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Pranešime vartojami trumpiniai 

NVŠ – neformalusis vaikų švietimas 

 

FŠPU – formalųjį švietimą papildantis 

ugdymas 



Kitas neformalusis vaikų švietimas  
(Švietimo įstatymas,15 straipsnis) 

 

  1. Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti 
mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems 
tapti aktyviais visuomenės nariais;  

  formalųjį švietimą papildančio ugdymo paskirtis – pagal 
ilgalaikes programas sistemiškai plėsti tam tikros srities žinias, 
stiprinti gebėjimus ir įgūdžius ir suteikti asmeniui papildomas 
dalykines kompetencijas. 

 

  2. Neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo 
neformaliojo vaikų švietimo mokyklos ir kitos švietimo įstaigos, 
laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai.  

  Neformaliajam vaikų švietimui priskiriamas taip pat ir 
formalųjį švietimą papildantis ugdymas, kurį vykdo muzikos, 
dailės, kitos menų ir sporto mokyklos.  



(Kito ) NVŠ teisinis reglamentavimas 

• Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas 

• Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija 

• Rekomendacijos dėl meninio formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo  

• Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijos (KKSD) 

• Nacionaliniai ir savivaldybių teisės aktai, 

reglamentuojantys „NVŠ krepšelį“ 

 



Neformaliojo vaikų švietimo 

koncepcija 

Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. ISAK-

2695 (2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-554 redakcija) 

 

FŠPU paskirtis – pagal ilgalaikes programas sistemiškai plėsti tam 

tikros srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius bei suteikti asmeniui 

papildomų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų.  

 

NVŠ paskirtis – ugdyti vaiko gyvenimo įgūdžius, asmenines, 

socialines ir kitas bendrąsias kompetencijas.  



Rekomendacijos dėl meninio FŠPU 

programų rengimo ir įgyvendinimo (1) 

• Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 27 d. 

įsakymas Nr. V-48 „Dėl rekomendacijų dėl meninio 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų 

rengimo ir įgyvendinimo patvirtinimo“ 

• Savivaldybėms, muzikos, dailės ir kitoms menų 

mokykloms rekomenduojama į jas atsižvelgti, 

rengiant ir įgyvendinant FŠPU meno srities 

programas 

• Rekomenduojamos 8 meno FŠPU programos 



Rekomendacijos dėl meninio FŠPU 

programų rengimo ir įgyvendinimo (2) 

Rekomenduojamos šios 8 FŠPU programos: 

• pradinio muzikinio FŠPU programa 

• pagrindinio muzikinio FŠPU programa 

• pradinio dailės FŠPU programa 

• pagrindinio dailės FŠPU programa 

• pradinio šokio FŠPU programa 

• pagrindinio šokio FŠPU programa 

• pradinio teatrinio FŠPU programa 

• pagrindinio teatrinio FŠPU programa 



Rekomendacijos dėl meninio FŠPU 

programų rengimo ir įgyvendinimo (3) 

Kiekviena iš 8 meninio FŠPU programų 

aptariama atskirai: 

Aprašoma programos paskirtis, mokinių 

amžius, programos trukmė, vidutinis mokinių 

skaičius grupėje, rekomenduojama 

mokymosi aplinka ir mokymosi priemonės, 

nustatomi programos branduolio ir 

pasirenkamieji dalykai, rekomenduojamas 

turinys ir valandų skaičius 



Sporto krypties FŠPU programos (1) 

Kūno kultūros ir sporto departamento 2014 m. gegužės 23 d. įsakymas 

Nr. V-219 „Dėl sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų 

tvirtinimo“ 

 

FŠPU sportinio ugdymo programa – atskirų sporto šakų ir (arba) 

sporto šakų disciplinų programa, kuria siekiama suteikti ir sistemingai 

gilinti ugdytinio pasirinktos sporto šakos žinias, ugdyti gebėjimus ir 

formuoti įgūdžius, plėtoti sporto ir bendrąsias kompetencijas, siekti 

didelio sportinio meistriškumo pradinio rengimo, meistriškumo 

ugdymo, meistriškumo tobulinimo, didelio meistriškumo etapais 

 

Sportinio NVŠ programa – programa, kuria siekiama ugdyti vaiko 

gyvenimo įgūdžius, asmenines, socialines ir kitas bendrąsias 

kompetencijas panaudojant sportą kaip priemonę 



Sporto krypties FŠPU programos (2) 

 

• Pradinio rengimo programa 

• Meistriškumo ugdymo programa 

• Meistriškumo tobulinimo programa 

• Didelio meistriškumo programa 

 



NVŠ ir FŠPU galimi požymiai 

• Programos vykdytojas – mokykla VS kt. teikėjas  

• Programos pavadinimas – pavadinimų susipynimas su FŠPU 

programų standartiniais pavadinimais  

• Programos paskirtis, tikslas, uždaviniai – kryptingas ilgalaikis 

ugdymas VS saviraiška, bendrosios kompetencijos,  

• Programos trukmė ir ugdymo apimtis – ilgalaikis  / trumpalaikis  

• Programos sudedamosios dalys – atskiros disciplinos programoje VS 

viena bendra programa 

• Būsimų programos dalyvių atranka – atranka VS visi norintys  

• Pasiekimų vertinimas – atsiskleidžia per pasirinktą vertinimo metodą 



NVŠ ir FŠPU programų vykdytojai 
Švietimo teikėjai 

 

NVŠ 

programa 

FŠPU 

programa 

Bendrojo ugdymo mokykla 

 

Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo mokykla (muzikos, sporto...) 

