16.

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; pateikiamas ne užsiėmimo, bet visos teikiamos programos turinys)
Ugdomos
Eil.
Sudėtinė dalis
Veiklos
bendrosios ir
Trukmė
Metodai
Nr.
(tema)
apibūdinimas
dalykinės
(val.)
kompetencijos
Trumpa
fotografijos
istorija,
pagrindiniai
Paskaita
Žinių tobulinimas,
principai.
išklausymas,
Šiuolaikinės
Demonstravimas
akiračio plėtimas,
optinės
išvadų darymas,
technikos
Skaitmeninių
akiračio plėtimas,
Fotografija. Kas
galimybės,
mokymosi
1.
pastabumo,
12
tai?
palyginimai su objektų
dėmesingumo,
gyvūnijos
naudojimas
bendravimo ir
pasauliu.
bendradarbiavimo
Aplinkos
Minčių lietus
įgūdžių
pažinimo
ugdymas
principai
Diskusija
remiantis
šiomis
galimybėmis.
Žinių tobulinimas,
išklausymas,
Fotoaparatų
Paskaita
akiračio plėtimas,
tipai,
Šiuolaikinės
panašumų ir
2.
objektyvų
Demonstravimas
9
technikos tipai
skirtumų
specifika,
suvokimas,
terminai
Minčių lietus
analizė

3.

Fotokompozicija

4.

Kraštovaizdžio
fotografavimas

5.

Portretai

Kūrybiškumo
Paskaita
ugdymas,
pasitikėjimo savimi
Demonstravimas stiprinimas,
akiračio plėtimas,
Kūrybinės
pastabumo,
užduotys
dėmesingumo,
grupėse
praktinių gebėjimų
ugdymas
Žinių tobulinimas,
Metodika,
Ekskursija
akiračio plėtimas,
specifinės
pagarbos krašto
taisyklės,
Pokalbis
gamtai, kultūrai ir
nustatymai,
tradicijoms,
priklausant nuo
Diskusija
tautiškumo
oro sąlygų.
puoselėjimas
Žmonių,
Paskaita
Įsiklausimo,
gyvūnų
įsijautimo į kitą
fotografavimo Ekspertų
žmogų, atidumo,
technika,
metodas
dėmesingumo,
Technikos
nustatymai, jų
įtaka
rezultatui.
Svarbių ir
šalutinių
elementų
išskyrimas.

6

10

8

2
perteikiant
autentiškumą,
emocijas.

6.

7.

8.

Makrofotografija

Naktinė fotografija

Programinė įranga

Smulkių
gyvūnų,
vabzdžių
fotografija
tyrimuose,
stebėjimuose,
svarbiausių
detalių
išskyrimas.

Fotografavima
s esant mažam
šviesos kiekiui,
naktiniai
gyvūnai, jų
fotografavimas
. Naktinių
drugių
prisiviliojimas.
Naktinis
dangus virš
mūsų.
Kompiuterinės
programos,
naudojamos
įvairiems
nuotraukų
korekcijos
elementams
atlikti, siekiant
išryškinti
objekto
išskirtines
savybes.
Fotografijos
gudrybių
atskleidimas.

Kūrybinės
užduotys
grupėse

empatijos,
pagarbos krašto
kultūrai ugdymas
Gamtos pažinimo
įgūdžių
formavimas,
kūrybiškumo
ugdymas,
pasitikėjimo savimi
stiprinimas,
akiračio plėtimas,
pastabumo,
dėmesingumo,
ekologinio
sąmoningumo
ugdymas

8

Gebėjimo priimti ir
Demonstravimas laikytis taisyklių,
prisiimti pareigas ir
Vaizdo
atsakomybes,
medžiagos
kritinio mąstymo
peržiūra
ugdymas

8

Mokymo
priemonių
naudojimas
(mikroskopai)
Žygis
Stebėjimas
Eksperimentas

Paskaita

Demonstravimas
Diskusija
Vaizdo
medžiagos
peržiūra
Mokymasis iš
pavyzdžio

Darbo grupėje,
bendradarbiavimo,
Pasitikėjimo
savimi,
kritinio mąstymo,
smalsumo,
noro mokytis
ugdymas

Refleksija

Iš viso val.:
17.

72

Programos apimtis ir trukmė
valandas per savaitę

18.

11

Mažiausiai 2 val. per savaitę
Vaikų amžius (galimi keli pasirinkimai)

kartus per mėnesį
Mažiausiai 8 val. per mėnesį

mėnesių
skaičius
Mažiausiai 3 mėn.

3

19.

☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10  11  12  13  14  15 ☐ 16 ☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 metų;
tik specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų:☐ 20 ☐ 21 metai
Vaikų, kuriems skiriama NVŠ programa, lytis (galimi keli pasirinkimai)
 Berniukams  Mergaitėms

