
Neformaliojo vaikų švietimo
programų finansavimo ir
administravimo tvarkos aprašo
1 priedas

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS
PARAIŠKOS FORMA

INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJĄ
Juridinis asmuo
1. Pavadinimas Panevėžio r. muzikos mokykla
2. Kodas 191823998
3. Teisinė forma Biudžetinė įstaiga

4. Adresas Panevėžio r. sav., Krekenava, Laisvės g.
18

5. Telefono numeris 614-88646
6. El. pašto adresas muzikosmokyklapr@gmail.com
7. Interneto svetainės adresas www.muzikosmokyklapr.lt

8. Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ)
teikėjo (institucijos) vadovo vardas ir pavardė Laima Plančiūnienė

INFORMACIJA APIE NVŠ PROGRAMĄ
Programos kodas Neformaliojo švietimo
programų registre 120101966

9. Programos pavadinimas Linksmasis akordeonas
10. Programos lygmuo Savivaldybės lygmens
11. NVŠ programos kryptis Muzika

NVŠ programos vykdymo būdas12. Kontaktinis
NVŠ programos tikslas  (Formuluojamas aiškiu teiginiu, apibūdinančiu programos visumą ir
pagrindinę ugdomą kompetenciją)13.
Sudaryti galimybę vaikams muzikuoti akordeonu ansamblyje.
NVŠ programos uždaviniai  (Formuluojami ne daugiau kaip 3 (trys) konkretūs uždaviniai,
nurodantys tikslo įgyvendinimo rezultatą. Uždaviniai išdėstomi taip, kad nuosekliai atspindėtų
programą)

14. 1, Ugdyti meno bei kūrybos poreikį, asmeninius socialinius įgūdžius, problemų sprendimo
gebėjimus, pažinimo įgūdžius, kritinio mąstymo gebėjimus ansamblinio grojimo srityje. 2.
Skatinti vaikų savarankiškumą ir atsakomybės jausmą už bendrą meninį rezultatą. 3. Pažinti
ansamblinio muzikavimo tradicijas.
Pažymėkite ne daugiau kaip 3 kompetencijas, kurias patobulins mokiniai15. Kompetencija Kompetencijos apibrėžtis
Kultūrinė kompetencija Asmens kultūrinė savimonė, grįsta žiniomis,

aktyvia kultūrine raiška ir kultūriniu
sąmoningumu

Kūrybiškumo kompetencija Gebėjimas tyrinėti, generuoti, kurti, vertinti
asmeniškai ir kitiems reikšmingas kūrybines
idėjas, produktus, problemų sprendimus

Pilietiškumo kompetencija Vertybės, nuostatos, suvokimas ir praktinio
veikimo gebėjimai, įgalinantys ugdytis
pilietinį tapatumą ir stiprinti pilietinę



galią, kartu su kitais kūrybiškai ir socialiai
atsakingai kurti demokratišką visuomenę,
stiprinti Lietuvos valstybingumą tarptautinėje
bendrijoje

Programos apimtis ir trukmė  (ne mažiau nei 6 mėnesius ir 8 pedagogines darbo valandas per
mėnesį)16.
Mėnesių skaičius 9 Pedagoginių valandų skaičius per

mėnesį 8

NVŠ programos turinys, nusakantis nuoseklią programos įgyvendinimo eigą visą
Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos (toliau – Paraiška)
16 punkte nurodytą jos įgyvendinimo laikotarpį

17.

Eil. Nr. Veiklos apibūdinimas Ugdomos
kompetencijos

Ugdymo,
vertinimo
(įsivertinimo)
metodai

Trukmė
(pedagog
inėmis
val.)

1

Šios programos esmė suteikia
bendrą polėkį bei tarpusavio
muzikavimo džiaugsmą. Tai viena
iš grojimo formų, kurioje vyrauja ne
tik grojimas kartu, bet ir gebėjimas
derinti nuomones. Muzikavimas
su draugu padeda aktyvinti kritinį
mąstymą, skatinti mokymosi
motyvaciją. Tokia muzikavimo
forma yra puiki muzikui
profesionalui ar saviraiškinio
muzikavimo alternatyva muzikui
mėgėjui. Grodami ansamblyje
vaikai gauna skirtingas užduotis,
pagal savo meninę patirtį,
išmoksta komentuoti apie draugo
grojimą, ugdo ansambliškumą.
Grodami ansamblyje vaikai
išmoksta klausytis ir taip
sukuriamas muzikinis pokalbis.
Muzikos kūrinių atlikimas apima
kūrybingumo, bendravimo, kritinės
analizės ir kritinio mąstymo,
problemų sprendimo gebėjimus.

Kultūrinė
kompetencija
Kūrybiškumo
kompetencija
Pilietiškumo
kompetencija

Vaikams bus
skatinamas
vienas iš būdų
mokymosi
motyvacijai
- smalsumas,
muzikinio
poreikio
skatinimas. Jie
savarankiškai
galės atlikti,
taisyti klaidas,
ieškoti, tyrinėti,
bandyti.
Vertinimas
bus atliekamas
žodžiu,
bendradarbiaujant
ir mokytojui,
ir mokiniui.
Išduodamos
padėkos už
dalyvavimą
programoje.

72

Iš viso val.: 72

18. Mokinių amžius pagal klases, į kurį orientuota
NVŠ programa 5–8 klasės

Programos ir jos vykdymo aplinkos pritaikymas mokiniams, turintiems šių specialiųjų
ugdymosi poreikių dėl įgimtų ir įgytų sutrikimų:

19.
    Nėra galimybių programą pritaikyti mokiniams, turintiems šių specialiųjų ugdymosi

poreikių dėl įgimtų ir įgytų sutrikimų
20. Numatomas mokinių skaičius vienoje grupėje 5
21. Numatomas grupių skaičius 1
22. Patvirtinkite, kad:



• NVŠ programa atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu nustatytą neformaliojo
vaikų švietimo paskirtį – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius,
padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais;

• NVŠ programa prisideda prie 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano, patvirtinto
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–
2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, trečio strateginio tikslo „Didinti
švietimo įtrauktį ir veiksmingumą, siekiant atitikties asmens ir visuomenės poreikiams“ 3.2
uždavinio „Didinti švietimo įtrauktį ir prieinamumą, užtikrinti saugią aplinką kiekvienam
asmeniui“;

• programos įgyvendinimo priemonės jokiais būdais nepažeidžia Lietuvos Respublikos
Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų, nekelia grėsmės žmonių sveikatai, garbei
ir orumui, viešajai tvarkai ir neišreiškia nepagarbos Lietuvos valstybės tautiniams ir
religiniams jausmams ir simboliams, nepopuliarina narkotikų ir kitų psichotropinių,
toksinių ir kitų stipriai veikiančių medžiagų, nekursto smurto, prievartos, neapykantos;

• prisiimate atsakomybę už tai, jog NVŠ programą įgyvendins asmenys, pagal Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymą turintys teisę dirbti NVŠ mokytojais;

• prisiimate atsakomybę už sveiką ir saugią vaikų mokymosi aplinką;
• turite lėšų NVŠ programos įgyvendinimo pradžiai (ne mažiau kaip mėn.)
    TAIP

Paraišką pateikusiojo vardas ir pavardė Laima Plančiūnienė
Telefono Nr. 861488646
El. paštas muzikosmokyklapr@gmail.com


