Kviečiame Kauno r. savivaldybės 1–12 klasių mokinius ir (ar) jų tėvus (globėjus, rūpintojus) rinktis patvirtintas
neformaliojo vaikų švietimo programas

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAI IR
PROGRAMOS
(atkreipiame dėmesį, kad mokinys gali registruotis nemokamai ugdytis tik pagal vieną iš šiame sąraše esančių neformaliojo vaikų švietimo programų)

Programos vykdomos: 2017 m. vasario - gegužės mėn., spalio – gruodžio mėn.
Eil.
Nr.

Teikėjo pavadinimas

NVŠ teikėjo (laisvojo
mokytojo), tel., el. p.

Programos
pavadinimas

1

Sandra Valūnienė,
laisvasis mokytojas

8 684 73876;
slipinskaite@gmail.com

„Pramoginių
šokių šokėjai“

2

UAB „Tagata“

8 616 37135;
Info@tagata.lt

„Rankdarbių
mokyklėlė“

Kodas
KTPRR
registre
120300371

120200352

Trumpas programos apibūdinimas

Programos
vykdymo
vieta
Piliuonos
gimnazija,
Šlienavos
pagrindinė
mokykla,
Neveronių
gimnazija

Programa skirta visiems
moksleiviams. Dalyviai galės išreikšti
save mokydamiesi naujų šokių
žingselių-junginių. Programos turinį
sudaro teoriniai ir praktiniai
užsiėmimai, skirti išmokti pramoginių
šokių t.y. klasikinių ir Lotynų
Amerikos pagrindų. Šokdami
komandomis ir poromis moksleiviai
išmoks pozityviai bendrauti , lavinas
bendravimo įgūdžius. Užsiėmimus
sudarys informacijos pateikimas
trenerio pagalba, praktika, išvykos į
šokių konkursus, filmuotos medžiagos
peržiūra , seminarai , įvairūs komandų
ir porų pasirodymai šventėse.
Programos metu vaikai išmoks Ežerėlio
pasigaminti aksesuarus iš karoliukų, pagrindinė
sagučių, sukurti interjero elementus, mokykla,

3

UAB „Tagata“

8 616 37135;
Info@tagata.lt

„Linksmas
teatriukas“

120400190

4

UAB „Tagata“

8 616 37135;
Info@tagata.lt

„Techninės
kūrybos būrelis“

120600089

pagaminti
originalius
atvirukus,
išmoks pagaminti įsimintinas dovanas,
pasiruošti kalendorinėms šventėms,
kūrybiškai naudoti įvairias priemones:
karoliukus, gamtos išteklius (sąmanas,
kankorežius, lapus, šakas), floristikos
priemones, gipsą, popieriaus ir
plastiko žaliavas, kt.
Rankdarbių metu lavinama vaikų
smulkioji
motorika,
ugdomas
kūrybiškumas, vaikai mokosi sutelkti
ir išlaikyti dėmesį, taip pat
atsipalaiduoti ir pozityviai bendrauti
tarpusavyje ir su mokytoja.

Kačerginės
pagrindinė
mokykla,
Linksmakalni
o mokykladarželis,
Ilgakiemio
mokykladarželis,
Garliavos
Adomo
Mitkaus
pagrindinė
mokykla

Programa skirta mokyklinio amžiaus
vakams. Programos metu vaikai
išmoks sceninės kalbos, judesių,
meninio skaitymo, dainavimo,
choreografijos pagrindų, pagal
vaikams sukurtas metodikas gerins
atmintį, įgis pasitikėjimo savimi.
Vaikai kartu su mokytoja kurs
spektaklius ir juos pristatys vietos
bendruomenėje/mokykloje, dalyvaus
edukacinėse išvykose.
Programa skirta mokyklinio amžiaus
vaikams, orientuota į techninę kūrybą,
konstravimą. Programos metu vaikai
mokysis kurti aviamodelius,
susipažins su Lego Robotika
(konstravimas, programavimas).
Vaikai daug sužinos apie Lietuvos ir
pasaulio aviaciją, lakūnus, lėktuvų

Linksmakalni
o mokykladarželis

Kačerginės
pagrindinė
mokykla

modelius ir jų panaudojimą, dalyvaus
konkursuose, edukacinėse veiklose.
Programos tikslas supažindinti su
techninės kūrybos galimybėmis,
išmokyti konstruoti modelius, lavinti
inžinerines žinias, loginį mąstymą bei
gilinti istorijos žinias.
5

UAB „Tagata“

8 616 37135;
Info@tagata.lt

„Lutučių
mokyklėlė“

120800123

6

UAB „Tagata“

8 616 37135;
Info@tagata.lt

Saviugdos
mokykla

122000919

Gamta – dvasinio tobulėjimo
neišsenkantis šaltinis. Suprasti,
pažinti, mylėti, rūpintis ir globoti
gamtą – tai pagrindiniai programos
tikslai. Todėl šioje programoje
mokytojai padės vaikams tyrinėti,
ieškoti sąsajų tarp faktų ir reiškinių.
Vaikai daug sužinos apie Lietuvos
gyvūnus ir paukščius, žuvis ir
vabzdžius, augalus ir miškus, pievas,
pelkes. Mokysis pažinti gyvūnus iš
pėdsakų bei daugiau sužinos apie
ekologinį gyvenimo būdą (atliekų
rūšiavimas, perdirbimas,
atsinaujinantys energijos šaltiniai ir
kt). Mokiniai aktyviai dalyvaus
edukacinėse išvykose, ekskursijose.
Vaikų neformalaus švietimo
programa „Saviugdos mokykla“ skirta
mokyklinio amžiaus vakams ir
jaunimui.
Programą sudaro profesinio
orientavimo,
emocijų
valdymo
pagrindai, motyvacijos skatinimo,
kūrybinio bei kritinio mąstymo

