
Neformaliojo vaikų švietimo programų,  

atitinkančių Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytus reikalavimus, 

sąrašas 

 

Neformaliojo vaikų 

švietimo programos 

teikėjas 

Programos 

pavadinimas 

Vadovo kontaktai, informacija apie programas  Galiojimo 

terminas 

Asociacija Socialinės 

integracijos centras 

Jaunimo socialinių ir 

emocinių įgūdžių 

ugdymas, įtvirtinant 

pozityvią saviraišką“ 

Diana Armalienė  

armaliene@gmail.com 

8 675 26246 

Virginija Servutienė 

v.servutiene@gmail.com 

8 670 05160 

www.integracija.info 

Programa skirta elgesio, mokymosi sunkumų turintiems, linkusiems nusikalsti 

nepilnamečiams. Programa savo turiniu apima adekvačios asmenybės „Aš“ 

koncepcijos formavimą: socialinio pasitikėjimo stiprinimą, emocinių reakcijų 

įsisąmoninimą ir valdymą, socialinių ir komunikacinių įgūdžių ugdymą, mokymąsi 

savarankiškai projektuoti karjerą. Svarbiausi pokyčiai nukreipti į savęs pažinimą, 

socialinių vertybių formavimą bei efektyvų karjeros projektavimą. Kad mokymas 

būtų efektyvus naudojami aktyvūs mokymo metodai ir priemonės, kurios didins 

dėmesingumą, fizinį aktyvumą, žinių ir įgūdžių įsisavinimą, atsiskleidimo galimybę. 

 

Iki 2018-12-31 

Karatė klubas 

„Kentauras“ 

Užimtumo 

skatinimas 

www.kentauras.lt 

mob. +370 685 41145 

Dabartinė visuomenė susiduria su daugeliu iššūkių, kurie vienaip ar kitaip yra susiję 

su jaunų žmonių ugdymu, gerove ir valstybės ateitimi, tačiau „nieko neveikimo“ 

mada tarp vaikų/jaunimo vis dar išlieka. Sportine veikla norime prisidėti prie 

vaikų/jaunimo užimtumo skatinimo, motyvuoti sportuoti karatė. 

Skirtingos veiklos sričių, pažiūrų, kultūrų žmonės nevienodai supranta „karatė“ 

sampratą. Norėtume pabrėžti, kad karatė -  tai savigynos būdas, kad čia galima 

patobulinti savo fizinę būklę ir koordinaciją, galima sumažinti kasdieninę įtampą ir 

agresiją. Tai priemonė, kuri padeda ugdyti ištvermingumo ir pasiaukojimo savybes, 

charakterį, dvasinį ir fizinį tobulėjimą, gėrio, grožio, teisybės, idealų siekimą. 
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Asociacija „Bacio 

modeliai“ 
Modelių mokykla 

Jolita Gasaitienė 

jolitagasaitiene@gmail.com 

8 650 66551 

Modelių mokykla – tai gražios mergaitės mokykla, skirta ugdyti įgūdžius, žinias ir 

gebėjimus merginoms, kurios siekia modelio karjeros ir kiekvienai, kuri nori išmokti 

pasitikėjimo savimi, sužinoti etiketo pagrindus, savęs priežiūros, stiliaus subtilybių, 

sveikos mitybos.   

Pagrindinės numatomos ugdomosios modelio veiklos tai: sceninės eisenos ir 

laikysenos, aktorinio meistriškumo, emocijų raiškos, kūrybingumo, foto meno, 

pozavimo technikų, rūbų demonstravimo, sveikos gyvensenos, visažo pagrindų 

ugdymas. Programos metu lavinamas vaikų kūrybiškumas bei gebėjimas atsiskleisti, 

propaguojama sveika gyvensena, formuojami sveikos gyvensenos ir sveikos 

mitybos pagrindai, taisyklingos laikysenos įgūdžiai, ugdomas mados, stiliaus, 

etiketo ir estetikos puoselėjimas, savęs pažinimas bei pasitikėjimo savimi ugdymas. 

Iki 2018-12-31 

UAB „Menar“ 

Menar mintinio 

skaičiavimo 

programa 

www.menar.lt 

MENAR mintino skaičiavimo programa - tai protinių gebėjimų lavinimo metodika, 

paremta originaliu ABACUS skaičiukų panaudojimu. Ši Lietuvoje pirmoji ir 

vienintelė programa, kilusi iš Rytų Azijos, jau daugelį metų plačiai taikoma daugiau 

nei 50 pasaulio šalių. Lanksti ir kruopščiai paruošta MENAR programa atsižvelgia 

į kiekvieno vaiko individualius poreikius. Kad mokytis būtų įdomu, užsiėmimų 

metu atliekamos linksmos užduotys, įvairūs žaidimai, rengiami konkursai. 

MENAR taikomos programos metu vaikai mokosi skaičiuoti naudodami ABACUS 

skaičiukus, skaičiavimo veiksmai atliekami abiejų rankų pirštais. Tokiu būdu 

aktyviai veikia tiek kairysis, tiek dešinysis smegenų pusrutuliai. 

Programos pradžioje vaikai išmoksta naudoti ABACUS skaičiukus aritmetinių 

užduočių (sudėtis, atimtis, daugyba ir  dalyba) sprendimui. Šioje stadijoje lavinami 

lytėjimo, regėjimo ir girdėjimo pojūčiai. Vaikai išmoksta susieti informaciją, gautą 

vienu metu per visus šiuos  pojūčius. 

Kitoje (skaičiavimo mintinai) stadijoje vaikai toliau  tobulina skaičiavimo įgūdžius, 

tačiau jau nebenaudodami ABACUS skaičiukų, o  įsivaizduodami juos mintyse. 

Atlikdami skaičiavimus, vaikai judina pirštukais taip, lyg rankose turėtų ABACUS 

skaičiukus. Šioje stadijoje išlavinami ypatingi skaičiavimo įgūdžiai.  
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Vaikams lengviau mokytis mokykloje, kadangi labai pagerėja dėmesio 

sukoncentravimas bei vaikai atranda mokymosi džiaugsmą. 

VšĮ „Nacionalinė regionų 

plėtros agentūra“ 

Atskleisk karjeros 

projektavimo 

paslaptį 

Aida Adeikienė 

info@nrda.lt 

8 41 552061 

www.nrda.lt 

Programos „Atskleisk karjeros projektavimo paslaptį“ praktinių užsiėmimų metu 

interesų, gebėjimų bei galimybių ištyrimas, vidinių resursų atskleidimas padės 

jaunam žmogui sistemingai ir racionaliai projektuoti individualią profesinę karjerą. 

Programa suskirstyta į modulius, kurių turinys (temos, aktyvūs metodai, priemonės 

ir kt.) pritaikytas įvairioms amžiaus grupėms: nuo atsakymo į klausimus „kas aš 

esu?“ ir „kuo noriu būti?“ iki individualaus plano, kompetencijų portfelio 

sudarymo bei pasitikėjimo savimi sustiprinimo siekiant užsibrėžtų tikslų.  

Baigę šią programą, dalyviai turės gebėjimus, žinias ir motyvaciją, padedančią 

patiems projektuoti savo profesinę karjerą. Baigusiems šią programą išduodami 

pažymėjimai. Užsiėmimus veda karjeros konsultantė. 
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Laisvoji mokytoja  

Airina Šulskienė 

Kūrybinga vaikų 

pažintis su augalais 

Airina Šulskienė 

airina.sulskiene@gmail.com 

8 614 12123 

Šioje neformalaus gamtamokslinio ugdymo programoje numatytos veiklos 3-7 

klasių mokiniams. Jomis siekiama skatinti vaikus drąsiau žvelgti į augalus ir labiau 

pasitikėti savo empiriniu jutimu, ugdyti mokinių norą tyrinėti, atpažinti, rinkti 

augalus ir labiau mylėti gamtą. 

Mokiniai bus supažindinami su pagrindinėmis augalų dalimis (šaknimis, lapais, 

žiedais ir kt. ), su gamtoje vykstančiais procesais, patys ieškos naudingų augalų, 

mokysis juos pažinti, darys jų herbarus ir dovanėles įvairioms progoms (Velykoms, 

Kalėdoms). Programoje yra numatyti ir mini moksliniai tyrimai, kurie užtvirtins 

teorines mokinių žinias apie natūralius gamtoje vykstančius procesus: fotosintezę, 

transpiraciją, dygimą, humuso gamybą ir pan. 

Labai svarbu jaunajam gamtininkui leisti pačiam uostyti, liesti, stebėti (žinoma, tik 

nekenksmingus žmonėms augalus) ir įvertinti skirtumus. Buvimas šalia augalų 

vaikus mokys kantrybės, atkaklumo, dėkingumo, puoselės įgūdžius, pagarbą ir 

ugdys pasitikėjimą savimi. 
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VšĮ „Nacionalinė regionų 

plėtros agentūra“ 

Galios suteikiantis 

kalbėjimas: 

oratorystė jaunimui 

Aida Adeikienė 

info@nrda.lt 

8 41 552061 

www.nrda.lt 

Gebėjimas komunikuoti yra viena iš aktualiausių tiek asmeninių, tiek profesinių 

kompetencijų šiandienos gyvenime. Dar mokyklos suole įgiję ir išplėtoję 

komunikavimo kompetenciją mokiniai mažins komunikavimo kliūtis, formuosis 

bendražmogiškąsias vertybes, aiškiai ir laisvai dėstys mintis, kurs tiek sakytinius, 

tiek rašytinius tekstus, diskutuos, pateiks ir apgins savo nuomonę, pasirengs 

pagrindinės ir/ar bendrojo lavinimo mokyklos egzaminams, lengviau įsitvirtins 

darbo rinkoje. 

