
 
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS  

PARAIŠKA 
 

  
Informacija apie neformaliojo vaikų švietimo (toliau - NVŠ) teikėją – juridinį asmenį 
1. Pavadinimas ATEITININKŲ FEDERACIJA 
2. Kodas 191956728 
3. Juridinis statusas Asociacija 
4. Adresas Laisvės al. 13, Kaunas 
5. Telefono numeris (8 37) 324025 
6. El. pašto adresas af@ateitis.lt 
7. Interneto svetainės adresas www.ateitis.lt 

 
Informacija apie NVŠ teikėją – fizinį asmenį  
1. Vardas ir pavardė  
2. Viešai skelbtinas adresas, telefono Nr., el. 

pašto adresas, interneto svetainės adresas 
 

 
Informacija apie NVŠ programą 
I. Informacija apie NVŠ programos rengėją 
1. Vardas ir pavardė Paulius Mieželis 
2. Išsilavinimas ir kvalifikacija Neformaliojo ugdymo mokytojas; Švietimo vadybos magistras 
3. El. pašto adresas  paulius.miezelis@gmail.com 
4.  Telefono numeris 867630011 
5.  Darbovietė, pareigos Vilniaus jėzuitų gimnazija, direktoriaus pavaduotojas ir pilietiškumo 

mokytojas 
II. Informacija apie NVŠ programos turinį 
1. Programos pavadinimas (konkretus, tiesiogiai susijęs su programos turiniu) 

 
Ateitin.LT 
 

2. NVŠ programos kodas Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR) 
 121500095 
3. Programos anotacija (esmė, turinys, numatomos veiklos, naudos vaikams pagrindimas) 

Remdamiesi šimtamete jaunimo ugdymo patirtimi ateitininkai drąsiai žengia ateitin ir kviečia 
mokinius tapti jos kūrėjais.  
Ateitininkai veikia grupelėse (vadinamose kuopomis), kuriose lydimi suaugusio globėjo yra 
ugdomi pažinti save, suprasti aplinką ir imtis visuomeniškos veiklos. Visa ateitininkų veikla kyla 
iš katalikų tikėjimo, pranokstančio vien religines apeigas ir išsiskleidžiančio veiklia artimo meile. 
Ši programa suteikia galimybę mokiniams pažinti ateitininkų organizaciją ir patobulinus reikiamas 
bendrąsias kompetencijas įsitraukti į aktyvią nevyriausybinio sektoriaus veiklą.  
Mokinių dalyvavimas organizacijos veikloje suteikia galimybę pritaikyti mokykloje suteikiamas 
žinias ir jas papildyti praktiniais įgūdžiais, įgaunamais organizuojant projektus, derinant interesus 
ir atstovaujant pozicijas viešumoje. Ši patirtis padeda renkantis studijų kryptį ir formuojant 
karjerą. 

3.1. Nuoroda į išsamesnę informaciją (nuorodą į tinklalapį, kuriame pateikiama daugiau 
informacijos apie programą) 
Ateitininkų federacijos interneto svetainė: http://www.ateitis.lt;  
Ateitininkų federacijos paskyra Facebook: https://www.facebook.com/ateitininkai  

4. Ugdymo kryptis (pagal NVŠ ugdymo krypčių klasifikatorių) 
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☐ Muzika 
☐ Dailė 
☐ Šokis 
☐ Teatras 
☐ Sportas 
☐ Techninė kūryba 
☐ Turizmas ir kraštotyra 
☐ Gamta, ekologija 

☐ Saugus eismas 
☐ Informacinės technologijos 
☐ Technologijos 
☐ Medijos 
☐ Etnokultūra 
☐ Kalbos 
☒ Pilietiškumas 
☐ Kita (įrašyti) ............................ 

5. NVŠ programos tikslas (formuluojamas aiškiu teiginiu, apibūdinančiu programos visumą ir  
pagrindinę ugdomą kompetenciją) 
Vadovaujantis katalikiška pasaulėžiūra ugdyti patriotiškai nusiteikusius jautrios širdies, tvirtos 
valios ir šviesaus proto jaunuolius, pasirengusius aktyviai įsijungti į religinę, visuomeninę, 
kultūrinę, intelektinę bei pilietinę veiklą. 