Ringaudų
pradinė
mokykla

Garliavos
jonučių
progimnazija
ir gimnazija

lavinimo užduotys, socialinių bei
asmeninių kompetencijų ugdymas ir
įsivertinimas. Vaikai ir jaunuoliai
mokysis labiau pasitikėti savimi,
efektyviau
bendrauti
ir
bendradarbiauti, gales išgryninti ir
kryptingai siekti savo tikslų, jaus
atsakomybę už savo sprendimus,
pažins save ir supančius žmones,
mokės kūrybiškai mąstyti ir spręsti
savo problemas, bus linkę padėti vieni
kitiems, gebės greitai ir efektyviai
nusiraminti bei suprasti savo jausmus.
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VšĮ „Kauno
psichologijos ir
psichoterapijos
institutas“

8 617 02808
psy.institutas@gmail.com

Kūrybiškų lyderių 122000837
klubas (Kauno
rajonas)

Programa parengta 1-12 klasių
mokinių lyderystės įgūdžių
kūrybiniam ugdymui. Dalyviai
mokysis kūrybiniais būdais ugdyti
gebėjimą geriau pažinti save, ieškos
nestandartinių sprendimų formuoti
tikslus ir sudaryti planus nuosekliam
jų siekimui. Socialinių, kūrybinių,
lyderystės, karjeros pasirinkimo
įgūdžių stiprinimui numatyti
susitikimai su karjeros ugdymo
specialistais, įdomiais žmonėmis.
Programoje numatytos individualios ir
komandinės teminės sesijos,
padėsiančios kūrybiniais būdais
įsivardinti savo turimus resursus ir jų
ugdymo poreikį, o meniniai metodai
padės formuoti įsivardintomis
vertybėmis pagrįstą kūrybiško lyderio
modelį.

Vilkijos
gimnazija

8

Loreta Pupiuvienė,
laisvasis mokytojas

8 671 30189;
pupiuviene@yahoo.com

Šiuolaikinioklasikinio šokio
kolektyvas
„Šokio spalvos“

120300590

9

Odeta Burneikienė,
laisvoji mokytoja

8 699 93347,
oburneik@gmail.com

„Šiuolaikinių
šokių būrelis“

120300607

10

Ona Šimatonienė,
laisvoji mokytoj

8 686 47294,
simatonieneona@gmail.com

„Keramikos
formavimas ir
dekoravimas
(Kauno rajonui)“

120200503

Programa skirta 7 – 16 m. vaikams,
kurie nori pažinti šiuolaikinioklasikinio šokio meną, gebėti atskirti
ir perprasti kitus šokio žanrus.
Programos tikslas – ugdyti vaikų
meninį skonį, estetinį požiūrį, lavinti
kūrybinę fantaziją, erdvės suvokimą,
gebėjimą kurti savarankiškai. Šokis
kolektyve – tai meninio ir kūrybinio
gyvenimo forma, leidžianti ne tik
atrasti savo įvaizdį ir specifinius
gebėjimus, išreikšti save, ugdyti
sveiką, fiziškai stiprų vaiką, pasitikintį
savimi ir savo išugdytais
koordinacijos, lankstumo, grakštumo,
taisyklingos laikysenos sugebėjimais,
bet ir ugdyti tokias socialines
kompetencijas. Ugdytiniai įgytus
gebėjimus atskleis dalyvaudami
mokyklos koncertuose, renginiuose,
rajono ir respublikiniuose šokio
festivaliuose bei konkursuose.
Šiuolaikinio šokio užsiėmimuose
vaikai pažins šokio kultūrą ir
technikas. Čia išmoks matyti ir jausti
erdvę, pažins savo kūno judėjimą,
improvizuos ir mokysis įvairių šokio
stilių.
Mokiniai susipažins su molio
plastinėmis savybėmis, įgyvendins
kūrybinius sumanymus, darbeliais
papuoš savo aplinką, pradžiugins
tėvelius ir artimuosius. Išbandys 6

Lapių
pagrindinė
mokykla

Kulautuvos
pagrindinė
mokykla

Zapyškio
pagrindinė
mokykla
(Bažnyčios g.
4, Kluoniškių

keramikos formavimo būdus ir 4
dekoravimo variantus. Programoje
dalyvaus 6- 18 metų mergaitės ir
berniukai.
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Asociacija Jūrų
skautija „Divytis“

8 676 38 179
algimantas_malkevicius@ya
hoo.com
Malkevičiaus sūnus tel.:
8 600 39 532

„Jūrinis
skautavimas su
jūrų kadetų
ugdymo pakraipa
6-19 metų
amžiaus
Kauno rajono
savivaldybės
mokiniams“

121500223

Ši ugdomoji veikla padės tėvams ir
mokyklai išugdyti aktyvius,
atsakingus, pareigingus, dvasinėmis
vertybėmis ir tvirtu būdu
besivadovaujančius, bendradarbiauti,
savimi ir kitais pasirūpinti gebančius,
sveiką gyvenseną pasirinkusius,
lyderiauti siekiančius jaunus žmones.
To sieksime per kassavaitines sueigas
ir kasmėnesinius 1-2 ilgesnės trukmės
turistinius renginius, kuriuose bus
daug aktyvių ir ugdomųjų žaidimų,
smagių išvykų, žygių, stovyklėlių ir su
nakvynėmis, gyvenant palapinėse,
įsikuriant prie vandens, naudojantis
įvairiais laiveliais. Vyks įvairūs
mokymai, padedant ir karių
instruktoriams, dažnai ir jų mokymo
vietose.

k.),
Zapyškio
pagrindinės
mokyklos
Altoniškių
skyrius
(Mokyklos g.
1, Altoniškių
km., Zapyškio
sen,)
Šlienavos
pagrindinė
mokykla
,Neveronių
gimnazija,
Domeikavos
gimnazija
Karmėlavos
Balio Buračo
gimnazija,
Kulautuvos
bendruomenės
centras
(Akacijų al.
29),
Kulautuvos
pagrindinė
mokykla.
Išvykos,
stovyklos
rajono
apylinkėse,
kitose
savivaldybės