Vykdant programą, parodomas klasikinės (antikos, Vakarų Europos, renesansinės 

Lietuvos) ir šiuolaikinės retorikos ryšys per oratoriaus (kalbėtojo, kalbančiojo) 

asmenybei, kalbėjimo strategijai ir taktikai keliamus reikalavimus, aptariamos 

retorikos ištakos. Išnagrinėjamos paveikios komunikacijos ypatybės, aptariamos 

ydos, kurių, kenkiančių komunikavimo paveikumui, reikia išvengti. Supažindinama 

su oratorių ir klausytojų, dialogo partnerių tipais, mokama praktiškai nustatyti savo 

ir dialogo partnerių tipą ir pagal tai parinkti optimalias bendravimo formas ir 

priemones. Aptariami ir ugdomi tinkamo gebėjimo klausyti, analizuoti, formuluoti 

įgūdžiai, atsakymų į klausimus taktika, grįžtamosios neverbalinės informacijos 

analizė; įvertinus šios rūšies komponentus formuojamas gebėjimas koreguoti, keisti 

komunikacijos turinį ir formas. Nagrinėjami universalūs viešojo monologinio ir 

dialoginio kalbėjimo modeliai, ugdomi įgūdžiai jais naudotis lanksčiai, kūrybiškai. 

Ypatingas dėmesys skiriamas argumentacijai monologe ir dialoge: nagrinėjami ir 

praktiškai (inscenizuojant) taikomi kalbėjimo temos pasirinkimo, tezių 

formulavimo, argumentų parinkimo ir pateikimo, dalinių išvadų ir apibūdinimo 

kūrimo principai. Atskirai aptariamas priešingos nuomonės atrėmimas (kaip 

argumentavimo rūšis); svarstomi tinkamo ir netinkamo argumentavimo kriterijai. 

Argumentacija, ypač dialoge, aptariama, žiūrint iš lyderio (vadovo) pozicijos. 

Ugdomas gebėjimas parinkti adekvačias, lyderio asmenybę (įvaizdį) išreiškiančias 

retorinės išraiškos priemones. Mokomasi suvaldyti viešojo kalbėjimo baimę, 

sąmoningai sumažinti patiriamą stresą. 

Iki 2018-12-31 

Asociacija „Intelektinio 

kapitalo ugdymas“ 

Lyderystės ABC 

(Šiauliai) 

http://www.nemokamibureliai.lt 

mob. +370 684 67325 

Iki 2018-12-31 
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Ši programa padės spręsti nenoro mokytis, iniciatyvos stokos problemas, nes dažnai 

mokiniai nemato prasmės, nemato įvairių karjeros galimybių, nesupranta ryšio tarp 

mokymosi rezultatų, charakterio ugdymo ir karjeros. Programa rekomenduojama 5-

12 klasių mokiniams, programą gali lankyti visi norintys. Programos trukmė - 9 

mėnesiai, intensyvumas - 1 kartas per savaitę po 2 akademines valandas. 

Sporto klubas „Mylia“ 

Futbolo sporto šakos 

populiarinimas 

Šiaulių miesto 

mokyklų 1-8 klasių 

moksleiviams 

Vytautas Klemka 

vytautasklemka@gmail.com 

8 676 21090 

Programos tikslas - įtraukti į aktyvią sportinę veiklą  socialiai remtinus vaikus ir 

vaikus, nepatekusius į sporto mokyklas, ieškoti talentingų vaikų, kurie vėliau būtų 

nukreipiami į profesionalaus sporto ugdymo įstaigas, supažindinti ir sudominti  su 

futbolo sporto šaka, propaguoti sveiką ir judrų gyvenimo būdą, draugiškumą, 

savitarpio pagalbą. Programos metu vaikams bus organizuojamos turiningos 

treniruotės, mokoma futbolo žaidimo elementų, organizuojamos varžybos su kitų 

rajonų komandomis. 

2018-12-31 

VšĮ ,,Šermukšnio kekė“ 

Liaudiško šokio 

ugdymo programa 

 

Indrė Šerpytienė 

sermuksnele.studija@gmail.com 

8 670 11253 

Liaudiško šokio puoselėjimas ir išsaugojimas yra mūsų visų atsakomybė prieš mūsų 

tautos praeitį, dabartį ir ateitį. Ugdant šokiu remiamasi natūraliu vaiko poreikiu 

judėti, socialiniu poreikiu būti grupėje bei prigimtiniu raiškos ir kūrybiškumo 

poreikiu. Ugdymas grindžiamas pagarba vaiko asmenybei, pozityvia patirtimi, 

vertybių formavimu. Lavinamas judesio grakštumas ir koordinacija, kurie padeda 

geriau ir greičiau įsilieti į visuomeninį gyvenimą. Ugdomi žmogaus gebėjimai 

pagrįsti savo nuomonę, nuostatas. Padedama vaikams suvokti mados, masinės 

kultūros raidą. Vaikai bus skatinami įprasminti šokio gebėjimus ir įgūdžius 

organizuojant ir pravedant šventes, vakarones,  popietes. 

2018-12-31 

Laisvasis mokytojas 

Gintaras Melinis 

Šiaulių m. vaikų 

karatė šotokan 

technikos veiksmų 

mokymo programa 

Gintaras Melinis 

gintaras.melinis@gmail.com   

8 698 75102 

Karate pratimai gali tapti ir puikia asmenybės ugdymo priemone. Vaikas privalo 

paklusti griežtai tvarkai, mokomas gerbti draugą, trenerį, varžovą. Per pratybas 

vaikas turi sutelkti dėmesį, būti atidžiu ir nuovokiu. Programoje akcentuojama tai, 

kad pradinis jaunųjų sportininkų karate kovos menų  veiksmų mokymas turi būti 
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nukreiptas tenkinti ugdytinių norą judėti ir jo pagalba formuojamas pradinis rytų 

kovos menų  suvokimas ir nustatomi fiziniai auklėtinių gebėjimai.  

Pratybų metu bus taikoma įvairiapusiška ir judri veikla, suteikianti auklėtiniams 

judėjimo džiaugsmą, laisvę ir teigiamas emocijas,  tačiau kartu bus laikomasi ir 

griežtai reglamentuoto technikos veiksmų  mokymo bei fizinių pratimų atlikimo 

metodų.   

Sieksime, kad rytų kovos menų sporto pradžiamokslis nebūtų vien aiškinimas, nes 

psichologai, pedagogai-tyrėjai (Palaima, 1985; Kuklys, 1982, Naužemys, 

Saplinskas, Kniukšta 2000) rekomenduoja su vaikais daugiau žaisti bei judėti, 

atsisakant monotonijos ir diktatoriško mokymo. 

Asociacija „Lietuvos 

šaulių sąjunga“ 

Šiaulių miesto 

jaunųjų šaulių 

ugdymo programa 

www.sauliusajunga.lt 

Moksleivis, jaunasis šaulys, ugdydamasis šiame kurse įtvirtina žinias apie 

pagrindines valstybines institucijas ir jų svarbą, išmoksta tvarkingai nešioti šaulio 

uniformą ir taisyklingai žygiuoti, saugiai elgtis su pneumatinių 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 organizuojant jaunimui patrauklią veiklą, savirealizavimo patirtį skatina 

siekti žinių aukštesnėse jaunųjų šaulių ugdymo pakopose, tuo pačiu vykdant 

prevenciją nusikalstamumui jaunimo tarpe. 

Jaunimas dalyvauja ir pažintiniuose ir patriotiniuose žygiuose, valstybinėse 

šventėse, pažymi įsimintinas Lietuvai dienas, dalyvauja žygiuose Lietuvos 

istorinėmis vietomis, partizanų takais ir t.t. 
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Sportinių šokių klubas 

„Milagras“ 

Sportinių šokių 

kultūra 

 

Raimonda Sugaudė 

klubas.milagras@gmail.com 

8 600 14 849 

Programa skirta 7 -14 metų mokiniams skatinant gilinti šokio patirtį, suinteresuotų 

šia veikla ir savanoriškai ją pasirinkusių, naudojant sportinių šokių žanrą. Tenkinti 

vaikų ir jaunimo grožio supratimo, kultūros individualumo poreikius. Lavinant 

kūną, muzikalumą, ritmikos pajutimą. Atskleisti ir plėtoti moksleivių  kūrybines 

galias, ugdyti meninę ir estetinę kompetenciją, kūrybos ir harmonijos pomėgį. 
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Suteikti dorinės brandos pradmenis, per šokį padėti įsitraukti į kultūrinį 

bendruomenės ir visuomenės gyvenimą. 

 

Sporto ir sveikatingumo 

klubas „Aurora“ 

Aš moku plaukti! 

