PRIENŲ R. SKRIAUDŽIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
MODULIŲ, NEFORMALIOJO ŠVIETIMO, PASIRENKAMŲJŲ DALYKŲ
PROGRAMŲ PASIŪLYMAI 2017-2018 M. M.
Dalyko modulis – apibrėžta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis, skirta dalykinėms žinioms tobulinti
Pasirenkamasis dalykas - tai ugdymo sritis, kuri skirta ugdyti įvairias mokinių kompetencijas mokantis naujų dalykų, atsižvelgiant į mokyklos veiklos kryptį
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
(Švietimo įstatymas, 15 straipsnis, 2011-03-17).
Klasė

Trumpa programos anotacija
Programos apimtis; mokymo(si) tikslas bei uždaviniai, kokių
kompetencijų mokinys gali įgyti, pasiekęs keliamus dalyko mokymo(-si)
tikslus ir uždavinius; pagrindiniai mokymo/si metodai ir būdai, formos.

Etninė kultūra

5

Mokiniai gebės suvokti savo tautos ir jos kultūros savitumą, supras
senųjų simbolių, apeigų, papročių ir kitų etninės kultūros reiškinių
kilmę, prasmę bei svarbiausias ypatybes. Išsiugdys praktinius
etnokultūrinės raiškos gebėjimus.

švietimo

Vokalo studija

5–10 kl.

Užsiėmimai vyksta kartą per savaitę, Jų metu dėmesys skiriamas vokalo
lavinimui, ugdomas solinis ir ansamblinis dainavimas.

Neformaliojo
programa

švietimo

Dramos būrelis

5–10 kl.

Užsiėmimai vyksta kartą per savaitę. Jų metu ugdomi raiškiojo skaitymo
gebėjimai, mintinas teksto mokymasis, kūno plastika.

A. Grinevičius

Neformaliojo
programa

švietimo

Gitaros būrelis

5–10

Užsiėmimai vyksta kartą per savaitę. Mokoma instrumento valdymo,
akomponavimo ir ansamblinio atlikimo pagrindų.

V. Pučkienė

Neformaliojo
programa

švietimo

Folklorinis
“Tututis”

5–8

Mokinių praktinių etnokultūros gebėjimų ugdymui(si) skirta programa.
Tradicinio dainavimo, muzikavimo, šokimo ir žaidimo, pasakojamosios
tradicijos, tarmių, tradicinių amatų, tradicinių švenčių organizavimo,
papročių taikymo. Kolektyvo nariai dalyvaus įvairiuose renginiuose,
konkursuose, festivaliuose.

Eil. Nr.

Mokytojo
pavardė

vardas

Programos tipas
(modulis,
pasirenkamasis
dalykas,
neformaliojo
švietimo programa)

1.

V. Pučkienė

Pasirenkamasis dalykas

2.

G. Kereišienė

Neformaliojo
programa

3.

A. Juozaitienė

4.
5.

Programos
pavadinimas

ansamblis

Programos tipas
(modulis,
pasirenkamasis
dalykas,
neformaliojo
švietimo programa)

Programos
pavadinimas

Klasė

Trumpa programos anotacija
Programos apimtis; mokymo(si) tikslas bei uždaviniai, kokių
kompetencijų mokinys gali įgyti, pasiekęs keliamus dalyko mokymo(-si)
tikslus ir uždavinius; pagrindiniai mokymo/si metodai ir būdai, formos.

G. Kereišienė

Neformaliojo
programa

švietimo

“Smuiko raktelis”

1–4

Natų mokymuisi, grojimui, ritminei klausai lavinti bei dainavimui skirta
programa. Programa skirta norintiems gerai pažinti natas, daugiau, negu
pamokose, laiko skirti grojimui dūdelėmis, sintezatoriumi ir kitais
instrumentais. Dalyvausime įvairiuose renginiuose.

7.

S. Kvietkauskienė

švietimo

Šokių studija

1–4

8.

S. Kvietkauskienė

Neformaliojo
programa

Šokių studija

5–10

Muzikos ritmui lavinti bei šokių judesių mokymuisi skirti programa.
Programa skirti norintiems išmokti šokti įvairių stilių šokius, lavinti
kūrybiškumą, ir išreikšti savo gabumus. Mokiniai bus ruošiami dalyvauti
mokyklos šventėse.

9.