12

Jurgita
Grinkevičienė,
laisvoji mokytoja

8 672 32 566,
j.grinkeviciene@gmail.com

„Kūrybinės
dirbtuvės“

120200622
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Lietuvos skautija

Ieva Žilinskienė
8 618 73008
pirmija@skautai.lt
Rasa Dumčiūtė
8 620 29746
nvs.skautai@gmail.com

„Lietuvos
skautijos vaikų ir
jaunimo
programa (Kauno
r. sav.)“

121500170

Užsiėmimų metu vaikai prisilies prie
keramikos, tekstilės, sodų rišimo iš
šiaudų, įvairių šiuolaikiškų rankdarbių
technikų, jas derins tarpusavyje,
senąsias technikas pritaikys
moderniems, novatoriškiems
kūriniams atlikti. Bus mokoma siūti
tekstilinius žaislus, austi paveikslus,
velti iš vilnos, kurti aksesuarus, namų
puošybos elementus, floristines
kompozicijas, gaminti aitvarus,
naujam gyvenimui prikelti
nereikalingus daiktus. Vaikai bus
mokomi mąstyti novatoriškai, tausoti
gamtos išteklius, perdirbti
nereikalingus daiktus bei kitas
žaliavas. Dirbsime individualiai bei
komandose.
Programos įgyvendinimas paremtas
pasaulyje pripažintu „skautiškuoju
metodu“ (mokymasis veikiant, mažų
grupių sistema, gamtos pažinimas ir
veikla joje, vadovo pavyzdys,
asmeninio pažangumo sistema, įžodis
ir priesakai, simbolika). Užsiėmimų
veiklos organizuojamos pagal amžiaus
gr. (6–10 m., 11–14 m., 15–19 (21)
m.). Vaikai susikuria simboliką,
prisiima pareigų, kelia idėjas, planuoja
jų įgyvendinimą, priima sprendimus,

mokyklose,
Kaune bei
kitose šalies
vietovėse.
Ežerėlio
pagrindinė
mokykla

Čekiškės
Prano
Dovydaičio
gimnazija,
Vilkijos
gimnazija

14

Jūratė Liutkuvienė,
laisvoji mokytoja

8 606 03284
praktikosvadovas@gmail.co
m

Medijos – langas
į pasaulį (Kauno
r.)

121200072

aptaria vykdytą veiklą. Susipažįsta su
skautybės istorija, mokosi elgtis
ekstremalių situacijų aplinkybėmis,
eina į žygį, stebi gamtą, domisi
gimtojo krašto kultūra ir istorija,
mokosi stovyklauti, atlieka kūrybines
bei konstravimo užduotis, įgyja
skautiškų specialybių. Programa
paremta pakopine ugdymo sistema.
Programa skirta 10-16 m. mokiniams,
kurie ieškosįdomių jaunimui temų, jas
gvildens, domėsis ir reikš savo
nuomonę. Programa supažindins
mokinius su žurnalistinio darbo
pradmenimis ir naujausiomis
technologijomis. Bendradarbiavimas
su medijų pasaulio atstovais leis
sudaryti sąlygas ruošti reportažus, imti
interviu, rašyti straipsnius, patiems
kurti laikraštį, parodyti savo
sugebėjimus rašant straipsnius
mokyklų internetiniuose portaluose,
miesto spaudos leidiniuose.

Vandžiogalos
gimnazija,
Akademijos
Ugnės
Karvelis
gimnazija,
Čekiškės
Prano
Dovydaičio
gimnazija,
Garliavos
Juozo Lukšos
gimnazija,
Karmėlavos
Balio Buračo
gimnazija,
Piliuonos
gimnazija
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Asociacija „Sporto
idėja“;

16

VšĮ „Tornado“
krepšinio mokykla

8 683 24 467
sportideja@gmail.com

„Moksleivių
fizinių ir
emocinių
galimybių
ugdymas
įtraukiant kovos
menų techniką“

120500199

info@tornadas.lt
8 604 11 016
Dainius.ciuprinskas@tornada
s.lt

„Kauno rajono
vaikų sportinis
ugdymas,
saviraiškos ir
gabumų plėtotė“

120500677

Projekto tikslas teikti savigynos ir
sveikatingumo treniruočių programą
7-18 metų jaunimui. Stiprinti
jaunuolių fizinį pajėgumą ir dinamiką,
gerinti savarankiškumą, didinti
galimybę realizuoti savo gebėjimus
sportinėje veikloje.
Programa sudaryta atsižvelgiant į
vaiko raidos etapus. Pagal raumenų,
griaučių sistemos vystymąsi
užsiėmimų metu vaikai bus suskirstyti
į grupes atsižvelgiant į amžių ir fizines
galimybes. Treniruotės metu didelis
dėmesys bus skiriamas taisyklingos
laikysenos ugdymui, giliųjų raumenų
stiprinimui. Karatė taisyklės ugdys
pakantumą, mokys etikos normų,
sumažins agresiją, nevaldomos
emocijos, sveikos gyvensenos
principų. Vaikai įgaus ne tik sportinių
įgūdžių, bet ir savikontrolės, pagerės
jaunuolių bendra organizmo būklė.
Užsiėmimų metų vaikai treniruosis
mažiausiai tris kartus per savaitę,
užsiėmimo trukmė – ne trumpiau negu
viena valanda. Organizuosime
socialines akcijas su garsiais
krepšininkais, treneriais, tarptautinius
vaikų krepšinio turnyrus, seminarus ir
mokymus. Tai skatins moksleivių
užimtumą, gerins jų fizinę būklę ir
ugdys bendrąsias kompetencijas.
Programos įgyvendinimo metu bus
įtraukti į sportą asmenys iš įvairių