 

Židrūnas Veikutis 

astaveik@gmail.com 

8 686 72185 

Mūsų siekis yra tas, kad kuo daugiau miesto vaikų ne tik dalyvautų programoje, bet 

ir įgytų plaukimo įgūdžių pradžiamokslį per kokybines plaukimo pamokas, kurias 

vykdys plaukimo mokymo patirtį turintys specialistai. 

Plaukimas – viena populiariausia ir masiškiausia sporto šaka, be to, tai ir svarbus 

gyvenimo įgūdis, todėl programa skirta gyvybiškai svarbiam plaukimo įgūdžiui 

lavinti.  

Programos turinys įgyvendinamas organizuojant praktinius užsiėmimus. Mokinių 

grupės formuojamos atsižvelgiant į jų amžių, fizinį pajėgumą, mokėjimo plaukti 

lygį. Į mokymo plaukti pratybas bus kviečiami ir fizinę negalią turintys mokiniai. 

Dalyviai bus mokomi plaukti keliais plaukimo būdais, nerti, šokti į vandenį, naudos 

plaukimo inventorių, kurio pagalba gebės saugiai įveikti atstumus plaukiant. 

Programą lankę vaikai įgis šiuos įgūdžius: įveiks vandens baimę, susipažins su 

vandens savybėmis ir formuos plaukimui būtinus įgūdžius: pasinėrimo, žiūrėjimo 

po vandeniu, gulėjimo ant vandens, iškvėpimo į vandenį, slinkimo bei įvaldys 

pagrindinius plaukimo technikos elementus. 

Teigiamas plaukimo poveikis sveikatai akivaizdus – ugdo vaikų laikyseną, stiprina 

raumenis, gerina širdies, kraujagyslių, kvėpavimo sistemų veiklą, grūdina, pratina 

laikytis asmens higienos reikalavimų. Programos dalyviai, išmokę plaukti, įgis 

gyvybiškai svarbų gebėjimą, reikalingą tolimesniame gyvenime. 

2018-12-31 

VšĮ ,,Menoja“ 
Vaikų dailės studija 

,,Menučiai“ 

www.mwnoja.lt 

mob. +370 682 43408 

Vaikų dailės studiją „Menučiai" lanko Šiaulių miesto ir rajono 7-16 metų vaikai, 

norintys susipažinti su įvairiomis dailės technikomis, savo jėgas išbandyti grafikos, 

tapybos, keramikos, skulptūros, taikomosios dailės srityse, sukurti nuostabių 

kūrinių, dalyvauti parodose, meniniuose projektuose, bendrauti ir puikiai leisti laiką. 

Vaikų dailės studija „Menučiai" dirba pagal pačių sukurtą unikalią programą, kurios 

tikslas - asmenybės kūrybiškumo paieškos per meninę (dailės) veiklą. Dirbdami su 

vaikais, „Menojos" dailininkai ir pedagogai siekia panardinti šiuolaikinį nuolat 
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skubantį, greito gyvenimo tempo apsuptą vaiką į kūrybinę erdvę, jį nuraminti ir 

padaryti kūrybinį procesą kuo įdomesnį, kūrybinį rezultatą - atsižvelgiant į jaunojo 

dailininko galimybes - kuo patrauklesnį vaikui. Kurdami ir bendraudami jaukioje 

erdvėje, mažose, pagal vaikų amžių suformuotose grupėse vaikai turi galimybę 

praktiškai prisiliesti prie visų dailės sričių - unikaliosios ir estampinės grafikos, 

tapybos, keramikos, skulptūros, taikomosios dailės. Užsiėmimų metu formuojami 

kūrybiniai įgūdžiai, asmenybės kūrybiškumas, kuris bus naudingas kiekvienam 

vaikui visose gyvenimo srityse.  

Mokinių atostogų metu organizuojamos teminės vaikų dienos stovyklos. 

 

Asociacija „Viešieji 

interneto prieigos taškai“ 

(VIPT) 

IT projektų vadyba ir 

komandinis darbas 

Šiaulių m. 

www.vipt.lt 

mob. +370 685 47445 

Vaikas, besimokydamas pagal šią programą, vykdys informacinių technologijų 

projektą. Panaudodamas įvairius WEB 2.0 įrankius kurs virtualų vietovės gidą, t.y. 

internetinę svetainę, mokysis  ieškoti idėjų, jas atrinkti, planuoti veiklas, laiką, 

išteklius, užduotis atlikti dirbant komandoje, pasiskirstant vaidmenimis, pažinti savo 

komandinius ir lyderiavimo vaidmenis, pasirinkti priimtiniausią projekto 

įgyvendinimo būdą (Agile ir tradicinį). Svarbu ne tik pačio IT projekto sukūrimas 

bei IT žinių įgijimas bet ir socialinis mokymasis grupėje, bendrų sprendimų radimas 

ir įgyvendinimas. 

2018-12-31 

Sporto klubas „Baltasis 

tigras“ 

Rytų kovos meno- 

karatė- pažinimas ir 

mokymas ugdant 

vaikų fizinius 

aktyvumo įgūdžius 

bei asmenybę 

Egidijus Daknys 

btigras@gmail.com 

mob. +370 611 38210 

Programa skirta 6-19 metų amžiaus vaikams ir jaunimui. Treniruotės vykdomos 

pagal rytų kovos tradicijas, daug dėmesio skiriama kilnaus elgesio, kritinio mąstymo 

lavinimui, sąmoningam rūpinimusi sveika gyvensena, ryžtingam savo laiko 

planavimui, fizinio aktyvumo įgūdžių formavimui.. 

Programos turinį sudaro rytų kovos menų filosofijos pažinimas, karatė technikos 

elementų mokymasis ir tobulinimas, asmenybės ugdymas bei sveikatos stiprinimas. 

Pasirinkę praktinio karatė kryptį, dalyviai mokosi savigynos, stiprina sveikatą, ugdo 

dalykines bei savikontrolės kompetencijas, laikydami atestacinius egzaminus kelią 

savo kvalifikaciją, dalyvauja klubo veikloje. Tai sėkmingai sutampa su asmens 

krašto gynėjo vertybių formavimu. 
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Pasirinkę sveikatingumo kryptį dalyviai studijuoja karatė meną, stiprina sveikatą, 

lavina motoriką ir kūno laikyseną, tenkina natūralų poreikį judėti, ugdo asmenybę, 

kuri gebės kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje. 

Metodiškai parengta programa atitinka vaikų amžių bei fizines galias, supažindina 

su karatė dvasinėmis vertybėmis, moko pagarbos sau ir kitam siekiant užsibrėžto 

tikslo. 

Sezono pabaigoje dalyviai vyksta į sporto ir poilsio stovyklas, kuriose derinant 

treniruotes su aktyviu poilsiu sudaromos sąlygos vaikų ir jaunimo fiziniam ir 

socialiniam aktyvumui reikštis, ugdomi savarankiškumo įgūdžiai, tobulinama 

asmenybė. 

 

VšĮ „ American English 

School“ Panevėžio 

filialas 

„Bendrauk drąsiai“ 

Šiaulių miesto  7-9 

metų moksleiviams 

(anglų kalba) 

www.ames.lt 

+370 685 69602 

Neformaliojo ugdymo programos sukuria erdvę ugdyti kūrybingą, savimi pasitikintį 

ir gebantį visapusiškai komunikuoti žmogų, puikiai valdantį informacijos pateikimą 

anglų kalba. Pasitelkiant šiuolaikiniame pasaulyje gyvenančiam 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. 

 

 

2018-12-31 

VšĮ „ American English 

School“ Panevėžio 

filialas 

„Viešojo kalbėjimo 

pagrindai“ Šiaulių 

miesto  10-14 metų 

moksleiviams (anglų 

kalba) 

www.ames.lt 

+370 685 69602 

Neformaliojo ugdymo programos sukuria erdvę ugdyti kūrybingą, savimi pasitikintį 

ir gebantį visapusiškai komunikuoti žmogų, puikiai valdantį informacijos pateikimą 

anglų kalba. Pasitelkiant šiuolaikiniame pasaulyje gyvenančiam 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. 

 

2018-12-31 

VšĮ „ American English 

School“ Panevėžio 

filialas 

„Viešojo kalbėjimo 

menas“ Šiaulių 

miesto  15-19 metų 

www.ames.lt 

+370 685 69602 

Neformaliojo ugdymo programa „Viešojo kalbėjimo menas“ sukuria erdvę ugdyti 

kūrybingą, savimi pasitikintį ir gebantį visapusiškai komunikuoti žmogų, puikiai 
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moksleiviams (anglų 

kalba) 

valdantį žodinius informacijos perteikimo būdus anglų kalba. Pasitelkiant 

šiuolaikiniame pasaulyje 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. 