Sporto centras 

 

Kultūros centras 

 

Vaikų ir jaunimo organizacijos 

 

Laisvieji mokytojai 

 

Kiti juridiniai asmenys 

 



Programos trukmė ir ugdymo apimtis 

• Tradiciškai NVŠ programos trukmė – 1 

metai, ugdymo apimtis – 2-4 val./sav.  

• Rekomenduojama meno krypties FŠPU 

programos trukmė – 4 metai, ugdymo 

apimtis  6-12 val./sav. 

• Rekomenduojama sporto krypties FŠPU  

programų trukmė – 2-5 metai, ugdymo 

apimtis – 7-36 val./sav. 



Kas yra kas?  



Kieno šie požymiai ?  

Į futbolą per 
gimnastiką ir 
akrobatiką 

Futbolas 
Dailės pagrindų 
NU programa (1) 

Darbas su 
vokaliniais 

ansambliais 

Fechtavimo sporto 
meistriškumo 

ugdymas ir fizinis 
lavinimas 

Sportinio ugdymo 
programa 

Šachmatų žaidimo 
pagrindai 

Anglų kalba Aukime su futbolu 



Kieno šie požymiai ?  

... puoselėti vaiko muzikalumą, 
ugdyti kūrybišką asmenybę 

Programa skiriama norintiems 
aktyviai ir įdomiai leisti 

laisvalaikį, besidomintiems 
sportu ir menu, norintiems 

puoselėti sveikatą 

...siekiama ugdyti dvasines, 
kūrybines ir fizines mokinių 
išgales, tobulinti mokykloje 

įgytus įgūdžius, plėsti tradicinio 
ir šiuolaikinio meno pažinimo 

ribas ir savo asmeninius 
gebėjimus 

Fechtavimo sporto 
meistriškumo ugdymas ir 

fizinis lavinimas 

Rengti jaunuosius 
sportininkus aukšto 

meistriškumo futbolo 
komandoms, suteikti galimybę 

įgytus gebėjimus panaudoti 
siekiant profesionalaus 

sportininko karjeros 

Parengti aukšto 
meistriškumo futbolininkus 



Kieno šie požymiai ?  

...sporto šakos sportinio 
meistriškumo kėlimas, 

pasirengimas ir 
dalyvavimas varžybose bei 

sveikos gyvensenos 
ugdymas moksleiviams 
nuo 7 iki 19 m. amžiaus 

Tikslas: parengti aukšto 
meistriškumo 
futbolininkus 

Programos dalyviai praeina atranką, 
kurios metu tikrinami jų 

muzikiniai  gabumai, bendravimo 
įgūdžiai ir motyvacija. Mokiniai, kurie 

apsisprendžia lankyti fortepijono 
užsiėmimus, susitaria dėl pamokų 
laiko ir turi juose dalyvauti. Taip pat 

vaikai skatinami mokytis 
savarankiškai namuose, jiems 
skiriamos užduotys, siekiant 

geresnių rezultatų 

Rengti jaunuosius sportininkus 
aukšto meistriškumo futbolo 

komandoms, suteikti galimybę 
įgytus gebėjimus panaudoti 

siekiant profesionalaus 
sportininko karjeros 

...tai ne tik sportinės 
treniruotės, čia vaikai įgis 

pasitikėjimo savimi ir 
mokysis orientuotis į tikslo 
siekimą ne tik sporte, bet ir 

gyvenime 

Įgyvendinant programą 
numatytas nuoseklus darbas 
reguliarių sporto treniruočių 
metu – užsiėmimai vyksta 
keturis kartus per savaitę, 
kiekvienas iš jų – po tris 

valandas 



Kieno šie požymiai? 

Šokių mokymo programa skirta 
4-18 metų vaikų mokymui. Tai 

kryptinga ir nuosekli 
choreografinio ugdymo 

programa, kuria siekiama 
ugdyti vaikų asmenines, 
edukacines ir socialines 

kompetencijas įtraukiant juos į 
aktyvią šokių veiklą ir plėtojant 
prigimtinius vaiko gebėjimus 

Ši kovinė šaka padės vaikams 
ugdyti savo valią, ryžtą bei 
pasitikėjimą savimi, išmokti 

siekti tikslo ir sveikos 
gyvensenos įgūdžių 

Naudos: jaunųjų futbolininkių (-
ų) užimtumas, masiškumas, 

bendravimo ir sveikos 
gyvensenos įgūdžių ugdymas, 

integracija, socializacija 

Šiuolaikinio baleto užsiėmimų 
metu stiprinami kūno 

raumenys, judesiai tampa 
plastiški, pagerėja bendra 

savijauta, o taip pat mokomės 
siekti tikslo, nugalėti scenos ir 

kitas baimes 

Ugdysime darbą komandoje, 
improvizaciją, kūno judesius 
bei minčių reiškimą per savo 
kūną. Išmoks suprasti erdvės 

pojūtį 

Programoje numatomos šios 
veiklos: Solfedžio ir muzikos 

teorijos mokymas, ansamblinis 
dainavimas, improvizacija ir 

sceninė raiška 



Informacija „mįslėms“ paimta iš 

www.emokyka.lt skelbiamos 

informacijos apie Vilniaus m. 

savivaldybės NVŠ krepšelio lėšomis 

finansuojamas programas 