Girininkų
pagrindinės
mokyklos
Rokų skyrius,
Vandžiogalos
laisvalaikio
salė (
Parko g.
6,Vandžiogala
), Piliuonos
gimnazija
Ežerėlio
pagrindinė
mokykla,
Čekiškės
Prano
Dovydaičio
gimnazija,
Vilkijos
gimnazija
Ringaudų
pradinė
mokykla,
Garliavos
Juozo Lukšos
gimnazija,
Karmėlavos
Balio Buračo
gimnazija
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VšĮ „Krepšinio
8 673 32 599,
Akademija Snaiperis“ info@snaiperis.net

„Jaunųjų
krepšininkų
treniravimas:
pradiniame
rengimo etape“

120500920
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VšĮ „Lietuvos

„Šachmatų
pamokos Kauno
rajono
savivaldybėje“

120500784

šachmatų mokykla“;

8 683 46 645
info@sachmatumokykla.lt
8 657 29 557
pilinkus@gmail.com

socialinių grupių. Organizuojamos
akcijos taps prevencine priemone prieš
patyčias, leis vaikams lengviau
integruotis į visuomenę.
Pradinio rengimo etapas vyksta nuo 7
iki 10 metų amžiaus, kartais prasideda
dar anksčiau. Jo metu daugiau taikomi
su krepšinio veiksmų mokymu susiję
bendro fizinio rengimo pratimai,
sveikatą stiprinantys pratimai, valios
savybes ugdantys ir skatinantys
susidomėjimą krepšiniu žaidimai bei
pratimai. Programoje vyrautų atletinis,
techninis, taktinis, psichologinis,
teorinis ir integralus rengimas.
Vaikai smagiai praleis savo laisvą
laiką būdami fiziškai aktyvūs ir
prasmingai leisdami laiką.
Programa siekiama išmokyti vaikus
žaisti šachmatais. Mokiniai yra
supažindinami su šachmatų lenta ir
figūromis, jų vertėmis bei
pagrindinėmis žaidimo taisyklėmis.
Vėliau yra mokoma, kaip teisingai
pradėti partiją baltosiomis ir
juodosiomis figūromis. Mokymas
vyksta pagal taisyklę ‚nuo paprasto
prie sudėtingo‘, todėl su kiekviena
tema programos dalyviai sprendžia vis
sudėtingesnius uždavinius ir
analizuoja vis sudėtingesnes pozicijas
šachmatų lentoje. Mokymo metu
pristatoma šachmatų teorija yra
iliustruojama pavyzdžiais, todėl vaikai

Domeikavos
gimnazija,
Raudondvario
gimnazija

Garliavos
Adomo
Mitkaus
pagrindinė
mokykla,
Garliavos
Jonučių
progimnazija,
Akademijos
Ugnės
Karvelis
gimnazija,
Lapių
pagrindinė
mokykla

sprendžia daug šachmatų užduočių,
analizuoja šachmatų sporto
profesionalų sužaistas partijas, o taip
pat dalyvauja mokyklos bei
tarpmokykliniuose turnyruose.
19

Nerijus Gediminas,
laisvasis mokytojas

8 607 24 346
Nerijusgediminas@yahoo.co
m

„Karate
treniruotės
Karmėlavoje“

120500633
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Oleh Fedorchak,
laisvasis mokytojas

8 616 50 332
fedorcak@zebra.lt

„Auginkime
sportą mylinčius
vaikus!”

120500691

Organizuojama kuo įvairesnė ugdymo
programa. Individualaus ir grupinio
darbo pagalba ugdomas vaikų fizinis
pasiruošimas, jų bendravimas,
aplinkos jautimas, įvairių situacijų
analizavimas. Užsiėmimų metu vaikai
mokomi susikaupimo, disciplinos
kantrybės, koncentracijos,
atsakomybės, ryžtingumo,
pasitikėjimo savimi, pagarbos
bendraamžiams bei vyresniesiems,
grūdinama valia. Mokiniai mokomi
rytų kovos menų ir karate nuostatų,
filosofijos ir technikos. Galimybė
vaikams realizuoti save karate
varžybose ir siekti karate aukštesnio
meistriškumo, laikant diržų
egzaminus.
Pagrindiniai programos tikslai yra
ugdyti mokinių sveikatą stiprinančio
fizinio aktyvumo nuostatas bei
gebėjimus, atitinkamai formuojant
vaikų fizinio aktyvumo įpročius.
Didžioji šios programos dalis yra
orientuota į vieną sporto šaką −
futbolą, todėl planuojama mokyti
futbolo žaidimo elementų bei
taisyklių, lavinti vaikų fizinius

Karmėlavos
Balio Buračo
gimnazija

Vilkijos
gimnazija,
Vilkijos
Žemės ūkio
mokykla
(Čekiškės g.
128, Vilkija)
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Vida Špokienė,
laisvasis mokytojas

8 682 23 481
vidaspoke@gmail.com

„Kodo
karta(fantazuok,
programuok,
žvelk į ateitį)“

121000157
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VšĮ „Sėkmingas
sprendimas“

