NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS
PARAIŠKOS FORMA
Informacija apie neformaliojo vaikų švietimo (toliau - NVŠ) teikėją – juridinį asmenį
Pavadinimas: Maltos ordino pagalbos tarnyba
Kodas: 190740859
Juridinis statusas: Asociacija
Adresas: Gedimino pr. 56b Vilnius
Telefono numeris: +370 524 98604
El. pašto adresas: info@maltiečiai.lt
Interneto svetainės adresas: www.maltieciai.lt
Informacija apie NVŠ programą
Informacija apie NVŠ programos rengėją
Vardas ir pavardė: Vida Tamošauskienė
Išsilavinimas ir kvalifikacija: aukštasis universitetinis – edukologijos bakalauro kvalifikacinis
laipsnis ir socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija
El. pašto adresas: vida.mopt@gmail.com
Telefono numeris: +370 6122 4721
Darbovietė, pareigos Maltos ordino pagalbos tarnybos Kartenos jaunųjų maltiečių grupės vadovė
Informacija apie NVŠ programos turinį
Programos pavadinimas: ,,Aš ir Tu – mes kartu jėga“
NVŠ programos kodas Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR):
122000301
Programos anotacija:
Programa ,,Aš ir tu – mes kartu jėga“ nukreipta į Kartenos jaunųjų maltiečių ir kitų
mokinių motyvavimą aktyviai įsijungti į savanorišką veiklą, kaip tobulėjimo, kūrybingumo ugdymo
galimybę. Programa susideda iš mokymų ir praktinių užsiėmimų. Per mokymus bus suteiktos žinios
apie jaunų žmonių savanorystę Maltos ordino pagalbos tarnyboje, o įgūdžius stiprins praktiniai
užsiėmimai, kai jaunieji maltiečiai, pasitelkdami savo bendramokslius, šeimos ir bendruomenės
narius padės vienišiems seneliams, lankys Kartenos katalikiškos slaugos ir globos ligoninės
senelius, organizuos akcijas, prevencinius renginius, globos Kartenos socialinio Dienos centro
vaikučius.
Mokymų metu programos dalyviai bus mokomi, kaip savo tikslus derinti su kitų
poreikiais, spęsti svarbias problemas, atrandant naujas savanorystės galimybes, tuo pačiu surandant
savyje vidinių resursų rezultatui pasiekti, pagilins ir patobulins bendravimo ir bendradarbiavimo
įgūdžius , gebėjimus.
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Programos dalyvių kūrybingumą skatins užsiėmimai, kuriuose jaunieji maltiečiai ir
bendramoksliai mokysis save pažinti per dailės tarapiją, savanorystei skirto plakato kūrimo
konkursą, dovanų seneliams, Kartenos socialinio Dienos centro vaikams prieš Kalėdas, Velykas
ruošimą.
Ugdymo kryptis:
 Dailė
 Pilietiškumas
NVŠ programos tikslas:
Populiarinti ir aktyvinti Jaunųjų maltiečių ir jų bendramokslių savanorystės motyvaciją,
per kūrybinę saviraišką įgyti lyderiavimo žinių ir patirties, prisidėti prie socialinių Kartenos
seniūnijos bendruomenės problemų sprendimo.
NVŠ programos uždaviniai:
1. Parodyti alternatyvius kelius tobulėti bei mokytis, dalyvaujant savanoriškoje veikloje.
2. Per mokymus ir praktinius užsiėmimus bei individualių bendravimą padėti jauniesiems
maltiečiams ir jų bendramoksliams suvokti nesavanaudiškumo, kai duodamas ir padėdamas nesitiki
už tai nieko gauti, reikšmę jo paties asmeniniame gyvenime.
3. Formuojant jaunųjų maltiečių ir jų bendramokslių požiūrį į savanorystę, skatinti jų kūrybiškumą,
komunikabilumą, atsakomybę, toleranciją ir pakantumą.
Programos uždaviniai atitinka šiuos uždavinius:
 ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą;
 ugdyti pagarbą žmogaus teisėms, orumą, darbą, pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį į
pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdo įvairovę;
 ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje;
 spręsti socialinės integracijos problemas: mažiau galimybių turinčių (esančių iš kultūriškai,
geografiškai, socialiai ir ekonomiškai nepalankios aplinkos ar turinčių specialiųjų poreikių),
ypatingų poreikių (itin gabių ir talentingų) vaikų, iškritusių iš švietimo sistemos, integravimas į
visuomeninį gyvenimą, socialinių problemų sprendimas;
 padėti spręsti integravimosi į darbo rinką problemas;
 tobulinti tam tikros srities žinias, gebėjimus ir įgūdžius, suteikti asmeniui papildomų dalykinių
kompetencijų.