6. NVŠ programos uždaviniai (formuluojami ne daugiau kaip 3 konkretūs uždaviniai, nurodantys 
trumpalaikį tikslo įgyvendinimo rezultatą. Uždaviniai išdėstomi taip, kad nuosekliai atspindėtų 
programos realizavimo galimybes) 

 1. Sužadinti mokinių domėjimąsi savo ateitimi Lietuvoje ir pozityviai viltingą požiūrį į ją 
2. Sudaryti ugdytiniams sąlygas patirti pilietinės veiklos teikiamą naudą asmeniui ir valstybei 
3. Ugdyti pagrindines dorybes 

6.1. Patvirtinkite, kad programos uždaviniai atitinka šiuos uždavinius:  
● ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą; 
● ugdyti pagarbą žmogaus teisėms, orumą, 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. 

☒ TAIP 

7. Pažymėkite kompetencijas, kurias įgis arba patobulins vaikai, baigę programą: 

Kompetencijų 
sritis 

Kompetencijos  

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 
� Kita – įrašykite: 

Socialinės 
kompetencijos 

☒ Gerbti kitų jausmus, poreikius ir įsitikinimus 
☒ Pozityviai bendrauti, būti atsakingam, valdyti konfliktus 
☒ Padėti kitiems ir priimti pagalbą 
☒ Dalyvauti bendruomenės ir visuomenės gyvenime 
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� Kita – įrašykite: 

Iniciatyvumo ir 
kūrybingumo 
kompetencijos 

☒ Mąstyti kūrybingai, drąsiai kelti idėjas 
☒ Inicijuoti idėjų įgyvendinimą, įtraukti kitus 
☒ Aktyviai ir kūrybingai veikti 
☒ Pagrįstai rizikuoti, mokytis iš nesėkmių 
� Kita – įrašykite: 

Komunikavimo 
kompetencijos 

☒ Išsakyti mintis 
☒ Išklausyti 
☒ Tinkamai naudoti ir suprasti kūno kalbą 
☒ Parinkti tinkamą kalbos stilių 
� Kita – įrašykite: 

Pažinimo 
kompetencijos 

☒ Klausti ir ieškoti atsakymų 
☒ Daryti išvadas 
☒ Plėsti akiratį 
☒ Stebėti, vertinti 
☒ Būti atkakliam ir turėti teigiamą požiūrį į mokymąsi 
� Kita – įrašykite: 

Mokėjimo 
mokytis 
kompetencijos 

☒ Mokytis noriai, pasitikėti savo jėgomis 
� Išsikelti realius mokymosi tikslus 
� Pasirinkti mokymosi strategijas ir priemones 
� Vertinti mokymosi pažangą 
☒ Numatyti tolesnius žingsnius 
� Kita – įrašykite: 

 Dalykinės 
kompetencijos 

Įrašykite 
Programa skirta ugdyti bendrąsias kompetencijas 

8. 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) 

Eil. 
Nr. 

Sudėtinė dalis  
(tema) Veiklos apibūdinimas Metodai 

Ugdomos 
bendrosios ir 

dalykinės 
kompetencijos 

Trukmė 
(val.) 

1 Tapatybė 
Padėsime vienas kitam 
pažinti save ir atsakyti į 
klausimą „Kas aš esu?“ 

Susipažini
mo 
žaidimai, 
atviras 
ratas, 
diskusija 

Asmeninės 
kompetencijos 4 val. 

2 Svajonės 

Dalinsimės savo 
svajonėmis – ateities 
vizijomis ir mokysimės 
svajoti drąsiau 

Filmų 
ištraukų 
peržiūra, 
aptarimas. 
„Pasaulio 
kavinė“ 

Kūrybiškumo 
kompetencijos 4 val. 

3 Bendruomenė Stiprinsime ir plėtosime 
savo tarpasmeninius ryšius. 

Komandos 
formavimo 

Socialinės 
kompetencijos 4 val. 
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Bursime komandą bendrai 
veiklai. 