8 688 02 616,
info@sekmingas.eu

„Robotika 2
Kauno rajone“

120600296

įgūdžius ir, suformavus komandas,
dalyvauti rajono varžybose bei kituose
futbolo turnyruose. Programos dėka
vaikai ugdo ne tik fizinę sporto
techniką, bet ir emocinį bei
psichologinį sumanumą. Taip pat
vaikai mokomi dirbti komandoje.
Vykdant programą, programavimo
elementai vaikams pateikiami
suprantamai, todėl mokytis yra
nesudėtinga ir smagu. Šios
programos metu supažindinama su
pagrindiniais
programavimo metodais kuriant
žaidimus bei animacijas. Šio proceso
metu tobulėja kūrybinis,
analitinis, strateginis mąstymas bei
įgūdžiai, susiję su planavimu. Vaikai
ugdo ir bendravimo
įgūdžius, nes pristatinėja savo idėjas.
Programa skirta 8-14 m. vaikams. Jos
tikslas – sužadinti vaikų mokslinį
smalsumą, suteikti jiems inžinerijos ir
mokslinio darbo p[agrindus, žinių ir
įgūdžių robotikos srityje. Žaisdami ir
konstruodami vaikai mokosi robotų
projektavimo ir programavimo
pagrindų, susipažįsta ir taiko
mechanikos ir fizikos dėsnius,
matematikos žinias, stiprina
orientavimosi erdvėje įgūdžius. Taip
pat ugdomi savarankiškumo,
pasitikėjimo savimi ir darbo

Domeikavos
gimnazija

Ringaudų
pradinė
mokykla,
Akademijos
Ugnės
Karvelis
gimnazija,
Raudondvario
A. ir A.
Kriauzų
mokykladarželis
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VšĮ „Sėkmingas
sprendimas“

8 688 02 616,
info@sekmingas.eu

„Robotika
pradedantiesiems
Kauno rajone“

120600116
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VšĮ „Sporto
perspektyvos“

8 657 89 890,
fknevezis@gmail.com

“Futbolo
vystymas bei
plėtra”

120500789

komandoje, kūrybiškumo, problemų
sprendimo, kritinio mąstymo įgūdžiai.
Programa skirta 6 – 10 metų
mokiniams, jos tikslas – sužadinti
vaikų mokslinį smalsumą, suteikti
jiems inžinerijos ir mokslinio darbo
pagrindus, žinių ir įgūdžių robotikos
srityje. Žaisdami ir konstruodami
vaikai lavina smulkiąją motoriką,
mokosi robotų projektavimo ir
programavimo pagrindų, susipažįsta ir
taiko mechanikos ir fizikos dėsnius,
stiprina orientavimosi erdvėje įgūdžius
ir matematikos žinias. Taip pat
ugdomi savarankiškumo, pasitikėjimo
savimi ir darbo komandoje,
komunikaciniai, kūrybiškumo, kritinio
mąstymo įgūdžiai.
Programos metu bus ugdomos vaikų
ir jaunimo futbolo grupės nuo 7 iki 18
metų amžiaus. Akcentuojama sportinė
veikla, vaikų ir jaunimo sportinis
ugdymas, treniravimas, dalyvavimas
turnyruose Lietuvoje bei užsienyje.
Tuo pačiu programa spręs socialines
problemas - sporto plėtra, vaikų
užimtumas, vaikų laisvalaikio
organizavimas, nusikalstamumo
prevencija, sveikas gyvenimo būdas.
Vaikai mokomi drausmės, garbingo
elgesio taisyklių, higienos pagrindų,
elementarios tvarkos. Vyks
bendradarbiavimas su Lietuvos bei
užsienio sporto organizacijomis,

Ringaudų
pradinė
mokykla,
Akademijos
Ugnės
Karvelis
gimnazija,
Raudondvario
A. ir A.
Kriauzų
mokykladarželis

Kauno Miškų
ir Aplinkos
inžinerijos
kolegijos
stadionas
(Liepų g. 1,
Girionys,
Kauno
rajonas)
Kauno Miškų
ir Aplinkos
inžinerijos
kolegijos
sporto salė
(Liepų g. 1,
Girionys,
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Vilma Gedvilienė,
laisvasis mokytojas

8 620 89 488,
gedvilma@yahoo.com

„Nuo robotų iki
kodų“

121000222
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Vaiva Butkienė,
laisvasis mokytojas

8 616 84 636
vaivoskeramika@gmail.com,

„Prakalbinę molį,
pažinkime ir
atskleiskime
save“

122000473

vaikai bus skatinami užmegzti
draugiškus santykius su kitų Lietuvos
ir užsienio sporto klubų sportininkais.
Programa skirta mokiniams,
norintiems susipažinti su
programavimu vaizdžiai, komandoje
konstruojant ir programuojant Lego
robotus.
Užsiėmimuose mokiniai mokysis
konstruoti įvairias Lego robotų
konstrukcijas ir kurti nesudėtingas
programas jiems valdyti.
Pagrindinis programos tikslas ugdyti
informacinių technologijų naudojimo
ir taikymo kompetencijas bei skatinti
vaikų kūrybiškumą,
bendradarbiavimą.
1-10 klasių mokiniams bus
organizuojami keramikos užsiėmimai,
kurių pagrindinė ugdomoji
kompetencija – iniciatyvumas ir
kūrybingumas. Numatomos veiklos:
teorinis susipažinimas su molio
savybėmis, kūrybiniai ieškojimai –
minčių lietus, eskizavimas, lipdymas,
dekoravimas, žiedimas, savo darbų
pristatymas ir įsivertinimas.
Užsiėmimų metu mokiniai išmoks
pasigaminti originalių dirbinių, skirtų
buičiai, aplinkos gražinimui,
dovanėlių, labiau pažins save ir įgys
daugiau pasitikėjimo, įgaus darbinių
įgūdžių, ugdys savo meninį skonį,
pajus kūrybos ir atradimų džiaugsmą,

Kauno
rajonas)
Garliavos
Jonučių
progimnazija
ir gimnazija

Zapyškio
pagrindinė
mokykla,
Ringaudų
pradinė
mokykla,
Garliavos
Jonučių
progimnazija
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Laima Gaižutienė,
laisvasis mokytojas

8 676 14 132,
gaizut@yahoo.com

„IT ir Robotai“

121000221
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Kovos menų ir sporto
asociacija „Budo“

8 670 09 343,
glinartas@gmail.com

„Vaikų užimtumo
skatinimas karatė
pagalba“

120500915
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Kovos menų ir sporto
asociacija „Budo“

