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VILNIAUS AGROEKOLOGIJOS MOKYMO CENTRO 

2021– 2022 M. M. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TIKSLAI IR STRATEGIJOS 

 

Neformalusis mokinių švietimas – tai kryptinga veikla mokinių  pažinimui, 

lavinimuisi, saviraiškos poreikių tenkinimui, specifinių gebėjimų ir kompetencijų ugdymui. 

Neformaliojo  mokinių švietimo veikla yra skirta meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių  

asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. Ši veikla mokiniams 

nėra privaloma ir laisvai pasirenkama. 

 

Neformaliojo švietimo tikslai: 

 

1. Formuoti asmenį, gebantį tapti aktyviu visuomenės nariu, padėti tenkinti pažinimo, lavinimosi ir 

saviraiškos poreikius per kompetencijų ugdymą. 

2. Sudaryti palankią bei saugią aplinką ir galimybes mokinių pažinimui, lavinimuisi, saviraiškai, 

bendravimo poreikių tenkinimui, vertybinių nuostatų formavimui ir socializacijai. 

 

Uždaviniai: 

 

1.Ugdyti ir plėtoti mokinių kompetencijas per saviraiškos poreikių tenkinimą. 

2.Ugdyti pilietiškumą, tolerantiškumą, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę. 

3. Skatinti mokinių savarankiškumą ir kūrybiškumą, taikant aktyviuosius mokymo metodus, 

integraciją, pačių mokinių iniciatyvą. 

4. Lavinti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje. Skatinti 

mokinius dalyvauti įvairioje neformaliojo ugdymo veikloje: būreliuose, projektuose, mokyklos . 

organizuojamuose renginiuose, konkursuose. 

5. Mokyklos internetiniame puslapyje skelbti informaciją  apie mokinių neformaliojo ugdymo 

pasiekimų rezultatus, renginius, vykdomus projektus. 

6. Sudaryti sąlygas ir galimybes visiems mokiniams dalyvauti neformaliojo mokinių švietimo 

veikloje.  

Strategijos:  neformalusis švietimas planuojamas pagal veiklos sritis – žaidimų, sporto, meninės 

kūrybos, informacinių technologijų, techninės veiklos.  

 Vilniaus agroekologijos mokymo centras, siekdamas  pateikti mokiniams platesnį 

mėgstamos veiklos spektrą, siūlo  būrelius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Veiklos sritis Būrelis Veiklos apibūdinimas Vadovas Val. 

skaičius 

Meninis, estetinis 

ugdymas 

„Darbštukas“ Vaikų dailės kūryba veda 

mokinį į meno pasaulį, 

skatina vaiko saviraišką, 

kūrybinių galių plėtotę, 

estetinio grožio suvokimą. 

Šiame būrelyje mokiniai 

vienu metu lavins akį, 

ranką, širdį  ir protą. Dailės 

veikla leis kiekvieno 

mokinio įgimtų,  

individualių  gebėjimų  

atskleidimą ir plėtojimą, 

vaizduotės, estetinių  

jausmų, valios ir kitų 

aktyvios asmenybės savybių 

ugdymą. 

Mokiniai susipažins su 

pagrindinėmis dailės raiškos 

priemonėmis, gilinsis į spalvų 

pasaulį, kūryboje taikys 

įvairias dailės technikas, 

domėsis liaudies kūryba. 

Kartu tai puiki galimybė 

prasmingai praleisti 

laisvalaikį, ugdytis 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžius. 

Danguolė 

Jarackienė 

35 (pirmos 

klasės 

mokiniams) 

„Atrask save“ Būrelis, skirtas ugdyti 

 mokinių kūrybiškumą bei 

estetinį ir meninį suvokimą, 

taikant skirtingas dailės 

 technikas bei supažindinant 

mokinius su garsiais 

 menininkais ir jų darbais.  

Plėtojami kiekvieno mokinio 

 kūrybiniai gebėjimai. 