 

VšĮ „Garso servisas“ 

Yamaha muzikos 

mokyklos mušamųjų 

programa 
 

www.muzikosmokykla.lt 

+370 699 95114 

Šios programos – tai įvadiniai 3 mėnesių kursai YAMAHA muzikos mokyklos 

programai, kuri yra viena iš Yamaha Academy of Music Hamburg sukurtų 

programų, neturinti analogų muzikiniame vaikų lavinime. Apima įvairius 

besimokančiųjų amžiaus tarpsnius, didaktikos ir metodikos pagrindais orientuota į 

muzikinės kalbos mokymą. Programose išnaudojami unikalūs vaikų muzikinės 

raidos šansai. Mėgdžiodami ir konkrečiais metodais mokomi vaikai, muzikinės 

kalbos mokosi taip pat, kaip gimtosios kalbos. Šis pakankamai ankstyvas mokymas 

užsifiksuoja ilgalaikėje atmintyje, dėka to, mokiniai kur kas geriau pasirengia 

tolimesnėms muzikos studijoms. Programų specializacija – grupiniai užsiėmimai. 

Daug specializuotų tyrimų atlikę programos kūrėjai teigia, kad muzikavimas grupėje 

tiesiogiai veikia socialinį besimokančiųjų elgesį. Grupiniai užsiėmimai neabejotinai 

skatina mokinių socializaciją, lavina komunikacinius gebėjimus – mokiniai mokosi 

susikaupti, bendradarbiauti su kitais grupės nariais, nuosekliai dirbti. Muzikuojant 

ugdomas bendrystės jausmas, todėl tokius užsiėmimus taip pat turėtų rinktis 

nedrąsūs, socialiai pažeidžiami vaikai. 

2018-12-31 

  

 

VšĮ „Garso servisas“ 

Yamaha muzikos 

mokyklos gitaros  

programa 

2018-12-31 

Kantri ir linijinių šokių 

klubas „Brandi Kava“ 
Meninė saviraiška 

Asta Rimkuvienė 

vajaune@gmail.com 

8 607 51552 

Mokiniai ugdomi naudojant dailės, teatro, šokio, literatūros priemones ir veiksmus. 

Sudaromos sąlygos leis mokiniams save išreikšti garsu, vaizdu, judesiu. Programos 

metu mokiniai išgyvens atradimo, unikalios saviraiškos džiaugsmą, įgis įvairių 

sričių gebėjimus, 
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lavės meninis skonis, intuityvus suvokimas, bus lavinami jausmai ir emocinis 

intelektas, kuris tiesiogiai susijęs su meniniu pasaulio pažinimu.   

Kantri ir linijinių šokių 

klubas „Brandi Kava“ 
Šokime visi kartu 

Asta Rimkuvienė 

vajaune@gmail.com 

8 607 51552 

Puoselėjant prigimtinį vaiko kinestetinį ir kūrybinį savitumą programa padės įgyti 

šokio kompetencijos ir estetinės patirties pagrindus, laiduojančius tolimesnį 

sėkmingą ugdymąsi. 

 

2018-12-31 

Kantri ir linijinių šokių 

klubas „Brandi Kava“ 

Patrepsėkim, 

papliauškėkim 

Asta Rimkuvienė 

vajaune@gmail.com 

8 607 51552 

Ugdant šokiu remiamasi natūraliu vaiko poreikiu judėti, socialiniu poreikiu būti 

grupėje bei prigimtiniu raiškos ir kūrybiškumo poreikiu. Sceninio šokio 

analizavimas, mokymasis, atlikimas – pagrindinės šios programos ugdomosios 

veiklos. Ugdymas grindžiamas pagarba vaiko asmenybei, pozityvia patirtimi, 

vertybių formavimu. Lavinamas judesio grakštumas ir koordinacija, kurie padeda 

geriau ir greičiau įsilieti į visuomeninį gyvenimą. Ugdomas žmogaus atsparumas 

minios psichologijai ir gebėjimai pagrįsti savo nuomonę, nuostatas. Padedama 

vaikams suvokti mados, masinės kultūros raidą. 

2018-12-31 

VšĮ „Živilės studija“ Saviugdos dienos 

Živilė Karžinauskienė 

+37064316635,  

z.karzinauskiene@gmail.com, 

 www.studijaz.lt 

Neformaliojo vaikų švietimo programa „Saviugdos dienos“ skirta 6 – 10 metų 

vaikams, kurios tikslas - sudaryti galimybę vaikams prasmingai, įdomiai ir saugiai 

praleisti laisvalaikį. 

Turinys (numatomos veiklos): 

Pirmadienis – „Menų diena“ (dailės terapijos užsiėmimai). 

Antradienis – „Draugų diena“ (socialinių įgūdžių formavimo užsiėmimai). 

Trečiadienis – „Jaunojo Einšteino diena“ (įvairūs gamtos, fizikos, chemijos 

eksperimentai). 

Ketvirtadienis – „Pažinimo diena“ (užsiėmimai, skirti įvairių pasaulio šalių, jų 

kultūros, tradicijų pažinimui). 

2018-12-31 
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Penktadienis – „Keliautojų diena“ (įvairios išvykos po lankytinus Šiaulių miesto 

objektus). 

Pastaba. Vieno užsiėmimo trukmė - 1 val. 30 min. (1.00 val. - ugdomoji veikla pagal 

programą, 30 min. - aktyvieji žaidimai lauke). 

 Mokiniai bus mokomi pažinti supantį pasaulį, skatinami dalyvauti kūrybinėse 

veiklose, ugdoma estetinė nuovoka, bendravimo, bendradarbiavimo kultūra ir 

individualumas, jiems bus sudarytos galimybės įdomiai, linksmai praleisti laiką po 

pamokų. 

 

VšĮ „Išmanioji mokykla“ 
Ankstyvasis 

programavimas 

www.ismaniojimokykla.lt 

+370 686 86587 

Programavimas – neatsiejama kompiuterių darbo dalis. Menas, mokslas, inžinerija 

perkelti į kompiuterį (algoritmų pavidalu) virsta gyvenimo dalimi. Programos 

„Ankstyvasis programavimas“ metu vaikai išmoks rašyti paprasčiausias komandas. 

O paprasti dalykai vėliau virsta dideliais darbais. Algoritmų kūrimo programų (Code 

Block, Dev C++, Free Pascal) pagalba mokiniai išmoks programavimo pradmenų. 

Šios programos metu bus ugdomas loginis mąstymas: mokiniai išmoks nuosekliai, 

struktūriškai, algoritmiškai mąstyti, susipažins su pagrindinėmis algoritmų 

konstrukcijomis ir sąvokomis, kurs nesudėtingas programas problemai spręsti, 

suvoks praktinę programavimo naudą. 

 

2018-12-31 

VšĮ „Išmanioji mokykla“ Robotika 

www.ismaniojimokykla.lt 

+370 686 86587 

Programa „Robotika“ skirta ugdyti ir skatinti mokinių inovatyvius techninius 

gebėjimus robotikos mokslo srityje, propaguoti domėjimąsi mokslu, išmaniosiomis 

technologijomis. Vaikai įgis žinių apie robotikos mokslą, dirbs moderniais robotikos 

rinkiniais, lavins kūrybinius, mokslinius, techninius robotų konstravimo ir 

programavimo įgūdžius, gebės vertinti save, įgis didesnį pasitikėjimą ruoštis ir 

dalyvauti tarptautinėse robotikos varžybose, konkursuose, čempionatuose Lietuvoje 

ir už jos ribų. Programos pagalba mokoma dirbti komandoje, ugdomi 

bendradarbiavimo, komunikavimo įgūdžiai, lavinamas gebėjimas priimti 

sprendimus, loginis mąstymas, skatinamas kūrybiškumas per praktinę veiklą. 

Programa padės mokiniams kuo anksčiau išbandyti ir susipažinti su robotikos 

mokslu, galimybėmis, ateities profesinėmis perspektyvomis, skatins rinktis 
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susijusias IRT studijas. Įgytos žinios ir įgūdžiai padės orientuotis pasirenkant savo 

profesinį kelią. 

 

VšĮ „Išmanioji mokykla“ 
3D maketavimas ir 

programavimas 

www.ismaniojimokykla.lt 

+370 686 86587 

3D? Visi girdėjome, bet ne visi žinome, kas tai. 3D technologijos sparčiai veržiasi į 

mūsų kasdienybę. Spaudoje girdime 3D spausdintuvai, atspausdinti 3D modeliai, 

NASA gaminamas 3D raketų dalis. O gal pabandom patys susikurti 3D detalę: gal 

raktų pakabuką, gal automobilio detalę, o gal dviratį ar papuošalus... 

Programos „3D maketavimas ir projektavimas“ metu vaikai susipažins ir išmoks 

dirbti su Autodesk 123D Design programa. Išmoks projektuoti norimus trimačius 

modelius (pvz. raktų pakabukai, papuošalai, modeliukai ar pan.), skenuoti 3D 

skeneriu, spausdinti 3D spausdintuvu. Vaikai šio užsiėmimo metu ugdys 

kūrybiškumą, mąstymą, gebės naudotis trimate modeliavimo programa, dirbti tiek 

savarankiškai, tiek komandoje. 

2018-12-31 

VšĮ Arnoldo Jarašiaus 

projektų akademija 

X-training 

 

www.ajpa.lt 

mob. +370 651 96585 

Bendro fizinio lavinimo pratimai yra  puiki asmenybės ugdymo priemonė. X-

training – tai kovinio sporto ir bendrų fizinių pratimų junginys. Vaikas turi paklusti 

disciplinai, mokėti gerbti draugą ir trenerį. Per pratybas vaikas turi sutelkti dėmesį, 

būti atidžiu ir nuovokiu. Programoje akcentuojama tai, kad pradinis jaunųjų 

sportininkų bendras fizinis lavinimas turi būti nukreiptas tenkinti ugdytinių norą 

judėti ir jo pagalba formuojamas pradinis kovinių menų suvokimas ir nustatomi 

fiziniai auklėtinių gebėjimai.  