8 670 09 343,
glinartas@gmail.com

„Vaikų užimtumo
skatinimas karatė
pagalba - jaunų
talentų ugdymas“

120500923

formuos darbo su rankomis ir pirštais
įgūdžius, gerins motoriką. Bus
rengiamos mokinių darbų parodos.
Programa skirta moksleiviams,
norintiems susipažinti su
programavimo pradžiamoksliu,
mokytis konstruoti ir programuoti
autonominius LEGO Mindstorm NXT
ir EV3 robotų modelius, įgyti
komandinio darbo įgūdžių, mokytis
bendradarbiaujant.
Pagrindinis programos tikslas ugdyti
komandinio darbo, informacinių
technologijų naudojimo ir taikymo
kompetencijas, skatinti domėjimąsi
tiksliaisiais mokslais (matematika,
fizika, programavimu).
Programos tikslas - sudominti jaunimą
rytų kovos menais – karatė shotokan
stiliumi. Kultivuojant karatė bus
lavinamos ne tik fizinės savybės, bet ir
mokoma pagarbos aplinkiniams,
savikontrolės, siekti užsibrėžto tikslo.
Karatė judesių pagalba yra stiprinamas
vaiko organizmas. Sutvirtės raumenys,
pagerės savijauta, pakils savivertė,
vyks organizmo grūdinimas, imuniteto
stiprinimas.
Programos tikslas skatinti domėtis
karatė shotokan stiliumi. Kultivuojant
karatė bus lavinamos ne tik fizinės
savybės, bet ir mokoma pagarbos
aplinkiniams, savikontrolės, siekti
užsibrėžto tikslo. Karatė judesių

Garliavos
Jonučių
progimnazija
ir gimnazija

Garliava,
Kauno raj.,
Vytauto g. 2

Garliava,
Kauno raj.,
Vytauto g.2
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VšĮ “Meda Project”

Eglė Veršininienė
8 686 43 327,
egle@medaproject.com

“Ebru - raktas į
šeimos gerovę”

122000495
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Rytis Gricius,
laisvasis mokytojas

8 698 13 529,
griciusrytis@gmail.com

„Būk aktyvi –
sportuok ir
tobulėk“

120500913

pagalba yra stiprinamas vaiko
organizmas. Sutvirtės raumenys,
pagerės savijauta, pakils savivertė,
vyks organizmo grūdinimas, imuniteto
stiprinimas.
VšĮ „MEDA PROJECT“ yra pirmoji ir
vienintelė įstaiga Lietuvoje, sukūrusi
ir jau 6 metus įgyvendinanti
programas, skirtas lavinti vaiką
drauge su šeimos nariais. Programos
metu užsiėmimai vyks - 1 kartą per
savaitę/4 kartus per mėmesį, veiklos
trukmė - 2 val. Jos metu ant vandens
nutapomi 2/A3 formato vienetiniai
Ebru paveikslai, kurie perkeliami ant
papiruso ir išsinešami namo.
Įgyvendinant programą pagrindinį
dėmesį skiriame tėvų - vaikų
emociniam ryšiui stiprinti, tarpusavio
santykiams gerinti, jausmų išraiškai
per kūrybiškumą,
vaiko
savivertės, savigarbos formavimui,
įtraukiant tėvelius, meninių gebėjimų
atskleidimui, ugdymui, naudojant
inovatyvią Ebru meno rūšį bei jos
pagrindu sukurtą metodiką, taip pat
vaiko savistabos, savarankiškumo,
kruopštumo, susikoncentravimo
lavinimui.
Programa siekia tinkamai ugdyti
jaunąją mūsų visuomenės kartą,
diegiant meilę sportui ir sveikam
gyvenimo būdui. Pagrindiniai
programos tikslai yra ugdyti mokinių

Taikos g. 1A,
Voškonys,
Domeikavos
sen., Kauno
raj. (Vaikų
dienos
centras)

Babtų
gimnazija
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VšĮ “Amici Art”

8 633 90 044,
garmute.margarita@gmail.co
m

Išlikimo
mokyklėlė

122000918
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VšĮ “Amici Art”

8 633 90 044,
garmute.margarita@gmail.co
m

„Pop choro
programa Kauno
r.“

120100741

sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo
nuostatas bei gebėjimus, atitinkamai
formuojant vaikų fizinio aktyvumo
įpročius. Didžioji programos dalis yra
orientuota į vieną sporto šaką –
mergaičių 12-16 metų amžiaus
futbolą, todėl planuojama atsižvelgiant
į mokinių poreikius ir galias per
užsiėmimus naudojant metodų
įvairovę mokyti futbolo žaidimo
technikos atlikimo, žaidimo taktikos
bei taisyklių. Lavinti vaikų fizinius
įgūdžius ir, suformavus komandas,
dalyvauti rajono varžybose bei kituose
futbolo turnyruose. Šios programos
dėka vaikai ugdo ne tik fizinę sporto
techniką, bet ir emocinį bei
psichologinį sumanumą, mokomi
dirbti komandoje .
Programa skirta ugdyti mokinių
savisaugos ir išlikimo kompetencijas
bei žinias. Siektina, kad moksleiviai
būtų pasirengę praktiškai įveikti
grėsmes bei pavojų keliančias
situacijas savo ir kitų gyvybei.
Moksleivių aktyvus dalyvavimas
žygiuose, mokymasis orientuotis, įgyti
pirmosios pagalbos žinių, plaukimo,
saugaus eismo įgūdžių, išugdys
atsakingą, gebančią prisiimti
atsakomybę, iniciatyvią asmenybę.
Programa skiriama mokiniams,
besidomintiems muzikos menu,
norintiems dainuoti grupėje, įgyti

Babtų
gimnazija

Neveronių
seniūnija
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VšĮ “Amici Art”