 Svarbu išsaugoti poreikį ir 

gebėjimą drąsiai ir laisvai 

 vaizduoti savo įspūdžius, 

 išgyvenimus įvairiomis 

 technikomis  ir priemonėmis. 

 Vaikai skatinami 

 pasitikėti savo kūrybinėmis 

jėgomis, nebijoti kurti bei 

reikšti  emocijas.      

Ugdomas vaikų estetinis 

 suvokimas ir plėtojama 

 grožio samprata  jo 

aplinkoje. Mokysis  kurti, 

bendrauti 

 kolektyve, dirbti grupelėse. 

Drąsinsime, skatinsime 

Bronė Ušackienė 35 (ketvirtos 

klasės 

mokiniams) 



eksperimentuoti, ieškoti 

įdomių raiškos sprendimų 

Žaidimai 

(edukacijos 

priemonė) 

„Žaidžiu ir 

mokausi“ 

Vaikų gyvenime ypač 

reikšmingi žaidimai, nes 

žaidimas - viena iš 

svarbiausių protinio, 

estetinio ir fizinio auklėjimo 

priemonių. Vaikas žaidžia 

nuo pirmųjų savo gyvenimo 

metų iki pat mokyklinio 

amžiaus. Pomėgis žaisti 

išlieka ir toliau: žaidžia 

pradinukai, žaidžia 

vyresniųjų klasių mokiniai, 

pagaliau žaidžia ir 

suaugusieji.  

 Graikų filosofas Platonas 

teigė, jog tam, kad suaugęs 

galėtų ką nors naudingo 

kurti, jis turi šito mokytis 

dar vaikystėje žaisdamas. 

Reikia stengtis, kad iš pat 

mažens vaiko žaidimai 

turėtų tam tikrą tikslą.  

Žaisdami vaikai juda, turi 

nugalėti ar įveikti įvairias 

kliūtis bei sunkumus, turėti 

įvairių žinių 

Vida 

Aukštuolienė 

35 (antros 

klasės 

mokiniams) 

„Sportuok ir auk“ Pirmuosius sportinių žaidimų 

praktinius įgūdžius pradinių 

klasių mokiniai įgyja 

žaisdami judriuosius 

žaidimus. 

 Sportiniai žaidimai yra 

 aukštesnė judriųjų „žaidimų 

pakopa, reikalaujanti iš vaikų 

 geresnio fizinio pasirengimo, 

specialių žaidimo įgūdžių.  

Būrelio „Sportuok ir auk“ 

programa skirta kvadrato, 

krepšinio, estafečių ir kitiems 

žaidimams tobulinti ir gražios 

partnerystės jausmui, 

 garbingai kovai, 

 konkurencijai, 

rungtyniavimo supratimui 

ugdyti.  

Sportuodami ugdytiniai 

 stiprins fizinę sveikatą, 

ugdys sveikos gyvensenos 

įgūdžius, 

 tenkins norą ir poreikį judėti, 

fiziškai veikti ir stiprins savo 

fizinį pajėgumą. 

 

Sonata 

Kiseliauskienė 

35 (trečios 

klasės 

mokiniams) 



Sporto 

 

Graikų – romėnų 

imtynių  

 

Imtynės – tai tradicinis  

fizinis susirėmimas tarp 

dviejų neginkluotų žmonių, 

siekiant įgyti pranašumą prieš 

priešininką, sukaustyti jo 

judesius, priversti pasiduoti. 

Imtynėse naudojami metimai 

ir kiti fiziniai veiksmai. 

Imtynės priskiriamos kovos 

menams, kadangi jos 

nesunkiai pritaikomos 

kovinėms situacijoms 

priešininkui įveikti. 

