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ŠILUTĖS JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

   1. Neformaliojo vaikų švietimo tvarkos aprašas (toliau - aprašas) reglamentuoja 

neformaliojo vaikų švietimo organizavimą, tikslus, uždavinius, principus ir neformaliojo vaikų 

švietimo vykdymą Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centre (toliau - Centras).  

2. Neformaliojo vaikų švietimo aprašas parengtas vadovaujantis Neformaliojo vaikų 

švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 

d. įsakymu Nr. V-554 ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, patvirtintu 2011 m. kovo 17 d. 

įsakymu Nr. XI-1281. 

3. Pagrindinės aprašo sąvokos: 

3.1. Neformalusis vaikų švietimas – kryptinga veikla, padedanti vaikui įgyti 

kompetencijos, tapti sąmoninga asmenybe, sugebančia atsakingai ir kūrybingai spręsti savo 

problemas ir aktyviai veikti visuomenėje bei prisitaikyti prie kintančios aplinkos.  

3.2. Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas – asmuo, ugdantis ir mokantis mokinius pagal 

neformaliojo vaikų ugdymo programas, turintis darbo patirtį ir kompetenciją.  

3.3. Neformaliojo vaikų švietimo programa – neformaliojo vaikų švietimo mokytojo 

(įstaigos) parengta ir neformaliojo švietimo metodais įgyvendinama programa, kuria siekiama ugdyti 

vaiko kompetencijas plėtojant prigimtinius vaiko gebėjimus. 

 

II SKYRIUS 

 TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Neformaliojo vaikų švietimo tikslas yra per kompetencijų ugdymą formuoti asmenį, 

sugebantį tapti aktyviu visuomenės nariu, sėkmingai veikti visuomenėje, padėti tenkinti pažinimo, 

lavinimosi ir saviraiškos poreikius.  

5. Neformaliojo vaikų švietimo uždaviniai:  

5.1. ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą;  

5.2. ugdyti pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir 

gyvenimo būdų įvairovę;  

5.3. lavinti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje.       

 

 

III SKYRIUS 

 NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PRINCIPAI 

 

6. Neformaliajame vaikų švietime laikomasi šių principų:  

6.1. savanoriškumo – vaikai laisvai renkasi siūlomas veiklas;  

6.2. prieinamumo – veiklos ir metodai yra prieinami visiems vaikams pagal amžių, 

išsilavinimą, turimą patirtį nepriklausomai nuo jų socialinės padėties;  

6.3. individualizavimo – ugdymas individualizuojamas atsižvelgiant į jo asmenybę, 

galimybes, poreikius ir pasiekimus;  

6.4. aktualumo – veiklos, skirtos socialinėms, kultūrinėms, asmeninėms, edukacinėms, 

profesinėms ir kitoms kompetencijoms ugdyti; 



6.5. demokratiškumo – mokytojai, tėvai ir vaikai yra aktyvūs ugdymo(si) proceso kūrėjai, 

kartu nustato ugdymosi poreikius;  

6.6. patirties – ugdymas grindžiamas patyrimu ir jo refleksija;  

6.7. ugdymosi grupėje – mokomasi spręsti tarpasmeninius santykius, priimti bendrus 

sprendimus, dalytis darbais ir atsakomybėmis;  

6.8. pozityvumo – ugdymosi procese kuriamos teigiamos emocijos, sudaromos sąlygos gerai 

vaiko savijautai.  

 

IV SKYRIUS 

  NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 

 

7. Atsižvelgiant į neformaliojo švietimo ypatumus, veikla vykdoma aplinkose, kurios padeda 

įgyvendinti neformaliojo švietimo programų turinį. 

8. Mokytojai rengia neformaliojo švietimo programas mokslo metų pabaigoje, įvertinę 

ateinančiųjų mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikius.  

 9. Neformalusis švietimas organizuojamas atsižvelgiant į mokinių poreikius, Centro 

tradicijas ir galimybes:      

  9.1. neformaliojo švietimo poreikiai ateinantiems mokslo metams mokykloje nustatomi 

gegužės - birželio mėn. 

  10. Neformaliojo  švietimo programas  parengia būrelių vadovai. Jas tvirtina Centro 

direktorius iki rugsėjo 15 d. 

   11. Neformaliojo švietimo veiklą mokiniai renkasi laisvai.  

              12. Neformaliojo švietimo grupės sudaromos iš tos pačios klasės arba gretimų klasių 

mokinių;  

 12.1. minimalus mokinių skaičius grupėje – 6 mokiniai jaunimo klasėse, 12 mokinių – 

suaugusiųjų klasėse; 

  12.2. jaunimo klasėse neformalus švietimas organizuojamas tarp pamokų, suaugusiesiems – 

po pamokų. 

 13. Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimo trukmė – 45 minutės; 

 14. Neformalaus švietimo užsiėmimai vyksta pagal sudarytą ir patvirtintą tvarkaraštį. 

Tvarkaraštis gali būti koreguojamas mokslo metų eigoje, atsižvelgiant į pakitusius mokinių ugdymosi 

poreikius ar valandų, skiriamų mokyklos direktoriaus įsakymu, skaičių. 

15.  Neformaliojo vaikų švietimo veikla yra fiksuojama elektroniniame dienyne TAMO. 

16.Neformaliojo švietimo rezultatai naudojami nustatant Centro prioritetus, planuojant 

veiklą, atliekant Centro veiklos kokybės įsivertinimą. 

 

 

V SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Neformalusis vaikų švietimas Centre apmokamas iš Mokinio krepšelio lėšų.  

18. Apie vykdomą neformalųjį vaikų švietimą yra skelbiama Centro internetinėje svetainėje 

www.smc.silute.lm.lt bei Facebook paskyroje. 

 

 

____________________________ 

http://www.smc.silute.lm.lt/