8 633 90 044,
garmute.margarita@gmail.co
m

„Žmogaus saugos
programa Kauno
r.“

122000587

žinių apie dainavimą, bei ugdyti
naujus dainavimo įgūdžius arba
patobulinti jau primirštus. Programa
pagrįsta nuoseklumo ir sudėtingumo
plėtojimo principu, įgytą patirtį vis
papildant naujomis žiniomis,
įgūdžiais. Pasirinkę pop choro dalyką,
mokiniai įgis pagrindinių solinio ir
ansamblinio dainavimo įgūdžių. Įgiję
dainavimo įgūdžių mokiniai gebės
tęsti mokslus muzikos mokykloje ar
laikyti muzikos egzaminą, norint tęsti
profesionalaus atlikėjo kelią.
Programa yra skirta ugdyti mokinių
gebėjimą ir nusiteikimą naudotis
individualia ir kolektyvine patirtimi
pagrįstomis žiniomis ir sprendimais
užtikrinant savo ir kitų žmonių
saugumą. Siektina, kad mokiniai patys
atpažintų, įvardytų grėsmę ir pavojų
keliančias situacijas, būtų pasirengę
imtis praktinių veiksmų, kad būtų
išsaugota gyvybė ir sveikata, aplinka
ir turtas. Žmogaus saugos ugdymas
remiasi įvairių sričių ir mokomųjų
dalykų žiniomis ir patirtimi.
Nagrinėdami temas, glaudžiai
susijusias su kasdieniu gyvenimu,
mokiniai atranda, kad diskusijos,
situacijų modeliavimas ir bendra
veikla gerina psichologinės, socialinės
ir gamtinės aplinkos supratimą, didina
jų budrumą rizikai ir pavojams,
padeda susiformuoti pozityviam

Kauno rajono
savivaldybės
Pagynės vaikų
globos namai
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Asociacija Kauno
karatė klubas
„Samurajus“

8 698 25 736,
samurajus@shotokan.lt

„Saviraiškos ir
gabumų ugdymas
per kovos menus“

120501025
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VšĮ „Nacionalinė
krepšinio akademija“

8 611 10 707,
info@nka.lt

„Krepšinis“

120500775

37

Asociacija Lietuvos
šaulių sąjunga

Arvydas Savickas
8 614 73 714
kaunas@sauliusajunga.lt

„Kauno raj.
savivaldybės
jaunųjų šaulių

121500193

požiūriui į save, savo saugą, pasirinkti
veiksmingas priemones, mažinančias
arba panaikinančias grėsmes ir
pavojus.
Programa skirta 7-17 m. vaikams,
padėtų sustiprėti fiziškai ir morališkai,
suteiktų žinių apie karatė ir kitus
kovos menus, ugdytų pasitikėjimą
savimi, norą tobulėti, lyderystės ir
dalykines kompetencijas. Programa
skatins asmenybės augimą,
pasitarnaus nusikalstamumo
prevencijai, sveikatinimo tikslams,
vaikų atitraukimui nuo kompiuterių ir
harmoningos/pilnutinės asmenybės
formavimui. Žinias dalyviai gaus
treniruotėse, seminaruose,
egzaminuose. Užsiėmimai vyks
specializuotoje salėje su įvairiais
kovos menų treniruokliais.
Pagal garsaus Lietuvos krepšinio
trenerio Rūtenio Paulausko parengtą
ugdymo programą moksleiviai VšĮ
Nacionalinės krepšinio akademijos
(NKA) treniruotėse mokomi žaisti
krepšinį, aktyvių metodų pagalba
sukuriama sportui ir sveikatai palanki
aplinka, sąlygos sąžiningai varžytis,
plėtojamos garbingo žaidimo vertybės,
mokomasi geriau save pažinti, labiau
pasitikėti savimi, bendradarbiauti.
Moksleivis, ugdydamasis šiame kurse
įtvirtina žinias apie pagrindines
valstybines institucijas ir jų svarbą,

Kauno rajono
Garliavos
kultūros
centras (Liepų
g. 17
Garliava)

Raudondvario
A. ir A.
Kriauzų
mokykladarželis

Garliavos
Jonučių
gimnazija,

ugdymo
programa“
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VŠĮ „American
English Shool“

8678 12748,
greta@ames.lt

„BENDRAUK
DRĄSIAI. IV
DALIS“ Kauno
rajono 7-9 metų
moksleiviams
(anglų kalba)

121400396

išmoksta tvarkingai nešioti šaulio
uniformą ir taisyklingai žygiuoti,
saugiai elgtis su pneumatiniu ir mažo
kalibro šautuvais, teisingai atlikti
šaudybos pratimus, susipažįsta su
pagrindiniais reikalavimais ruošiantis
žygiui, orientavimosi vietovėje ir
asmeninės higienos laikymusi lauko
sąlygomis. Taip pat jaunieji šauliai yra
mokomi spręsti įvairias komandines
užduotis, ugdomos asmeninės bei
lyderio kompetencijos. Ši programa
orientuota į aktyvų gyvenimą
mėgstančius 11-18 metų amžiaus
moksleivius (mergaites ir berniukus).
Moksleiviai sužino apie LŠS bei kitų
statutinių veiklą, jų tikslus, bei per
jaunimui patrauklią veiklą,
savirealizavimo patirtį skatina siekti
žinių aukštesnėse jaunųjų šaulių
ugdymo pakopose, tuo pačiu vykdant
prevenciją nusikalstamumui jaunimo
tarpe. Be kas savaitinių užsiėmimų
jaunimas dalyvauja pažintiniuose ir
patriotiniuose žygiuose, valstybinėse
šventėse, pažymi įsimintinas Lietuvai
dienas, dalyvauja žygiuose Lietuvos
istorinėmis vietomis, partizanų takais.
Programa sukuria erdvę ugdyti
kūrybingą, savimi pasitikintį ir gebantį
visapusiškai komunikuoti žmogų,
puikiai valdantį informacijos
pateikimą anglų kalba. Pasitelkiant
šiuolaikiniame pasaulyje gyvenančiam