Pratybų metu bus taikoma įvairiapusiška ir judri veikla, suteikianti auklėtiniams 

judėjimo džiaugsmą, laisvę ir teigiamas emocijas,  tačiau kartu bus laikomasi ir 

griežtai reglamentuoto technikos veiksmų  mokymo bei fizinių pratimų atlikimo 

metodų.   

2018-12-31 

Asociacija „Lietuvos 

skautija“ 

Lietuvos skautijos 

vaikų ir jaunimo 

programa (Šiaulių m. 

sav.) 

www.skautai.lt 

+370  618 73008 

Programos įgyvendinimas paremtas pasaulyje pripažintu „skautiškuoju metodu“ (jo 

elementai: mokymasis veikiant, mažų grupių sistema, gamtos pažinimas ir veikla 

joje, vadovo pavyzdys, asmeninio pažangumo sistema, įžodis ir priesakai, 

simbolika). Užsiėmimų veiklos organizuojamos pagal amžiaus grupes (6–10 m., 11–
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14 m., 15–19 (21) m.). Vaikai, veikdami mažose grupelėse (skiltyse), susikuria 

simboliką, prisiima pareigų, kelia idėjas, planuoja jų įgyvendinimą, priima 

sprendimus, aptaria vykdytą veiklą. Aktyviųjų metodų pagalba susipažįsta su 

skautybės, kaip Lietuvos ir pasaulinio vaikų ir jaunimo judėjimo istorija, mokosi 

elgtis ekstremalių situacijų aplinkybėmis, eina į žygį, stebi gamtą, domisi gimtojo 

krašto kultūra ir istorija, mokosi stovyklauti, atlieka kūrybines bei konstravimo 

(pionerijos) užduotis, įgyja skautiškų specialybių, kartu su grupe sugalvoja ir atlieka 

gerąjį darbelį vietos bendruomenei. Programa paremta pakopine ugdymo sistema, 

kur kiekvienas dalyvis asmeniškai seka savo pažangą ir drauge su ugdytoju vertina 

savo pasiekimus, kurie pažymimi įteikiant specialius ženklus-simbolius. 

Programoje dalyvaujantys vaikai formuojasi asmeninių vertybių sistemą, ugdosi 

kritinį mąstymą, sustiprina savo pilietines pozicijas – tai tampa jų savastimi, 

patiriant skautiško nuotykio dvasią, įgyjant gyvenimiškų įgūdžių, dar geriau 

pažįstant save ir aplinką, surandant naujų draugų. 

 



VšĮ „Lietuvos šachmatų 

mokykla“ 

Šachmatų pamokos 

Šiaulių miesto 

savivaldybėje 

www.sachmatumokykla.lt 

 

 

Šia programa siekiama išmokyti vaikus žaisti šachmatais. Programos klausytojai yra 

supažindinami su šachmatų lenta ir figūromis, jų vertėmis bei pagrindinėmis 

žaidimo taisyklėmis). Mokymas vyksta pagal taisyklę „nuo paprasto prie 

sudėtingo“, todėl programos dalyviai sprendžia vis sudėtingesnius uždavinius ir 

analizuoja vis sudėtingesnes pozicijas šachmatų lentoje. Mokymo metu pristatoma 

šachmatų teorija iliustruojama pavyzdžiais, todėl vaikai sprendžia daug šachmatų 

užduočių, analizuoja šachmatų sporto profesionalų žaistas partijas, o taip pat 

dalyvauja mokyklos bei tarpmokykliniuose turnyruose. Programą išklausę vaikai ne 

tik išmoksta žaisti šachmatais, bet ir mokomi sutelkti dėmesį, todėl gali pagerėti 

dėmesio koncentracija, lavinama atmintis bei loginis mąstymas, žadinama vaizduotė 

ir kūrybiškumas, mokoma savarankiškumo, vystomas gebėjimas prognozuoti ir 

numatyti ateitį, ugdomi bendravimo ir socializacijos įgūdžiai. 
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VŠĮ „Vaikų uostas“ 

„Vaikų uostas“ – 

neformalus vaikų 

švietimas 

www.vaikuuostas.lt 

mob. +370 672 00408 

Programa apima visas ugdymo sritis, vaikai patys galės susidaryti (iš siūlomų veiklų 

2-12 valandų programą, ją keisti, išbandyti naujas sritis. Programa siekiama ugdyti 

bendruosius mokinių gebėjimus:  

     Verbalinius. Tai kalbiniai sugebėjimai. Ugdysim mokinių  gebėjimus 

argumentuoti, įtikinėti, bendrauti, mokyti. Daug skaitysim, rašysim, mokysimės 

pasisakyti prieš auditoriją.  

     Loginius – matematinius. Ugdysime mąstyti priežasties – pasekmės sąvokomis, 

formuluoti tezes, vystyti koncepcijas, racionaliai analizuoti procesus bei įvykius.  

     Erdvinius – vizualinius. Ugdysimės „mąstyti“ vaizdiniais bei erdvinėmis 

sąvokomis. Kursime, fotografuosime, piešime, tapysime, lipdysime, mokysimės 

išreikšti savo idėjas grafiškai, orientuosimės nepažįstamoje erdvėje bei teritorijoje. 

     Muzikinius - ritminius. Ugdysime muzikos (įvairių instrumentų pažinimą, jų 

valdymo principus) ir ritmo suvokimą, muzikos ir šokio sukūrimą bei savo gebėjimų 

įvertinimą.  

     Kūno kinestetinius. Šiam gebėjimui priskiriamas sugebėjimas kontroliuoti 

judesius, lavinti smulkiąją motoriką. Ugdysime koordinaciją per sportą, šokį, 

judesio raišką, rankdarbius. 

     Tarpasmeninių santykių (bendravimo). Tai yra sugebėjimas suprasti kitus 

žmones ir su jais bendradarbiauti. Jis pasireikš kiekviename užsiėmime, kaip mes 

suprantame savo ir kitų nuotaikas, temperamentą bei poreikius, kaip reaguojame į 

juos. Mokysimės identifikuotis su kitais ir suprasti pasaulį jų akimis.  

     Vidinius - asmenybinius. Tai mūsų sugebėjimas suprasti savo pačių vidinį 

pasaulį. Mokysimės būti nepriklausomais, savarankiškai išsikelti tikslus, 

išanalizuoti save, pagal tai rinktis/keisti veiklos sritis. 
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VŠĮ „Vaikų uostas“ Teatras 

www.vaikuuostas.lt 

mob. +370 672 00408 

Programa sudaro ugdytiniams gerai ir turiningai praleisti laiką po pamokų. Teatro 

programa vaikams ir jaunimui suteiks didelių galimybių išreikšti save bei ugdyti 

savo menines kompetencijas. Suteiks daugiau žinių apie teatrą, teatralų gyvenimą. 

Ugdytiniai turės galimybę įsilieti į kultūrinį, socialinį, bendruomeninį gyvenimą. 
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mob. +370 672 00408 

Programa skirta ugdytiniams, kuriems bus sudarytos sąlygos ieškoti individualaus 

kelio choreografiniame patyrime. Ši programa suteiks galimybę individualybei 

tenkinti prigimtinį poreikį judėjimui, atskleisti bei atrasti savo kūrybinius 

sugebėjimus per šokį. Ugdant meninę ir estetinę kompetenciją, suteikiant dorinės 

brandos pradmenis, per choreografiją ugdytinius įtraukti į kultūrinį bendruomenės 

ir visuomenės gyvenimą. 

     Programa orientuota į ugdytinio turiningą laisvalaikio praleidimą. Skatinant 

vaikus įprasminti šokio gebėjimus ir įgūdžius, organizuojant ir pravedant šventes, 

vakarones, popietes. Choreografija ugdytiniams taptų mėgstamu užsiėmimu, 

galimybe ne tik išmokti šokti, bet ir atsipalaiduoti, pamirštant savo rūpesčius 

kasdieninėje veikloje bei smagiai ir turiningai praleisti laiką bendraminčių grupėje. 

 

VŠĮ „Vaikų uostas“ Sportas 

www.vaikuuostas.lt 

mob. +370 672 00408 

Ugdytinių laisvalaikio užimtumas supažindinant šiandienos jaunimą su sportine 

veikla. Programa skirta 7 – 19 metų amžiaus vaikams ir jaunimui.  

Mokiniai bus skirstomi į amžiaus grupes, kuriose bus sudarytos palankios sąlygos 

sportavimui, pagal amžių, vaikų individualias savybes. Sportiniai užsiėmimai bus 

saugūs ir prieinami kiekvienam ugdytiniui. 

Sportiniai įgūdžiai formuojasi nuo pat vaikystės. Fizinis aktyvumas padės 

ugdytiniams stiprinti savo organizmo imunitetą, socialinę gerovę bei pavers jų 

laisvalaikio praleidimą mėgstama veikla. 

