieta (nurodyti viet4, jei imanoma - ir adres4)

ir

9.

10.

11

12.

13.

t4.

Asociacija Alytaus aeroklubas, Mi5kininkq g.3 ,Alytus
Nuoroda i iSsamesng informacij4 (tinklalapis, kuriame pateikiama kita svarbi informacija apie
programa)
htrp lIaeroalytus.lt
Ugdymo kryptis (pagal NVS ugdymo krypdir4 klasifrkatoriq)

E Muzika

E

tr

n Informacines

Daile
Sokis

n
n Teatras

E

I

I

Saugus eismas

technologij os

Technologijos
Medijos
Etnokult[ra
x Sportas
n Kalbos
x Technine kDryba
x Pilieti5kumas
E Turizmas ir kraStotyra
Kita (iraSyti)...,.
Gamta, ekologija
tWS programos tikslas (formuluojamas ai5kiu teiginiu, apibiidinandiu programos visum4 ir
pagrindinq ugdoma kompetencii a)
Realizuoti vaikq laisvalaikio uZimtumo pagalpomegius ir interesus problem4. Padeti vaikams
pasirinkti norim4 aviacines veiklos sriti. Aviacijos istorijos Zinios, Siuolaikines aviacijos
galimybes. Karine , civiline sportine aviacijaZmoniq gyvenime, teorines Zinios ir praktiniai
uZsiemimai. Aviaciia-mano profesiia.
tW-programos uZdaviniai (formuluojami ne daugiau kaip 3 konkret[s uLdaviniai, nurodantys
trumpalaikitikslo igyvendinimo rezultat4. UZdaviniai i5destomi taip, kad nuosekliai atspindetq
oro gramos realizavimo galimybes)
- Tobulinti aviacijos srities Zinias, suteikti vaikams papildomq dalykiniq kompetencijq.
- Ugdyti pagarbqZmogaus teisems, tauti5kum4, pilietiSkum4, orum4.
- Per savirai$kos poreikio tenkinima ugdyti ir pletoti vaikq kompetencijas.
PaZymekite, kurie programos uZdaviniai atitinka Siuos Neformaliojo vaikq Svietimo koncepcijoje,
patvirtintoje Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodZio 30 d. isakymu
Nr. ISAK-2695 ,,Del Neformaliojo vaikq Svietimo koncepcijos patvirtinimo", apibreZtus NVS

tr

I

uZdavinius:
x ugdyti ir pletoti vaikq kompetencijas per savirai5kos poreikio tenkinim4;
x ugdyti pagarbqZmogaus teisems, orumq, pilieti5kum4, tauti5kum4, demokratiSk4 poZitrti
pasauleZiiirq, lsitikinimq ir gyvenimo bDdo ivairovg;
x ugdfii gebejim4 kritiSkai m4styti, rinktis ir orientuot

i

x

sprgsti socialines integracijos problemas: maZiau galimybiq turindiq (esandiq i5 kultiiriSkai,
geografiSkai, socialiai ir ekonomi5kai nepalankios aplinkos ar turindiq specialiqiq ugdymosi
poreikiq), ypatingq poreikiq (itin gabiq ir talentingq) vaikq, i5kritusiq i5 Svietimo sistemos,
integravimas i visuomenini gyvenim4, socialiniq problemq sprendimas;
x padeti sprgsti integravimosi i darbo rink4 problemas;
x tobulinti tam tikros srities Zinias, gebejimus ir igfldZius, suteikti asmeniui papildomq dalykiniq
kompetenciiu.

X
15.

TAIP

PaZymekite kompetencijas, kurias igis arba patobulins vaikai, baigg progftIm4:

Kompetencijq
sritis
Asmenines
kompetencijos

Kompetencijos

I

PaZinti save ir save gerbti
El lvertinti savo jegas ir priimti i5S[kius
E Kryptingai siekti tikslq
Atsispirti neigiamai itakai, laikytis duoto LodLio
E Valdyti emocijas ir jausmus
fl Kita - iraYykite:
E Gerbti kitq jausmus, poreikius ir isitikinimus
EI Pozityviai bendrauti, buti atsakingam, valdyti konfliktus
E Padeti kitiems ir priimti pagalbq
Dalyvauti bendruomenes ir visuomenes gyvenime

8

Socialines
kompetencijos

I

Iniciatyvumo ir
kiirybingumo
kompetencijos

Komunikavimo
kompetencijos

PaZinimo
kompetencijos

u Kita -

iraJykite:

E M4styti k[rybingai, dr4siai kelti idejas
E Inicijuoti idejrl igyvendinim4, itraukti kitus
E Aktyviai ir kDrybingai veikti

I
!

