
Neformaliojo vaikų švietimo programų įvedimo arba nutraukimo tvarkos aprašo priedas 

                             Kauno miesto savivaldybės  

 

___________________________VDU „Rasos“ gimnazija__________________________ 
(įstaigos pavadinimas)  

neformaliojo vaikų švietimo programa  

 

___________________________ „Lengvoji atletika“__________________________ 
(programos pavadinimas) 

 

1. Programos rengėjai  

Vardas ir pavardė Pareigos, kvalifikacija 

Gintautė Rakauskienė Mokytoja-ekspertė 

2. Programos kryptis  Sportinis ugdymas, saviraiškos ir gabumų plėtotė 

3. Programos trukmė (trumpalaikė – pusė 

metų ar vieneri metai, ilgalaikė – daugiau nei 

vieneri metai) 

Apimtis (valandų skaičius) 

 Per savaitę  Per mokslo metus 

Trumpalaikė – vieneri metai 2 val. 74 val. 

4. Paskirtis (vaikų pažinimo, lavinimosi, saviraiškos poreikių 

tenkinimas, ugdomi specifiniai gebėjimai ir kompetencijos)  

 

Programa skirta tobulinti fizinę ir socialinę moksleivių raidą. Padeda plėtoti žinias ir gebėjimus, būtinus žmogui, 

praktikuojančiam įvairias fizinio ugdymo formas bei sveiką gyvenseną. 

5. Tikslas, uždaviniai ir jų įgyvendinimo priemonės  

Tikslas Uždaviniai Priemonės 

Skatinti moksleivius sistemingai mankštintis, 

stiprinti savo sveikatą,  propaguoti lengvąją 

atletiką, sėkmingai atstovauti gimnaziją 

miesto ir respublikos varžybose. 

Ugdyti  fizines galias Treniruotės, varžybos 

Ugdyti pasitikėjimą savo 

jėgomis 

Treniruotės, varžybos 

Formuoti sveiko gyvenimo 

įgūdžius 

Metodinė medžiaga 

6. Programos, dalyviai ir jų amžius 

Dalyvių skaičius grupėje (klasėje) Grupių (klasių) skaičius Vaikų amžius 

12 9-12 kl. gimnazistai 15-19 m. 

7. Programos turinys 

Teorija Praktika 

Įgis žinių apie fizinių pratimų įtaką fizinėms savybėms ir 

apie sveikos gyvensenos (fizinio aktyvumo, higienos, 

dienos režimo ir mitybos) principus. Taip pat įgis 

teorinių žinių apie lengvąją atletiką, jos šakų įvairovę. . 

Lavins fizines savybes (ištvermę, greitumą, šoklumą, 

koordinaciją, lankstumą ir kt.). Dalyvaus tarpklasinėse, 

Kauno miesto , respublikinėse lengvosios atletikos ir 

orientacinio sporto varžybose. 

8. Programos sėkmės kriterijai  

Kolektyvo  suformavimas, sutelkimas bendriems tikslams, teorinių žinių taikymas praktikoje padės sėkmingai 

įgyvendinti šią programą. 

9. Dalyvių pasiekimų ir pažangos vertinimas (pažangos, pasiekimų vertinimo principai, kaupimo, apibendrinimo 

būdai) 

Vertinimas sudarytas iš dviejų dalių. Formalus vertinimas - grupės  rezultatai ar asmeniniai narių pasiekimai 

varžybose. Neformalus – gimnazistų sveikos gyvensenos principų taikymas kasdienėje veikloje. Gebėjimas 

savarankiškai atlikti pagrindinius ištvermės, jėgos, greičio, šoklumo, lankstumo ir kitų fizinių savybių lavinimo 

pratimus. 

Programos rengėjas                                                                 

                                                          ___Gintautė Rakauskienė___     

 (vardas ir pavardė)                                            (parašas)                                                


