PATVIRTINTA
Valstybės sienos apsaugos tarnybos
prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos vado
2016 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 4-421
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
PAVYZDINĖ JAUNOJO PASIENIEČIO BŪRELIO VEIKLOS PROGRAMA
Pavyzdinė Jaunojo pasieniečio būrelio (toliau – būrelis) veiklos programa parengta pagal
Pasieniečio mokymo programą, pasieniečio rengimo standartą ir šiandieninius reikalavimus,
keliamus pasieniečių profesiniam mokymui.
Veiklos programos tikslas – skatinti mokinius giliau domėtis pasienio veikla, plėtoti ir
populiarinti pasieniečio profesiją tarp moksleivių, ugdyti jaunąją kartą, skleisti gerąją patirtį
populiarinant pasieniečio profesiją Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) padaliniuose, plėtoti moksleivių saviraišką,
kūrybiškumą ir jų užimtumą.
Svarbiausi būrelio mokymo uždaviniai:
 suteikti bendrąsias teorines bei praktines žinias apie pasienio veiklą;
 ugdyti savarankiškumą ir iniciatyvą taikant įgytas žinias, dalyvaujant būrelio veikloje;
 diegti ir ugdyti moralines, psichologines savybes, reikalingas būsimam pasieniečiui;
 lavinti būrelio narių kalbos kultūrą, mokyti elgesio ir etikos normų, reikalingų bendraujant
su kitais asmenimis bei kolegomis;
 diegti būrelio nariams pareigos ir atsakomybės jausmą, sąžiningumą, pagarbą žmogui,
meilę savo būsimai profesijai, pareigą Tėvynei;
 plėtoti moksleivių saviraišką, kūrybiškumą ir jų užimtumą.
Būrelio mokymo metodai – pamokų metu taikomi individualaus ir grupinio darbo elementai.
Mokiniai skatinami bendrauti ir bendradarbiauti, įgyvendinant savo idėjas. Plačiai naudojamos
informacinės komunikacijos technologijos. Lankomi pasienio objektai, užkardos, pasieniečių
organizuojami renginiai, dalyvaujama akcijose.
Būrelio programos turinys:

Eil.
Nr.

1.

Veiklos
programa
(tema)

Pilietinis ir
patriotinis
ugdymas

Veiklos
apibūdinimas
Pažintinės teorinės
pamokos apie
Tarnybos ir
Lietuvos valstybės
istoriją; susitikimai
su įžymiais
žmonėmis;
dalyvavimas
valstybiniuose ir
vietos

Metodai

Pamoka,
diskusija,
praktinių
užduočių
atlikimas, filmų
peržiūra,
pažintinės
kelionės.

Ugdomos
bendrosios ir
dalykinės
kompetencijos

Trukmė
(val.)

Komunikavimo,
pažinimo, socialinė
pilietinė,
iniciatyvumo ir
12
kūrybingumo,
kultūrinės,
asmeninės
kompetencijos.

2
bendruomenės
organizuojamuose
renginiuose;
muziejų, Lietuvos
laisvės kovų, kitų
įžymių vietų
lankymas (žygiai);
paminklų ir kapų
tvarkymas.

2.

3.

4.

5.

Lyderystės
ugdymas

Jaunuoliai mokomi
veikti komandoje,
atskleidžiant
lyderio, vadovo
savybes,
neužgožiant kitų
komandos narių;
skatinamas savęs
pažinimas.

Rikiuotės
statutas

Supažindinimas su
rikiuotės statutu;
rikiuotės elementų
mokymasis,
vadovavimas
rikiuotei.

Taktika

Šaudyba ir
ginklai

Aprangos ir
priemonių
pasiruošimas
žygiui su nakvyne;
higienos
reikalavimai ir
maitinimasis lauko
sąlygomis (laužo
užkūrimas, maisto
pasiruošimas);
būsto (palapinės)
įsirengimas;
žemėlapių
skaitymas ir
orientavimasis
(judėjimas pagal
žemėlapius ir kitus
orientyrus)
vietovėje.
Supažindinimas su
saugaus elgesio su
ginklu taisyklėmis,
šautuvų sandara ir
veikimo principais;
šaudymo veiksmų
mokymas, lazerinis

Komandinių ir
savarankiškų
užduočių
(žaidimų)
vykdymas,
dalyvavimas
sporto
renginiuose
(varžybose),
paskaitos.
Pamokos klasėse,
praktinės
pamokos,
dalyvavimas
organizuojamuose
rikiuotės
konkursuose.

Mokėjimo
mokytis, pažinimo,
iniciatyvumo ir
kūrybingumo,
komunikavimo,
asmeninė ir lyderio
ugdymo, socialinė
kompetencija.

12

Mokėjimo
mokytis,
komunikavimo,
pažinimo,
asmeninė ir lyderio
ugdymo
kompetencija.

30

Teorinės ir
praktinės
pamokos, filmų
peržiūra, išvykos
į karinius dalinius
ir mokymo
laukus.

Mokėjimo
mokytis,
komunikavimo,
pažinimo,
iniciatyvumo ir
kūrybingumo,
asmeninė ir lyderio
ugdymo
kompetencija.

12

Pamokos klasėse,
praktinės
pamokos, išvykos
į šaudyklas ir
dalyvavimas
šaudymo
varžybose.

Iniciatyvumo ir
kūrybingumo,
komunikavimo,
pažinimo,
asmeninė
kompetencija.

20

3

6.

7.

8.

Veiksmai
ekstremaliose
situacijose

Turizmas ir
kraštotyra

šaudymas.
Elgesys nelaimės
atveju,
naudojimasis
bendruoju pagalbos
telefonu 112,
medicininės
pagalbos
suteikimas, gaisro
gesinimas;
saugumas kelyje,
prie vandens
telkinių ir t. t.
Gamtos, savo
krašto ir istorijos
pažinimas.

Teorinių ir
Žinių įtvirtinimas praktinių užduočių
atlikimas.

Pamokos klasėse,
praktinės
pamokos su
Priešgaisrinės
gelbėjimo
valdybos,
civilinės saugos
specialistais,
policijos
pareigūnais.

Pažinimo,
asmeninė ir lyderio
ugdymo, socialinė
kompetencija.

12

Žygis po istorines
vietas, gamtos
objektus, savo
krašto pažinimas,
komandinės
užduotys.

Pažinimo,
asmeninė ir lyderio
ugdymo, socialinė
kompetencija.

8

Individualių ir
kolektyvinių
užduočių
atlikimas.

Komunikavimo,
pažinimo,
iniciatyvumo ir
kūrybingumo,
3
asmeninė ir lyderio
ugdymo
kompetencija.
Iš viso val.: 109

Programos apimtis ir trukmė
2

valandos per savaitę

Mažiausiai 2 val. per savaitę

4

kartus per mėnesį

Mažiausiai 8 val. per mėnesį

mėnesių
skaičius
Mažiausiai 3 mėn.
12

Būreliui vedamos teorinės ir praktinės pamokos išvardytomis mokymo temomis. Šias
mokymo temas būrelių vadovai įtraukia į būrelių veiklos planus. Būrelių vadovai į būrelių veiklos
planus taip pat gali įtraukti ir pažintines ekskursijas, žygius, susitikimus su žymiais žmonėmis,
dalyvavimą Tarnybos padalinių organizuojamuose sportiniuose renginiuose atskiromis komandomis
ir kitas priemones.
_______________________________________