žaidimai 

 
4 Lyderystė 

Pažinsime savo talentus ir 
stiprinsime pasitikėjimą 
savimi 

„Atvira 
erdvė“; 
dirbtuvės  

Iniciatyvumo 
kompetencijos 4 val. 

 

5 Tarnystė 

Ieškosime, kaip galime 
savo talentus panaudoti kitų 
labui ir bendrojo gėrio 
kūrimui 

Aplinkos 
poreikių 
analizė; 
savanorišk
a socialinė 
veikla 

Pažinimo ir 
socialinė 
kompetencijos 

4 val. 

 

6 Teisingumas 

Reflektuodami socialinės 
veiklos patirtį diskutuosime 
apie teisingumo principus ir 
realybę 

Refleksija, 
diskusija 

Pažinimo 
kompetencija 4 val. 

 

7 Išmintis 

Dalyvausime Moksleivių 
ateitininkų sąjungos 
rengiamoje akademijoje, 
kurioje semsimės išminties 
iš autoritetingų pranešėjų ir 
kitų Lietuvos kraštų 
moksleivių ateitininkų 

Paskaitos, 
diskusijos, 
simuliacijo
s 

Pažinimo, 
mokėjimo 
mokytis 

3 dienos 

 
8 Demokratija 

Tobulinsime viešojo 
kalbėjimo įgūdžius ir 
rinksime kuopos pirmininką 

Debatai; 
rinkimai 

Komunikavim
o 
kompetencija 

4 val. 

 

9 Pasaulėžiūra 

Susipažinsime su 
pagrindinių pasaulėžiūrų 
esminiais principais ir 
skirtumais  

Tekstų 
interpretaci
ja, 
diskusija 

Pažinimo 
kompetencija 4 val. 

 

10 Šventė 

Organizuosime šventę savo 
bendraamžiams, kurioje 
sieksime liudyti savo 
pasaulėžiūros principus ir 
parodyti alternatyvą 
vartotojų kultūros šventėms 

Projektinis 
darbas 

Iniciatyvumo 
ir 
kūrybiškumo; 
komunikavim
o 
kompetencijos 

8 val. 

 
11 Žygis 

Leisimės į nuotykių 
kelionę, kurioje stiprindami 
kūną grūdinsime dvasią  

Žygis, 
išlikimo 
žaidimai 

Pažinimo 
kompetencija 2 dienos 

 

12 Įsivertinimas 

Aptarsime visą kartu nueitą 
kelią ir padėsime vienas 
kitam įsivertinti asmeninę 
pažangą. Numatysime 
tolesnės tobulėjimo 
galimybes 

Refleksija, 
diskusija 
grupelėse 
ir rate 

Refleksijos ir 
asmeninė 
kompetencijos 

3 val. 

9. Programos apimtis ir trukmė 
2 valandas per savaitę 4 kartus per mėnesį, 

Mažiausiai 2 val. per savaitę Mažiausiai 8 val. per mėnesį 
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10. Vaikų amžius (galimi keli pasirinkimai) 
☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☒ 11 ☒ 12 ☒ 13 ☒ 14 ☒ 15 ☒ 16 ☒ 17 ☐ 18 ☐ 19 metų; 
tik spec. poreikių:☐ 20 ☐ 21 metai 

11. Vaikų, kuriems skiriama NVŠ programa, lytis (galimi keli pasirinkimai) 

☒ Berniukams   ☒ Mergaitėms 
12. Kita svarbi informacija (jeigu yra specialių reikalavimų ar specifinės informacijos) 

 
13. Numatomas grupės dydis (vaikų skaičių grupėje) 

12 
13.  Numatomas grupių skaičius 

Ignalinos r. savivaldybėje numatoma viena programos grupė: Ignalinos Prano Dovydaičio „Ežerų 
vaikų“ ateitininkų kuopa 

14. Vaikų vaidmuo programos įgyvendinime (galimybės atsiskleisti jų iniciatyvai, priimti 
sprendimus, pasirinkti ugdymo metodus, koreguoti turinį ir pan.) 
Pagrindinis kuopos globėjo (ugdytojo) siekis yra sukurti bendruomenę, kurioje būtų bendraujama 
lygiavertiškai, atvirai priimamos ir skatinamos iniciatyvos bei demokratiškai priimami sprendimai. 
Nuo pačių vaikų priklausys, kaip konkrečiai bus įgyvendinama viena ar kita programoje numatyta 
veikla. Vaikai šia programa yra ugdomi būti savarankiškais ir kūrybiškais Lietuvos piliečiais, 
todėl šios programos užsiėmimų metu kuopos globėjas laikysis mentoriaus pozicijos ir padės 
ugdytiniams patiems kelti problemas, ieškoti sprendimų ir juos įgyvendinti. 

15. Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas (kaip bus skatinama visų programoje 
dalyvaujančių vaikų motyvacija dalyvauti ir siekti pažangos, kokiais būdais vertinama pažanga, 
kaip bus atliekamas įsivertinimas, paliudijami ugdytinių pasiekimai ugdymo procese 
Kiekvienas ugdytinis programos pradžioje gaus vėrinį, kurį galės papildyti po kiekvieno 
susirinkimo gaunamu vis kitokiu karoliuku. Skirtingi karoliukai padės prisiminti įveiktas temas ir 
stebėti savo bei kitų pažangą. 
Kelis kartus per metus ugdytiniai galės teikti atgalinį ryšį vieni kitiems – rašyti/piešti vieni kitiems 
komentarus apie jų pažangą. 
Uoliai dalyvavę programoje mokiniai galės duoti moksleivio ateitininko įžodį ir gauti MAS 
ženklelį bei juostelę. 

16. NVŠ mokytojų kvalifikacija (įvardykite išsilavinimą, patirtis ir kvalifikacija, kompetencijas) 
Programą įgyvendins ateitininkai, turintys aukštąjį išsilavinimą. Jie yra dalyvavę Ateitininkų 
federacijos organizuojamuose kuopų globėjų kursuose ir turi neformaliojo ugdymo patirties (yra 
buvę vadovais stovyklose, dirba mokyklose, dalyvavo neformaliojo ugdymo metodų 
seminaruose). 
 
Ignalinos r. savivaldybėje programą įgyvendins Laima Teteriukovienė. 
 
Laima Teteriukovienė yra baigusi Kauno Aukštesniąją katechetų mokyklą, įgijo tikybos mokytojo 
kvalifikaciją. Šiuo metu studijuoja filosofiją Lietuvos edukologijos universitete. L. Teteriukovienė 
turi 28 metų pedagoginio darbo patirtį, šiuo metu dirba etikos mokytoja Ignalinos r. Vidiškių 
gimnazijoje bei neformalaus švietimo mokytoja Ignalinos gimnazijoje. Ateitininkų kuopą 
Ignalinoje Laima globoja jau 18 metų, į organizacijos veiklą įtraukia vaikus ne tik iš Ignalinos, bet 
ir Vidiškių, Dūkšto ir kt. Siekdama ugdyti savo kaip kuopos globėjos kompetencijas – reguliariai 
dalyvauja Ateitininkų federacijos rengiamuose kuopų globėjų kursuose, kartu su ateitininkais 
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dalyvavo ir įgyvendino neformaliojo ugdymo projektą TAPK („Neformaliojo švietimo paslaugų 
rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse“), yra inicijavusi bei įgyvendinusi ir kitus neformaliojo 
ugdymo projektus, remtus Šiaurės Ministrų Tarybos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Jaunimo 
tarptautinio bendradarbiavimo agentūros ir kt. 

17.  NVŠ mokytojų atsakomybė (patvirtinkite, kad mokytojai prisiima atsakomybę už sveiką saugią 
ugdymo(si) aplinką 
☒ TAIP 

18.  NVŠ programos įgyvendinimo principai  (patvirtinkite, kad 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 

19. Patvirtinkite, kad: 
● vykdant NVŠ programą, teorinio mokymo seminarų, sporto varžybų, kultūros ir meno, 

politinių, religinių renginių bei renginių, skirtų akademinėms ir profesinėms žinioms ar 
patirčiai įgyti, 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. 
☒ TAIP 

 
 
 

AF generalinis 
sekretorius 

Vidas Čaikauskas 
(vardas, pavardė) 

 

__________________ 
(parašas) 

 