Kompetencijos, kurias įgis arba patobulins vaikai, baigę programą:
Asmeninės kompetencijos:
 Pažinti save ir save gerbti
 Įvertinti savo jėgas ir priimti iššūkius
 Kryptingai siekti tikslų
 Atsispirti neigiamai įtakai, laikytis duoto žodžio
 Valdyti emocijas ir jausmus
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Socialinės kompetencijos:
 Gerbti kitų jausmus, poreikius ir įsitikinimus
 Pozityviai bendrauti, būti atsakingam, valdyti konfliktus
 Padėti kitiems ir priimti pagalbą
 Dalyvauti bendruomenės ir visuomenės gyvenime
Iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijos:
 Mąstyti kūrybingai, drąsiai kelti idėjas
 Inicijuoti idėjų įgyvendinimą, įtraukti kitus
 Aktyviai ir kūrybingai veikti
 Pagrįstai rizikuoti, mokytis iš nesėkmių
Komunikavimo kompetencijos:
 Išsakyti mintis
 Išklausyti
 Tinkamai naudoti ir suprasti kūno kalbą
 Parinkti tinkamą kalbos stilių
Pažinimo kompetencijos:
 Klausti ir ieškoti atsakymų
 Daryti išvadas
 Plėsti akiratį
 Stebėti, vertinti
 Būti atkakliam ir turėti teigiamą požiūrį į mokymąsi
Mokėjimo mokytis kompetencijos:
 Mokytis noriai, pasitikėti savo jėgomis
 Vertinti mokymosi pažangą
 Išsikelti realius mokymosi tikslus
 Pasirinkti mokymosi strategijas ir priemones
 Numatyti tolimesnius žingsnius
Dalykinės kompetencijos:
Savanorystės, bendravimo ir bendradarbiavimo, socialinių, organizacinių kompetencijų.
NVŠ programos turinys (turinio sudėtinės dalys turi sietis su programos uždaviniais, veiklų
pobūdis ir trukmė turi būti subalansuoti (teorija ir praktika; fizinis aktyvumas, protinė veikla ir
dvasinis tobulėjimas):
Sudėtinė dalis (tema): Savanorystės įgūdžių mokymai.
Veiklos apibūdinimas: Programos dalyviai susipažins su savanorystės principais, formomis,
sužinos apie pagrindinius savanorystės motyvus ir jų skirstymo būdus, su savanorystės galimybėmis
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Lietuvoje.Dailės terapijos užsiėmimuose mokysis įsivertinti savo galimybes. Bendravimo
psichologijos principais mokysis bendravimo įgūdžių, susipažins su komandinio darbo veikla, bus
skatinami kūrybiškai ir originaliai mąstyti. Išanalizuos Maltos ordino pagalbos tarnybos istoriją,
veiklos kryptis. Įgytomis žiniomis, praktiniais įgūdžisis savanoriai galės naudotis ne tik
savanoriškoje veikloje, bet ir kasdieniame gyvenime.
Metodai: IKT naudojimas, diskusija, grupinis darbas, vaidmenų atlikimo, atvejo analizė, refleksija,
praktinės veiklos pristatymas ir argumentavimas.
Ugdomos bendrosios ir dalykinės kompetencijos: Įgis savanoriškos veiklos planavimo
įgūdžių,patobulins bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius,padės kitiems ir priims pagalbą, darys
išvadas plės akiratį, gerbs kitų jausmus, poreikius, įsitikinimus.
Trukmė(val.): 18 val.
Sudėtinė dalis (tema): Kartenos socialinio Dienos centro vaikų lankymas.
Veiklos apibūdinimas: Maltiečiai Dienos centrą lankantiems vaikams padės ruošti pamokas,
organizuos turiningą laisvalaikio užimtumą: šventines gimtadienių, Kalėdų popietes, dalykines
viktorinas, šaškių varžybas, padės žaisti stalo žaidimus, padės ruošti Kalėdines dovanėles
artimiesiems, vyks į ekskursijas ir išvykas.
Metodai: Bendravimo, bendradarbia-vimo, grupinis darbas, žaidimai, individualūs pokalbiai,
diskusijos grupelėse, išvykos, ekskursijos.
Ugdomos bendrosios ir dalykinės kompetencijos: Pozityviai bendrauti, būti atsakingam, valdyti
konfliktus, aktyviai ir kūrybingai veikti,valdyti emocijas ir jausmus, išsakyti mintis ir išklausyti kito.
Trukmė(val.): 180 val.