Sportinėse imtynėse – 

siekiama kuo efektyviau 

nugalėti priešininką.  Imtynės 

nuo pat pradžių įėjo į 

olimpines sporto šakas 

Albertas Kudulis 37 (licėjaus 

Mokiniams), 

40 

(profesinio 

mokymo 

skyriaus 

mokiniams) 

 

 

Meninės kūrybos „Muzikos 

žaidimai“   

 

Tobulinama mokinių 

muzikinė klausa bei 

gebėjimai. Žaidimų forma 

išmokstama pajusti muzikinę 

raišką, rankų darbo bei 

grojamais instrumentais 

lavinamas pirštų miklumas, 

ritminį pajautimas, pulsacija. 

 Suteikiama žinių apie 

muzikinę raišką, muzikos 

kalbą. 

Mokomasi dainuoti, dalyvauti 

mokyklos rengiamuose 

koncertuose. 

Rūta Šlepikienė 37 (licėjaus 

mokiniams), 

40 

(profesinio 

mokymo 

skyriaus 

mokiniams). 

Dailės Praturtinti mokinių žinias 

apie pasaulį, pastabumą, 

regėjimo atmintį, meninę 

vaizduotę, mokytis pažinti 

daiktų formą ir spalvą, 

pastebėti pasaulio grožį ir 

atkurti jį piešinyje. 

Būrelio dalyviai savo darbais 

puošia mūsų mokyklos 

koridorius ir fojė, rengia 

parodas, apipavidalina aktų 

salę įvairiems renginiams. 

Irma Vaitkuvienė 40 

(profesinio 

mokymo 

skyriaus 

mokiniams) 

Keramikos studija 

 

Kūrybinga ir daug naudos 

teikianti veikla. Lavina 

smulkiąją motoriką, taip pat 

 kalbą, erdvinį suvokimą, 

dydžio, apimties nustatymą, 

skatina vaizduotę, 

kūrybiškumą, spalvinį 

jautrumą ir žinoma kantrybę, 

nes darbelis turi būti 

nulipdytas technologiškai ir 

kruopščiai padengtas spalva. 

Irma Vaitkuvienė 37 (licėjaus 

mokiniams) 



Be to, socialiniai įgūdžiai, 

kuriuos tobuliname aptardami 

darbelius, padėdami vieni 

kitiems, diskutuodami 

aktualiomis temomis 

Meninės kalvystės Mokiniai mokysis kalvystės 
darbų, kalviškų detalių 
Gamins kalviškus 
gaminius.  

Vytas Kazlauskas 40 

(profesinio 

mokymo 

skyriaus 

mokiniams) 

Tautodailės 

(Metalo darbai) 

 Mokysis  gaminti liaudies 

meninei kalvystei būdingus 

puošybos elementus, bus 

tęsiamos senos ir gilios 

kalvystės meno tradicijos bei 

supažindinama su  naujais, 

individualiais raiškos būdais. 

Vytas Kazlauskas 40 

(profesinio 

mokymo 

skyriaus 

mokiniams) 

Fotografijos Fotografija -  viena iš meno 

rūšių.  Tik jai būdingu būdu 

išreiškia tam tikrus dalykus, 

fotografai savo darbais gali 

perteikti daugybę dalykų. 

Emocijos, nuotaika, reiškinys, 

gamtos grožis ir daugybė kitų 

dalykų gali būti išreiškiama 

tiesiog nuotraukomis. Dažnai 

jos iškalbingesnės už 

tūkstantį žodžių 

Asta Raulinaitytė 37  

(licėjaus 

mokiniams 

(5-6 kl.)  

37  

(licėjaus 

mokiniams 

(7-8 kl.) 

Techninės veiklos „Vairaratis“ Automobilis – svarbiausia ir 

populiariausia susisiekimo 

priemonė. Mokiniai mokysis 

KET(o) ir praktinio 
automobilio vairavimo. 

Justinas Grimuta 40 

(profesinio 

mokymo 

skyriaus 

mokiniams) 

 

SUDERINTA 

2021 m. rugpjūčio 30 d.  

Mokyklos tarybos posėdyje Nr. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 