E

Pagristai rizikuoti, mokytis i5 nesekmiq

Kita

- iraivkite:

I5sakyti mintis

EI ISklausyti

I
I
!

Tinkamai naudoti ir suprasti kiino kalb4
Parinkti tinkam4 kalbos stiliq
Kita - iraivkite:
EI Klausti ir ie5koti atsakymq

E Duyti i5vadas

I

Plesti akirati
E Stebeti, vertinti
El BUti atkakliam ir tureti teigiam4 poLinri imokym4si
Kita - ira5vkite:
E Mokltis noriai, pasitiketi savo jegomis
E ISsikelti realius mokymosi tikslus
E Pasirinkti mokymosi strategijas ir priemones
El Vertinti mokymosi paLangq
E Numatyti tolesnius Zingsnius
Kita- ira5ykite:

!
Mokejimo
mokytis
kompetencijos

!

Dalykines
kompetencijos

t6.

fraSykite
I5sikelti realius mokymosi tikslus; kryptingai siekti

NVFprogramos turinys (turinio sudetines dalys turi sietis su programos uZdaviniais, veiklq
pobfdis ir trukme turi bUti subalansuoti (teorija ir praktika; fizinis aktyvumas, protine veikla ir
dvasinis tobuleiimas; pateikiamas ne uZsiemimo, bet visos teikiamos programos turinys)

Eil.
Nr.

Paskaita,
Demonstravimas

Ugdomos bendrosios
ir dalykines
kompetenciios
Suvokti mokymosi
svarba ir tiksla

PilietiSkumo
usdvmas

Paskaita,

PaZinimo

Demonstravimas

kompetenciia

Praktiniai

Paskaita,

Vertinti save ir savo

uZsiemimai

Demonstravimas

poelgius

Veiklos
apib[dinimas

Sudetine dalis
(tema)
Aviacija (karine,
civiline, sportine)
Lietuvos aeroklubas,
Plieno sparnai
Alytaus aeroklubas,
Aviacines
konstrukciios

I
2

J

Teorines Zinios

Metodai

Trukm€
(val.)
20

I6
20

I5 viso val.:

17.

Programos apimtis ir trukme
2

valandas per savaitg

MaZiausiai 2val. per savaitg
18.

56

4

kartus per menesi

MaZiausiai 8"val. per menesi

7

meneslq

skaidius

MaZiausiai 3 men.

Vaikq amZius (galimi keli pasirinkimai)

! 8E9E l0E ll E l2EJ13EI 148l5E 16817 EI 188 198metu;
tik specialiqiq ugdymosi poreikiq turindiq asmenq:f, 20 I 2l metai
n6n

19.

Vaikq, kuriems skiriamaNVS programa, lytis (galimi keli pasirinkimai)

I
20.

7

Berniukams

E

Mergaitems

Kita svarbi informacija (eigu yra specialiq reikalavimq programos dalyviams ar speciftnes
informacii os aoie pro srama)

2t.

Numatomas grupes dydis (vaikq skaidiq grupeje)

iki2s
22.

Numatomas grupiq skaidius
I

z)

Numatoma paslaugos kaina asmeniui
20 eunr/men

24.

Vaikq vaidmuo programos igyvendinime (galimybes atsiskleisti jq iniciafivai, priimti
sprendimus, pasirinkti ugdymo metodus, koreguoti turini ir pan.)
Teoriniq Ziniq isisavinimas per praktinius uZsiemimus, ga imybes atsiskleisti jq iniciatyvai priimti
savarankiSkus sprendimus. Baigiantis ugdymo laikotarpiu , ivertiname tam laikotarpiui numatytq
usdymo tikslu pasiektumo lygi.
Vaikq paZangos skatinimas, vertinimas ir isivertinimas (kaip bus skatinama visq programoje
dalyvaujandiq vaikq motyvacija dalyvauti ir siekti paZangos, kokiais biidais vertinama paianga,
kaip bus atliekamas isivertinimas, paliudiiami ugdytihirl pasiekimai ugdymo procese
Skatiname ir mokome mokinius palyginti tai, k4 jie suZinojo, suprato, i5moko, ivertino,
iprasmino, su tuo, ko buvo siekiama, kad jie suprastq, kaip i5vengti nesekmiq ir adekvadiai
vertintu pasiektus rezultatus;

25.