Sudėtinė dalis (tema): Kartenos katalikiškosios gydymo ir slaugos ligoninės ir Kartenos seniūnijos
senelių lankymas.
Veiklos apibūdinimas: Maltiečiai senelius lanko kas dvi savaitės, domisi kaip jiems sekasi, jeigu
seneliai prašo nueina į parduotuvę ir nuperka jiems reikalingų maisto produktų, sveikina savo
pagamintomis dovanėlėmis proginėmis šventėmis (Kalėdų, Velykų, Senjorų dienos proga).
Metodai: Pokalbis, pasakojimas,vaidinimas,
švenčių organizavimas, savanorystės ir bendravimo metodai.
Ugdomos bendrosios ir dalykinės kompetencijos: Gerbti ir užjausti vyresnį žmogų, mokėti
išklausyti,dalyvauti visuomenės ir bendruomenės gyvenime, parinkti tinkamą kalbos stilių,pozityviai
bendrauti.
Trukmė(val.): 36 val.
Sudėtinė dalis (tema): Akcijų, labdaros renginių, švenčių organizavimas.
Veiklos apibūdinimas: Kartenos maltiečiai organizuos Kalėdinę akciją ,,Padėkime šalia esančiam“,
kurios metu surinktas daržoves, kruopas, atiduos labdaros valgykloms. Organizuos Senjorų dienos
paminėjimą, Kalėdines, Velykines popietes Dienos centro vaikams ir Kartenos katalikiškosios
gydymo ir slaugos ligoninės seneliams. Dalyvaus ,,Savaitė be patyčių„ Tolerancijos dienos
renginiuose. Kartenos seniūnijos vaikams organizuos šventinę popietęTarptautinės vaikų gynimo
dienos paminėjimo proga ,,Vaikystės alėja“.
Metodai: Renginių organizavimo, kūrybiškumo, darbas grupėje, diskusijos savanorystės.
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Ugdomos bendrosios ir dalykinės kompetencijos: Mąstyti kūrybingai, drąsiai kelti idėjas, plėsti
akiratį, inicijuoti idėjų įgyvendinimą ir įtraukti kitus, pozityviai bendrauti ir būti atsakingam.
Trukmė(val.): 36 val.
Sudėtinė dalis (tema): Bendradarbiavimas su Maltos ordino pagalbos tarnybos organizacijomis
kituose Lietuvos miestuose, dalyvaujant savanoriškose socialinėse akcijose.
Veiklos apibūdinimas: Su kitomis maltiečių grupėmis dalyvaus respublikinėse ,,Lurdo žvakės“,
,,Kalėdinė maltiečių sriuba“, Idėja padėjėja, akcijose, Jaunųjų maltiečių sąskrydyje. Šiemet Jaunųjų
maltiečių sąskrydį organizuos Kartenos jaunieji maltiečiai.
Metodai: Renginių organizavimo, kūrybiškumo, grupinio darbo, bendradarbiavimo, išvykos,
metodai.
Ugdomos bendrosios ir dalykinės kompetencijos: Įvertinti savo jėgas ir primti iššūkius,
kryptingai siekti tikslų,aktyviai ir kūrybingai veikti, padėti kitiems, dalyvauti visuomenės ir
bendruomenės gyvenime.
Trukmė(val.): 27 val.
Programos apimtis ir trukmė:
8 valandas per savaitę;
4 kartus per mėnesį;
Mažiausiai 9 valandas per savaitę;
Mažiausiai 32 valandas per mėnesį.
Vaikų amžius:
7 – 17 metų.
Vaikų, kuriems skiriama NVŠ programa, lytis:
Mergaitės ir berniukai.
Numatomas grupės dydis:
24 vaikai.
Grupių sakičius:
2 grupės.
Vaikų vaidmuo programos įgyvendinime:
Vaikai savarankiškai rinksis veiklas. Vieni lankys Kartenos socialinio Dienos centro vaikus ir
savanoriškai padės jiems ruošti namų darbus, mokys darbinių įgūdžių, organizuos žaidimus, šventes,
patys kurs renginių scenarijus, organizuos maisto gaminimo užsiėmimus, į šventes kvies Dienos
centrą lankančių vaikų tėvelius.
Kiti jaunieji maltiečiai savanoriškai lankys Kartenos katalikiškosios gydymo ir slaugos ligoninės
senelius ir turės savarankiškai numatyti, kokias veiklas jiems organizuos. Taip pat jaunieji maltiečiai
galės organizuoti ir dalyvauti kitose veiklose, pvz., organizuoti akcijas, labdaros renginius, šventes.