Programą ves kvalifikuoti specialistai, kurie supažindins vaikus ir jaunimą su 

sportine veikla, spręs esmines problemas, suteiks kvalifikuotą pagalbą. 
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VŠĮ „Vaikų uostas“ Fotomedžioklė 

www.vaikuuostas.lt 

mob. +370 672 00408 

Turi fotoaparatą, tačiau jo valdymas atrodo kosminis ? Auto rėžimas pats 

geriausias? Jūsų padarytose nuotraukose objektai dažnai išsilieję ir neryškūs? 

Fotomedžioklės užsiėmimuose sužinosite visą svarbiausią informaciją apie savo 

fotoaparatą: jo veikimo principą, valdymo ir esmines funkcijas. Taip pat būsite 

supažindinti su, pradedančiąjam fotografui svarbiausiais, terminais : ISO, 

diafragma, išlaikymas ir išmoksite jais naudotis savo fotoaparate…  
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VšĮ „Vaikų uostas“ Extreme 

www.vaikuuostas.lt 

mob. +370 672 00408 

Programa skirta ugdytiniams, kuriems bus sudarytos sąlygos ieškoti individualaus 

kelio šokyje. Ši programa suteiks galimybę judėti, atskleisti bei atrasti savo 

kūrybinius sugebėjimus šokio metu. Ugdant meninę kompetenciją per choreografiją 

ugdytiniai įtraukiami į kultūrinį bendruomenės ir visuomenės gyvenimą. 

Programa skirta turiningam laisvalaikio praleidimui. Skatinant vaikus įprasminti 

šokio gebėjimus ir įgūdžius, organizuojant ir pravedant šventes, vakarones, popietes. 

Šiuolaikinis šokis taptų tokiu būdu mėgstamu užsiėmimu, sudarant galimybe ne tik 

išmokti šokti, bet ir atsipalaiduoti, pamirštant savo rūpesčius kasdieninėje veikloje, 

bei smagiai ir turiningai praleisti laiką smagioje bendraminčių grupėje. 

Vadovas Darius Marcinkus 
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Laisvasis mokytojas  

Justinas Jurkaitis 
Linijų šokiai 

Justinas Jurkaitis  

justinas@salida.lt 

8 674 45882,  

 www.salida.lt 
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Laisvoji mokytoja   

Diana Maciuvienė 

Šiuolaikinio šokio 

ugdymo programa 

Diana Maciuvienė 

kosmeja@gmail.com 

865092715 

Šiuolaikiniu šokiu ugdoma mokinių kultūrine savimonė. Šiuolaikinis šokis plėtoja 

moksleivių pasaulėžiūrą, skatina domėjimąsi kultūrinio gyvenimo naujovėmis. 

Sceninė raiška ugdoma per grupinę, koncertinę veiklą.  
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VšĮ Šiaulių Šaulys“ 
Ledo ritulio 

žaidimas vaikams 

www.siauliuledomokykla.lt 

mob. +370 679 25525 

Programa skirta 4–16 metų amžiaus vaikams. Programos paskirtis - sudaryti 

palankias sąlygas atsiskleisti vaiko individualiems sportiniams gebėjimams, siekiant 

plėtoti ir gilinti vaikų sportinę saviraišką, jų vertybinių nuostatų ir kompetencijų 

ugdymą, skatinti aktyviai fizinei veiklai, sveikam gyvenimo būdui. Ugdyti sveiką 

visuomenės narį. 

Šiame ugdymo etape stiprinama vaikų sveikata, šalinamos fizinio išsivystymo 

disproporcijos, įvairiapusiška sportine veikla lavinamos fizinės ir psichinės savybės, 

mokoma pasirinkto žaidimo ir kitos fizinės veiklos formų judesių atlikimo 
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technikos, skiepijamas noras ir motyvacija fiziškai tobulėti, siekti tikslų, ugdomas 

poreikis reguliariai sportuoti.  Ledo ritulio žaidimas pristatomas ir kaip įdomi, 

veiksminga fizinių pratimų rūšis, sveikos, stiprios, intelektualios asmenybės 

ugdymo ir turiningo aktyvaus poilsio priemonė, puoselėjanti vaikų bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžius, ugdanti savigarbą, pagarbą kitam asmeniui. 

Programos trukmė – 9 mėn. Programos intensyvumas – 3 kartus per savaitę.  

Pagrindinė ugdymo organizavimo forma – grupinės sporto pratybos ir varžybos. 

Programoje: sporto žaidimo teorijos pagrindai (sporto šakos istorija, varžybų 

taisyklės, sveika gyvensena, ir kt.), sporto praktika (fizinis, techninis, taktinis, 

psichologinis, integralus rengimas), varžybų veikla. Vidutinis vaikų skaičius 

ugdymo grupėje – 12. Programoje numatytos aktyvios veiklos, vyrauja praktiniai 

ugdymo metodai, kurie leis ugdyti ir lavinti praktinius įgūdžius bei gebėjimus.  

Baigęs programą vaikas sustiprės fiziškai, turės teorinių ir praktinių žinių apie ledo 

ritulio žaidimą, gebės savarankiškai čiuožti ledu, žaisti ledo ritulį ir kitus 

komandinius sporto žaidimus derindamas savo veiksmus su komandos draugais, įgis 

darbštumo, atkaklumo, atsakomybės, emocijų valdymo, valios ir kitų asmeninių 

savybių. 

Šiuolaikinio šokio klubas 

„Flamingas“ 

Choreografinio 

ugdymo programa 

Daina Svirskytė 

klubasflamingas@gmail.com 

8 672 94999 

Choreografinio ugdymo programa skirta vaikų ir jaunimo kompetencijų ir 

asmenybės, gebančios sėkmingai veikti visuomenėje, ugdymas per choreografijos 

veiklą ir saviraiškos poreikio tenkinimą. 

Programos metu siekiama vaikus ir jaunimą supažindinti su šiuolaikinio, klasikinio, 

modernaus, lietuvių liaudies, pasaulio tautų šokiu. Praktinių užsiėmimų metu 

išbandyti, atlikti, pajusti šių skirtingų šokių stilių. Prisidėti prie kūrybos, 

atskleidžiant individualius vaiko judesio, klausos, lankstumo (gimnastikos 

užsiėmimuose), atlikimo funkcijas. Šios programos pagalba ugdytiniai įgyja 

gebėjimą valdyti savo kūną, koordinuoti emocinę ir fizinę išraišką, pastebėti ir 

atpažinti kitų žmonių intencijas iš jų kūno kalbos. Užsiėmimų metu bus 

sprendžiamos stuburo problemos. Didelis dėmesys bus skiriamas raumenų 

stiprinimui, taisyklingai laikysenai, muzikinės klausos lavinimui, ritmo pajautimui. 

Ugdomas mokinių gebėjimas kritiškai mąstyti, diskutuoti ir spręsti problemas. Šokio 
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užsiėmimai, šokio pamokos ,bet kokia šokio veikla yra prasminga ugdant ir 

bendrąsias, ir dalykines šokio kompetencijas. 

Krepšinio sporto klubas 

„Tuatara“ 
Linksmuoliukai 

Daiva Jucevičienė 

daivajuc@gmail.com 

mob. +37061142435 

Judrieji žaidimai – viena pagrindinių sveikatos ir fizinio ugdymo priemonių. 

Žaidimams būdingas lenktyniavimas, įvairios emocijos, ugdomi pagrindinių judesių  

motoriniai įgūdžiai, tobulinama judesių koordinacija, grūdinamas organizmas, 

aktyvėja kūrybinis žaismingumas, tobulėja psichinės, fizinės ir moralinės savybės. 

Mokiniai pagilins esamas ir įgis naujų žinių apie įvairius judriuosius ir sporto 

žaidimus, kitas sporto šakas, susipažins su įžymiais sportininkais. 

Mokiniai gebės parinkti ir pritaikyti žaidimą, inventorių pagal savo pajėgumą, 

bendrauti ir  bendradarbiauti, kūrybingai, atsakingai, nepažeidžiant taisyklių spręsti 

jiems pavestas užduotis. 
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VšĮ „A.Sireikos 

krepšinio akademija“ 
Krepšinio ritmu 

www.aska.lt 

841 522220 

Fizinis aktyvumas yra geros sveikatos, socialinės ir ekonominės gerovės sąlyga. Jis 

priklauso nuo amžiaus, lyties, sveikatos būklės, savijautos ir pomėgių. Vaikystėje 

susidaro fizinio aktyvumo įgūdžiai visam gyvenimui. Reguliari fizinė veikla 

pagerina medžiagų apykaitą, širdies darbą, mažina tikimybę įgyti nereikalingo 

antsvorio, padeda išvengti laikysenos sutrikimų, įveikti psichoemocinę įtampą, 

stresą. Fiziniai pratimai stiprina organizmą, padeda koreguoti sveikatos trūkumus..  

Mokslo ir technikos progreso amžiuje vaikai vis mažiau juda. Mėgstamiausia vaikų 

laisvalaikio leidimo formos: - televizijos laidų žiūrėjimas, kompiuteriniai žaidimai, 

kurie susiję su sėdima veikla.  
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Karatė klubas „Tori“ 
Karatė treniruotės 

vaikams ir jaunimui 

www.tori.lt 

mob. +370 699 08349 

Vaikų ir jaunimo užimtumas supažindinant juos su rytų kovos menais ir kultūra, 

taikant karate kaip sporto šakos pradinio paruošimo programas bei neformalaus 

švietimo ir ugdymo formas bei metodus. 