26.

NVS mokyojq kvalifikacija (ivardykite iSsilavinim4, patirtis ir kvalifikacij4, kompetencijas)
Saulius Kavaliauskas- auk5tasis pedagoginis, 38m. darbo patirtis, pilotas-instruktorius,
sklandymo sporto meistras.
Gintaras fuCkailis - auk5tasis pedasoginis, 25m. darbo patirtis, aviamodeliq sporto meistras.

27.

Patvirtinkite, kad vykdant progfam4 bus vadovaujamasi Siais NVS principais:

.
o
o
.
.
o
.
.

vaikai laisvai renkasi Svietimo teikei4 ir jo siDlomas veiklas;
prieinamumo - veiklos ir metodai yra prieinami visiems vaikams pagal amZiq, iSsilavinim4,
turim4 patirti nepriklausomai nuo jq socialines padeties;
individualizavimo - ugdymas individualizuojamas pagal kiekvienam vaikui reikaling4
kompetencij1, atsiLvelgiant ijo asmenybg, galimybes, poreikius ir pasiekimus;
aktualumo - veiklos, skirtos socialinems, kulturinems, asmeninems, edukacinems,
profesinems ir kitoms kompetencijoms ugdyti;
demokrati5kumo - mokytojai, tevai (globejai, rdpintojai) ir vaikai yra aktyv[s ugdymo(si)
proceso kurejai, kartu identifikuoja ugdymosi poreikius;
patirties - ugdymas yra grindliamas patyrimu ir jo refleksija;
ugdymosi grupeje - mokomasi sprgsti tarpasmeninius santykius, priimti bendrus sprendimus,
dalytis darbais ir atsakomybe;
poziryumo - ugdymosi procese kuriamos teigiamos emocijos, sudaromos s4lygos gerai vaiko
saviiautai.
savanoriSkumo

-

8 TAIP
28.

Patvirtinkite, kad:
vykdant NVS program4, teorinio mokymo seminarq, sporto varLyb'r4, kultiiros ir meno,
politiniq, religiniq renginiq bei renginiq, skirtq akademinems ir profesinems Zinioms ar
patirdiai igyti, organizavimas bus tik priemone programos tikslams pasiekti, tadiau ne
pagrindinis programos tikslas, uZdavinys ir rezultatas;
vykdant program4, nebus teikiamos korepetitoriaus paslaugos;

o

o

o
o
o
o
E

Programos igyvendinimo priemones:
nekelia gresmes Zmoniq sveikatai, garbei ir orumui, vie5ajai tvarkai;
jokiais biidais nei5rei5kia nepagarbos Lietuvos valstybes tautiniams ir religiniams jausmams ir
simboliams;
jokiais b[dais nei5rei5kia smurto, prievartos, neapykantos, nepopuliarina narkotikq ir kitq
psichotropiniq, toksiniq ir kitq stipriai veikiandiq medZiagq;
jokiais kitais bridais nepa1eidLia Lietuvos Respublikos Konstitucijos, istatymq ir kitq teises
aktu.

TAIP

Patvirtinkite, kad prisiimate atsakomybgu?tai, kad program4 igyvendins asmenys, pagal
Svietimo istatym4 turintys teisg dirbti NVS mokytojais
8 TAIP
Patvirtinkite, kad prisiimate atsakomybg uZ sveik4 ir saugi4 vaikq mokymosi aplink4

E

TAIP

Patvirtinkite, kad turite tinkamos irangos ir priemoniq NVS programos igyvendinimui

E

TAIP

Patvirtinkite, kad turite leSq NVS progftrmos igyvendinimo pradliai (ne maZiau, kaip men.)

E

TAIP

Instituciios

Kestutis Urbanaviiius
(vardas, pavard€)