MALTOS ORDINO PAGALBOS TARNYBA
Gedimino pr. 56B – LT-01110 Vilnius – Lietuva
Tel. +370 5 249 64 07 – Faks +370 5 249 74 63 - jaunieji@maltieciai.lt
Įmonės kodas 190740859
www.jaunieji.maltieciai.lt
www.maltieciai.lt

Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas:
Bus taikomas formuojamasis vertinimas: komentarų sakymas, žodinis skatinimas. Susirinkimų metu
vertinamas ir įsivertinamas taškais individualus ir grupinis darbas pagal atskirus iš anksto pateiktus
kriterijus: kūrybiškumą, originalumą, aktyvumą ir kt. Koordinuojant savanorišką veiklą nuolat bus
vertinamas mokinių individualus vaidmuo, taip pat gebėjimas bendradarbiauti, susitarti su
atsakingais asmenimis. Mokiniai reflektuos savo darbus pagal tai veiklai sukurtus kriterijus.
Vertinamos pastangos, veiklos veiksmingumas, asmeninė pažanga atliekant praktines užduotis,
veiklas. Socialiai atsakingi, aktyviausi savanoriai bus apdovanoti padėkos raštais arba išvyka į
maltiečių vasaros poilsio stovyklą. Savanorių maltiečių pasiekimai bus aptariami su jų tėveliais.
NVŠ mokytojų kvalifikacija:
Išsilavinimas: aukštasis universitetinis – 1998 metais edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis
ir vaikų auklėtojos-pradžios mokyklos mokytojos profesinė kvalifikacija, 2005 metais edukologijos
bakalauro kvalifikacinis laipsnis socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija, 2009 metais suteikta
socialinės pedagogės metodininkės kvalifikacinė kategorija, 2011 metais tapo ,,Olweus“ patyčių
prevencijos programos instrukture, nuo 2008 vykdo vaikų socializacijos programas, 2015 metais
laimėtas ,,Vaikų dienos centrų plėtros savivaldybėse, teikiant nestacionarias dienos socialinės
priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms,, projektas, nuo 1998 metu vadovauja Maltos ordino
pagalbos tarnybos Kartenos skyriaus jauniesiems maltiečiams.
NVŠ mokytojų atsakomybė: mokytojai prisiima atsakomybę užsveiką saugią ugdymo(si) aplinką.
NVŠ programos įgyvendinimo principai, vykdant programą bus vadovaujamasi šiais
principais:
 savanoriškumo – vaikai laisvai renkasi švietimo teikėją ir jo siūlomas veiklas;
 prieinamumo – veiklos ir metodai yra prieinami visiems vaikams pagal amžių, išsilavinimą,
turimą patirtį nepriklausomai nuo jų socialinės padėties;
 individualizavimo – ugdymas individualizuojamas pagal kiekvienam vaikui reikalingą
kompetenciją, atsižvelgiant į jo asmenybę, galimybes, poreikius ir pasiekimus;
 aktualumo – veiklos, skirtos socialinėms, kultūrinėms, asmeninėms, edukacinėms, profesinėms
ir kitoms kompetencijoms ugdyti;
 demokratiškumo – mokytojai, tėvai ir vaikai yra aktyvūs ugdymo(si) proceso kūrėjai, kartu
identifikuoja ugdymosi poreikius;
 patirties – ugdymas yra grindžiamas patyrimu ir jo refleksija;
 ugdymosi grupėje – mokomasi spręsti tarpasmeninius santykius, priimti bendrus sprendimus,
dalytis darbais ir atsakomybe;
 pozityvumo – ugdymosi procese kuriamos teigiamos emocijos, sudaromos sąlygos gerai vaiko
savijautai.
Taip pat :
 vykdant NVŠ programą, teorinio mokymo seminarų, sporto varžybų, kultūros ir meno, politinių,
religinių renginių bei renginių, skirtų akademinėms ir profesinėms žinioms ar patirčiai įgyti,
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organizavimas bus tik priemonė programos tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis programos
tikslas, uždavinys ir rezultatas;
vykdant programą, nebus teikiamos korepetavimo paslaugos;

Programos įgyvendinimo priemonės:
nekelia grėsmės žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;

jokiais būdais neišreiškia nepagarbos Lietuvos valstybės tautiniams ir religiniams

jausmams ir simboliams;
jokiais būdais neišreiškia smurto, prievartos, neapykantos, nepopuliarina narkotikų ir

kitų psichotropinių, toksinių ir kitų stipriai veikiančių medžiagų;
jokiais kitais būdais nepažeidžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų

teisės aktų.
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