Užsiėmimų metu bus ugdoma ir lavinama: 

 .  savikontrolė ir bendravimas – tai gebėjimas kontroliuoti agresiją, gerbti oponentus 

ir pozityviai komunikuoti  užsiėmimų metu; 
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. fizinių savybių ugdymas – tai kordinacija, greitumas, vikrumas, ištvermė, jėga ir 

lankstumas; 

.  pradinio, paruošiamojo lygio karatė ir savigynos technikos mokymas; 

. komandinės ir individualios didaktinės rungtys bei žaidimai, padedantys 

socializuotis ir komunikuotis grupėse; 

. teoriniai užsiėmimai skirti vaikų socializacijos aktualijoms, sveikos gyvensenos 

temomis  bei supažindinimas su japonų ir rytų kovos menų istorija, kultūra. 

 

Laisvasis mokytojas 

Mindaugas Grigas 

Atrask save 

žaisdamas 

Mob. +370 657 723 47 

Programa „Atrask save žaisdamas“ skirta 7–18 metų amžiaus vaikams, ypatingą 

dėmesį skiriant mažiau galimybių turintiems, mažiau motyvuotiems moksleiviams, 

kurie dėl įvairių priežasčių neturi galimybių ar nenori įsitraukti į kitas neformalaus 

ugdymo veiklas. Programos paskirtis - sudaryti palankias sąlygas atsiskleisti vaiko 

individualiems gebėjimams, tenkinant jo saviraiškos poreikį per žaidimų įvairovę, 

padėti įgyti žaidimų teorijos, technikos ir taktikos žinių ir įgūdžių, suteikti bendrųjų 

ir dalykinių kompetencijų. 
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Laisvoji mokytoja Rasa 

Smagurauskienė 
„Smaguriukai“ 

Mob. +370 640 285 14 

Programa skirta vaikams ir jaunimui. Ugdytiniai supažindinami su receptais, kaip 

juos skaityti, atskleidžiamos konditerinės ir kulinarinės paslaptys. Programos metu 

ugdomos kūrybiškumo, savęs išreiškimo, dalykinės kompetencijos. 
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Laisvoji mokytoja Reda 

Gurski 
Joga 

Mob. +370 659 63610 

Jogos būrelio tikslas, kad visi vaikai turėtų galimybę judėti, tame tarpe ir mažiau 

judrūs, bei medikų rekomendacija apriboti vaikai judriai veiklai.    

Būrelio programa yra skirta 7-19 metų amžiaus moksleiviams. Užsiėmimai yra 

skirstomi pagal amžiaus grupes: pradinėms klasėms (7-11metų), pagrindinių 

mokyklų moksleivių amžiaus grupei (11-15 metų) ir gimnazinių mokyklų  jaunimui 

(15-19 metų); Skirtingoms amžiaus grupėms jogos pateikimas yra skirtingas; 

Pradinukams joga yra pateikiama žaismingiau nei vyresnėms amžiaus grupėms, 

vietoje apšilimo žaidžiami žaidimai;  

Fizinio aktyvumo įgūdžiai yra formuojami nuo pat vaikystės. Jogos užsiėmimai yra 

saugūs ir prieinami kiekvienam ugdytiniui. Pratimus vaikai atlieka pagal savo fizinį 

pajėgumą; Joga padeda sustiprėti fiziškai, pagerina vaiko lankstumą, koordinaciją, 
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mokėjimą sutelkti dėmesį. Fizinį aktyvumą turintiems vaikams stiprėja organizmo 

imunitetas, jie išmoksta greičiau atsipalaiduoti. Užsiėmimai gerina bendravimo bei 

savęs pažinimo įgūdžius. Didina pasitikėjimą savimi bei socialinį aktyvumą. Jogos 

užsiėmimai gali paversti ugdytinių laisvalaikį mėgstama veikla, o kai kuriems 

vaikams tapti net profesija. 

VšĮ „Matlogos“ 

Kritinis-loginis 

mąstymas – 

matematikai gabių 

vaikų ateities 

garantas 

www.matlogos.lt 

Programa parengta atsižvelgiant į kiekvieno matematikai gabaus vaiko individualius 

poreikius. Programos turinys parenkamas atsižvelgiant į Lietuvos mokinių 

matematikos olimpiados dalykinę programą, patvirtintą Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo  centro direktoriaus  2015 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. R1-

30. Užsiėmimų metu vaikai įgis gilesnes ir platesnes matematikos dalyko žinias, 

ugdys bendrąsias ir dalykines kompetencijas, kritinį – loginį mąstymą. Siekiant, kad 

ugdymas būtų patrauklesnis, didelė svarba teks mokymo metodų varijavimui. 

Užsiėmimų metu atliekamos įvairios tematikos bei sudėtingumo užduotys, 

naudojami žaidybiniai elementai, vaikai rengiami konkursams, olimpiadoms bei 

konferencijoms. Ugdysime mokinių gebėjimus argumentuoti, susieti informaciją iš 

skirtingų šaltinių, pasisakyti prieš auditoriją, bendrauti ir bendradarbiauti. 

Vaikai gebės analizuoti uždavinių sąlygas, susidaryti uždavinio sprendimo planą ir 

racionaliai jį išspręsti, apibendrins įvairių uždavinių sprendimo būdus ir taikys juos 

praktinėms ir teorinėms problemoms spręsti. Spręs sudėtingus, nestandartinius, 

praktinio turinio probleminius ir olimpiadinius uždavinius, gebės paaiškinti, 

argumentuoti, apibendrinti bei užrašyti pilną uždavinio sprendimą. Dalyvaudamas 

konkursuose, olimpiadose bei konferencijose stebės savo pažangą. 
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VšĮ Meninės raiškos 

mokykla „INCOGNITO“ 

Judesio estetikos ir 

šokio raiška 

Virginija Medžiaušienė 

virginija.medziausiene@gmail.com 

mob. +370 686 77476 

Šokantis žmogus yra gražus savo vidumi bei išore. Jis kitoks ir negali būti, o ypač 

šokant klasikines (baleto) ir šiuolaikinio šokio kompozicijas. Remiantis pedagoginio 

eksperimento duomenimis, nustatyta, kad vaikai ir jaunimas, lankydami judesio ir 

šokių užsiėmimus, patiria teigiamus pokyčius fizinėje ir dvasinėje plotmėje. Šokis 

plėtoja estetinę ir meninę patirtį bei stiprina fiziškai. Šia programa siekiama 

kiekviename ugdytinyje surasti visokeriopai laisvą, gražią ir turtingą asmenybę. 

Ugdymas grindžiamas pagarba vaiko asmenybei, pozityvia patirtimi, vertybių 

formavimu.  Remiantis prigimtiniu vaiko poreikiu judėti, pajusti, įvertinti, lavinti 
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savo gebėjimus, talentus, formuojant taisyklingą laikyseną, judesių koordinaciją, 

lavinant judesio grakštumą, kūną, artistiškumą, originalumą, grožio supratimą, 

kūrybos ir harmonijos pomėgį ir įgyjant šiuolaikinę kultūrinę kompetenciją – pažinti 

tiek aukšto, klasikinio meno vertybes, tiek ir populiariojo meno reiškinius. 

Kadangi ugdymas šokiu vyksta per judesio raišką (atlikimą, kūrybą) ir per šokio 

kultūros pažinimą (šokio atlikimą, stebėjimą, interpretavimą ir vertinimą dabarties 

ir praeities, savo ir kitų kultūros kontekste), programa orientuota į ugdytinių 

turiningą laisvalaikio praleidimą, organizuojant ir dalyvaujant įvairaus žanro 

šventėse, projektuose, festivaliuose, konkursuose, padedant suvokti mados ir 

kultūros raidą bei visiems aktyviai ir veiksmingai įsiliejant i visuomenės ir kultūros 

gyvenimą, menu ir grožiu praturtinant savo gyvenimą, prasmingai praleidžiant laiką 

su bendraminčiais. 

VšĮ Aukštelkės 

neformaliojo ugdymo 

akademija 

Išmanioji EV3 

LEGO robotika 

Stasys Gabrielaitis 

stasys.gabr@gmail.com 

mob. +370 652 57401 

Ši programa skirta vaikams nuo 7  iki 16 metų. Jos tikslas – sudominti ir motyvuoti 

vaikus mokytis STEM dalykų ir juos taikyti sprendžiant kasdienio gyvenimo ir juos 

supančios aplinkos iššūkius. Vaikai mokosi, eksperimentuoja ir teorines žinias 

įtvirtina per žaidimą, konstruodami linksmuosius LEGO EDUCATION 

MINDSTORMS robotus ir FIRST LEGO League varžybų lauką. 
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Šiaulių „Aušros“ 

muziejus 

Fotografijos būrelis 

„Fotografijos 

muziejaus studija“ 

 

www.ausrosmuziejus.lt  

rastine@ausrosmuziejus.lt 

Neseniai rekonstruotas Fotografijos muziejus Šiauliuose – vienintelis specializuotas 

fotografijos technikos ir meno muziejus Lietuvoje. Muziejuje sukurta kūrybiška, 

daugiafunkcinė, fotografuoja alsuojanti erdvė. Vienas iš šios erdvės  akcentų – 

modernus edukacinis centras „Studija“, aprūpintas šiuolaikiška fotografine įranga. 