V. Pučkienė

Neformaliojo švietimo
programa

Folklorinis ansamblis
“Tututis”

1–4

Mokinių praktinių etnokultūros gebėjimų ugdymui(si) skirta programa.
Tradicinio dainavimo, muzikavimo, šokimo ir žaidimo, pasakojamosios
tradicijos, tarmių, tradicinių amatų, tradicinių švenčių organizavimo,
papročių taikymo. Kolektyvo nariai dalyvaus įvairiuose renginiuose,
konkursuose, festivaliuose.

10.

V. Pučkienė

Neformaliojo
programa

“Dainorėliai”

1–4

Vokalinės, ritminės klausos ir balso lavinimui skirta programa.
Dalyvausime įvairiuose renginiuose.

11.

N. Sincevičienė

Neformaliojo švietimo
programa

,,Lyderių klubas”

1–4 kl.

Neformalusis ugdymas visų pirma grindžiamas vaiko patirtimi ir
siejamas su augančio žmogaus asmeninėmis, šeimos, supančios jį
aplinkos problemomis. Būrelyje bus mokoma asmeninės lyderystės,
viešojo kalbėjimo.

12.

R. Šiškauskienė

Neformaliojo švietimo
programa

“Šviesoforas”

1–4 kl.

Programa skirta mokinių saugaus elgesio kelyje ugdymui, saugaus eismo
ir elgesio įvairiose situacijose supažindinimui ir problemų sprendimui.
Saugaus elgesio konkursų organizavimas ir dalyvavimas.

13.

J. Karalevičienė

Pasirenkamasis dalykas

Rusų kalba 5 klasėje

5 klasė

Rusų kalbos pradmenys: susipažįstama su raidynu, bandoma skaityti,
rašyti, skaičiuoti, kalbėti.

14

A. Naudžius

Neformaliojo švietimo
programa

“Jaunieji
kompiuterininkai”

1–4

Programa, skirta mokinių informacinių technologijų gebėjimams
stiprinti. Mokiniai išmoks naudotis piešimo bei teksto tvarkymo
programomis, susipažins su paprastų žaidimų kūrimu naudojantis
„scratch“ programa. Išmoks statyti pastatus bei kitus objektus 3D
erdvėje, naudojant „minecraft“ mokomąjį žaidimą.

Eil. Nr.

Mokytojo
pavardė

6.

vardas

švietimo

Programos
pavadinimas

Klasė

Trumpa programos anotacija
Programos apimtis; mokymo(si) tikslas bei uždaviniai, kokių
kompetencijų mokinys gali įgyti, pasiekęs keliamus dalyko mokymo(-si)
tikslus ir uždavinius; pagrindiniai mokymo/si metodai ir būdai, formos.

Sportiniai žaidimai

5–8

Sportiniai žaidimai

Programa skirta tobulinti vikrumą greitį bendrąją ištvermę, reakciją
žaidžiant sportinius žaidimus.

9–10

Neformaliojo švietimo
programa

Pagalba mokantis
matematikos

5–10

Programa skirta mokinių matematinių gebėjimų stiprinimui. Mokiniai
mokysis taikyti matematiką praktiškai, atrasti loginius ryšius, patirti
sėkmę, sprendžiant įvairias problemas.

A.Kiškienė

Neformaliojo švietimo
programa

Dramos būrelis

1–4

Programa skirta mokinių saviraiškai , raiškiam žodžiui, judesio ir žodžio
dermei ugdyti. Mokiniai nugalės scenos baimę, išmoks pagarbiai elgtis
scenoje.
Būrelio nariai dalyvaus mokyklos renginiuose.

19.

J.Joneliūnienė

Neformaliojo švietimo
programa

Skautai

1–4

Programa skirta pilietiškumo,
Papildanti formalųjį ugdymą

20.

R.Gelusevičienė

Neformaliojo švietimo
programa

Dizaino studija

5–8

Projektinių idėjų paieška, užduočių formulavimas, informacijos
projektinėms užduotims atlikti paieška, kaupimas, taikymas ir
pateikimas. Atliktų darbų pristatymas mokyklos bendruomenei.

21.

A.Jurešienė

Neformaliojo švietimo
programa

Mokinių klubas

5–10

Veikla skirta ugdyti mokinių atsakomybę ir savivaldą mokykloje,
įgyvendinant kūrybines idėjas, iniciatyvas bei ugdant pilietiškumą ir
lyderystę.

Eil. Nr.

Mokytojo vardas
pavardė

15.

S. Mikalauskas

16.

S. Mikalauskas

17.

R. Trofimova

18.

Programos tipas
(modulis, pasirenkamasis
dalykas, neformaliojo
švietimo programa)

Neformaliojo švietimo
programa

bendrųjų

kompetencijų

ugdymui.