Domeikavos
gimnazija

Domeikavos
gimnazija,
Domeikavos
gimnazijos
Užliedžių
skyrius, Ledos

jaunam žmogui aktualias temas,
lavinamas gebėjimas aiškiai
formuluoti ir sklandžiai reikšti mintis,
nesivaržant užmegzti ryšį. Programa
pasižymi interaktyvių veiklų įvairove,
skirta atskleisti programos dalyvių
asmeninius, bendravimo bei
tarpkultūrinius įgūdžius.Baigę
programą, 7-9 metų moksleiviai atras,
kad bendravimas gali būti
džiaugsminga ir maloni patirtis, o įgyti
įgūdžiai padės atrasti naujus draugus,
pažinti naujas šalis, padės susirasti
papildomos informacijos.
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VŠĮ „American
English Shool“

8678 12748,
greta@ames.lt

„VIEŠOJO
KALBĖJIMO
PAGRINDAI. IV
dalis“ Kauno
rajono 10-14 m.
moksleiviams

121400397

g. 2,
Užliedžių k.,
Užliedžių
sen.,
Garliavos
Adomo
Mitkaus
pagrindinė
mokykla
Mastaičių
skyrius,
Mokslo g. 2,
Mastaičiai
Garliavos
Adomo
Mitkaus
pagrindinė
mokykla,
Neveronių
gimnazija,
Raudondvario
A. ir A.
Kriauzų
mokykladarželis,
Linksmakalni
o mokykladarželis
Programa sukuria erdvę ugdyti
Domeikavos
kūrybingą, savimi pasitikintį ir gebantį gimnazija,
visapusiškai komunikuoti žmogų,
Domeikavos
puikiai valdantį žodinius informacijos gimnazijos
perteikimo būdus anglų kalba.
Užliedžių
Pasitelkiant šiuolaikiniame pasaulyje
skyrius, Ledos

(anglų kalba)
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VŠĮ „American
English Shool“

8678 12748,
greta@ames.lt

„VIEŠOJO
KALBĖJIMO
MENAS. IV
DALIS“ Kauno
rajono 15-19
metų
moksleiviams
(anglų kalba)

gyvenančiam jaunam žmogui aktualias
temas, lavinamas gebėjimas aiškiai
formuluoti ir sklandžiai reikšti mintis,
nesivaržant pristatyti savo nuomonę
prieš auditoriją. Programa pasižymi
interaktyvių veiklų įvairove, skirta
atskleisti programos dalyvių
asmeninius, bendravimo bei
tarpkultūrinius įgūdžius. Baigę
programą, 10-14 metų moksleiviai
atras, kad viešasis kalbėjimas gali būti
džiaugsminga ir maloni patirtis, o įgyti
įgūdžiai padės atrasti naujus kelius,
siekiant asmeninių tikslų.

121400398

Programa moksleiviams sukuria erdvę
ugdyti kūrybingą, savimi pasitikintį ir
gebantį visapusiškai komunikuoti
žmogų, puikiai valdantį žodinius
informacijos perteikimo būdus anglų
kalba. Pasitelkiant šiuolaikiniame
pasaulyje gyvenančiam jaunam
žmogui aktualias temas, lavinamas
gebėjimas aiškiai formuluoti ir

g. 2,
Užliedžių k.,
Užliedžių
sen.,
Garliavos
Juozo Lukšos
gimnazija,
Garliavos
Adomo
Mitkaus
pagrindinė
mokykla,
Vytauto g. 4,
Garliava,
Neveronių
gimnazija,
Domeikavos
gimnazijos
Užliedžių
skyrius, Ledos
g. 2,
Užliedžių k.,
Užliedžių sen.
Raudondvario
gimnazija
Domeikavos
gimnazija,
Domeikavos
gimnazijos
Užliedžių
skyrius, Ledos
g. 2,
Užliedžių k.,
Užliedžių

sklandžiai reikšti mintis, nesivaržant
pristatyti savo nuomonę prieš
auditoriją. Programa pasižymi
interaktyvių veiklų įvairove, skirta
atskleisti programos dalyvių
asmeninius, bendravimo bei
tarpkultūrinius įgūdžius. Baigę
programą, 15-19 metų moksleiviai
atras, kad viešasis kalbėjimas gali būti
džiaugsminga ir maloni patirtis, o įgyti
įgūdžiai padės atrasti naujus kelius,
siekiant asmeninių tikslų bei pažinti
pasaulį.
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Ugnė Lipinskaitė,
laisvoji mokytoja

8 658 99908,
ulipinskaite@gmai.com

Sportiniaipramoginiai
šokiai Kauno
rajone

120300728

Programa skirta visų amžiaus grupių
moksleiviams. Užsiėmimų metu
mokiniai bus mokomi naujų šokio
judesių, ugdoma kūrybinė iniciatyva,
saviraiška. Treniruotėje bus taikoma
komunikacinė šokio gėbėjimų ugdymo
kryptis, kai vaikai gali būti šokėjais ir
kūrėjais, stebėtojais ir vertintojais.

sen.,
Garliavos
Juozo Lukšos
gimnazija,
Garliavos
Adomo
Mitkaus
pagrindinė
mokykla,
Vytauto g. 4,
Garliava,
Neveronių
gimnazija,
Domeikavos
gimnazijos
Užliedžių
skyrius, Ledos
g. 2,
Užliedžių k.,
Užliedžių
sen.,
Raudondvario
gimnazija
Ežerėlio
pagrindinė
mokykla

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus informacija
Tel. pasiteiravimui: 33 27 49 - Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Miglė Trainienė