Centrą sudaro edukacinių programų patalpa, fotolaboratorija ir mažoji parodų bei 

vaizdo peržiūrų salė, kuri prireikus gali būti transformuota į fotostudiją.  

Fotografijos muziejuje organizuojamo Fotografijos būrelio užsiėmimai vyks 

edukaciniame centre „Studija“. Čia be teorinių fotografijos istorijos, senosios 

istorinės ir šiuolaikinės technikos ir technologijos žinių, būrelio dalyviai galės 

praktiškai išbandyti įvairius fotografinius procesus, išmoks fotografuoti, dirbti su 

profesionalia studijine įranga, gaminti fotografijas fotolaboratorijoje ir kt. 

Fotografijos būrelio dalyviams numatyti užsiėmimai ir Fotografijos muziejaus 
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fonduose bei ekspozicijoje, kur galės išvysti ir susipažinti su autentiškomis 

fotografijos technikos ir meno vertybėmis, turės galimybę lankyti ir aptarti 

Fotografijos muziejuje rengiamas parodas. Besibaigiant mokslo metams būrelio 

dalyviai Fotografijos muziejaus „Studijos“ parodų salėje patys surengs baigiamąją 

savo kūrinių parodą. 

Laisvoji mokytoja Adelė 

Gružienė 

,,ŽALNIERIUKAS“ 

 

agruziene@gmail.com 

mob. +370 612 27703 

Ugdant šokiu remiamasi natūraliu vaiko poreikiu judėti, socialiniu poreikiu būti 

grupėje bei prigimtiniu raiškos ir kūrybiškumo poreikiu. Sceninio šokio 

analizavimas, mokymasis, atlikimas – pagrindinės šios programos ugdomosios 

veiklos. Ugdymas grindžiamas pagarba vaiko asmenybei, pozityvia patirtimi, 

vertybių formavimu. Lavinamas judesio grakštumas ir koordinacija, kurie padeda 

geriau ir greičiau įsilieti į visuomeninį gyvenimą. Ugdomas žmogaus atsparumas 

minios psichologijai ir gebėjimai pagrįsti savo nuomonę, nuostatas. Padedama 

vaikams suvokti mados, masinės kultūros raidą. 

2019-12-31 

UAB „Impuls LTU“ 
Plaukimo akademija 

Šiauliuose 

http://plaukimoakademija.lt 

Plaukimo akademija skirta vaikams nuo 6 metų, norintiems išmokti plaukti arba jau 

mokantiems ir ketinantiems patobulinti plaukimo techniką bei įgūdžius, 

dalyvavimas varžybose. 

2018-06-30 

VšĮ Nacionalinė regionų 

plėtros agentūra 

Atskleisk karjeros 

projektavimo 

paslaptį 

www.nrda.lt 

Programos „Atskleisk karjeros projektavimo paslaptį“ praktinių užsiėmimų metu 

interesų, gebėjimų bei galimybių ištyrimas, vidinių resursų atskleidimas padės 

jaunam žmogui sistemingai ir racionaliai projektuoti individualią profesinę karjerą. 

Programa suskirstyta į modulius, kurių turinys (temos, aktyvūs metodai, priemonės 

ir kt.) pritaikytas įvairioms amžiaus grupėms: nuo atsakymo į klausimus „kas aš 

esu?“ ir „kuo noriu būti?“ iki individualaus plano, kompetencijų portfelio sudarymo 

bei pasitikėjimo savimi sustiprinimo siekiant užsibrėžtų tikslų.  

Baigę šią programą, dalyviai turės gebėjimus, žinias ir motyvaciją, padedančią 

patiems projektuoti savo profesinę karjerą. Baigusiems šią programą išduodami 

pažymėjimai. Užsiėmimus veda karjeros konsultantė. 

2018-12-31 

Laisvoji mokytoja Asta 

Jogminienė 
Aš ir anglų kalba 

daigutis@hotmail.com 

Ši programa yra skirta vaikams, kurie dar nepradėjo mokytis anglų kalbos arba 

mokosi ją dar neseniai (1-3 mokymosi metai).  Tenkinant mokinių pažinimo, 

ugdymosi ir saviraiškos poreikius užsiėmimų veiklos bus organizuojamos parenkant 
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gyvenimiškas užduotis, stebėjimus, bandymus, keičiant mokymosi aplinką, taikant 

mokymosi veikiant metodą.  Užsiėmimų metu vaikai dalyvaus įvairiose veiklose: 

pokalbiuose, deklamuos eilėraščius, skanduos, dainuos, vaidins trumpus epizodus, 

pieš, žais judriuosius ir stalo žaidimus, atliks trumpas ir įdomias praktines užduotis, 

dalyvaus mokomuosiuose žygiuose ir pan. Įvairių mokymo(si)  metodų įvairovė 

suteikia vaikams sėkmės situacijų, plėtoja jų socialinius įgūdžius, skatina jų aktyvų 

dalyvavimą užsiėmimuose, stiprina natūralų smalsumą, kelia motyvaciją. Vaikai 

daug laisviau ir drąsiau komunikuoja ir lengviau įsimena naują informaciją, plėtoja 

savo žodyną, mokosi bendrauti angliškai su savo bendraamžiais, susipažįsta su 

kultūriniais skirtumais ir atranda panašumus. 

Laisvasis mokytojas 

Mantas Miškauskas 
Sportiniai šokiai 

nykoolt@gmail.com  

Programa skirta 7-14 metų vaikams. Programos tikslas -  supažindinti vaikus su 

sportiniais šokiais, sudaryti jiems sąlygas įgyti elementarius šokio pagrindus, 

mokytis, tobulėti, ugdyti savo gebėjimus, taip pat įgyvendinti bendrus sportinius 

tikslus šokio srityje, bendradarbiauti su Lietuvos sportinių šokių federacija - 

dalyvauti jų rengiamose varžybose, bei kituose renginiuose, tobulinti šokio srities 

žinias, gebėjimus ir įgūdžius, suteikti asmeniui papildomų dalykinių kompetencijų, 

ugdyti pagarbą žmogaus teisėms, orumą, pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką 

požiūrį į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdo įvairovę. 

 

2019-12-31 

VšĮ  „Vaikų uostas“ Jaunasis pasienietis 

www.vaikuuostas.lt 

Pavyzdinė Jaunojo pasieniečio būrelio (toliau – būrelis) veiklos programa parengta 

pagal Pasieniečio mokymo programą, pasieniečio rengimo standartą ir šiandieninius 

reikalavimus, keliamus pasieniečių profesiniam mokymui. 

2019-12-31 

VšĮ Išmanioji mokykla Smagioji robotika 

www.ismaniojimokykla.lt 

Programa „Smagioji robotika – Šiauliai“ skirta ugdyti ir skatinti vaikus pažinti 

robotikos, matematikos, informatikos, gamtos mokslų pradmenis. Robotika skatina 

vaikus mąstyti kūrybiškai, analizuoti situacijas ir taikyti kritinio mąstymo ir 

problemų sprendimo įgūdžius. Vaikai mokomi būti ne tik išmaniųjų technologijų 

vartotojais, bet ir jų kūrėjais, dalintis idėjomis. 

Vaikai dirbs su LEGO Education WeDo2 konstruktorių rinkiniais. Mokysis 

programuoti planšete vaikams specialiai pritaikytoje piktogramų aplinkoje. 

Programos metu išmoks valdyti sukonstruotus mechanizmus, mokysis atpažinti ir 
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įvardyti technines konstruktoriaus dalis: tokias, kaip variklis, atstumo bei padėties 

jutikliai ir kt. Susipažins su jų veikimo principais. 

Komandinis darbas ir bendradarbiavimas yra smagiosios robotikos kertinis akmuo. 

Vaikai mokosi priimti savo klaidas kaip tobulėjimą, kuris veda juos į geresnius 

sprendimus ir rezultatus. 

Teorinės ir praktinės žinios ir įgūdžiai padės analizuoti, orientuotis sprendžiant 

realaus gyvenimo uždavinius. 

VšĮ Gargždų vaikų ir 

jaunimo edukacinis 

centras 

Sportinis gatvės 

judesių menas – 

parkūras ir 

akrobatika Šiaulių 

mieste 

pranys.tomas@gmail.com 

Pagrindinis programos tikslas – nesiekiant aukštų rezultatų įtraukti moksleivius į 

aktyvaus laisvalaikio užsiėmimus, apjungiančius pilnavertį motoriniu įgūdžių 

lavinimo ir meninės/kūrybinės pakraipos veiklų kompleksą. Programa paremta 

dviejų temų blokais: pirmasis – sportas ir kūno kultūra, antrasis – judėjimo menas ir 

kūrybiškumas. Platus programos spektras palengvina mokyklinio amžiaus vaikų 

pasirinkimą ir palaipsniui įtraukia juos  į įvairiapusiškas veiklas.  

 

2018-06-30 

VšĮ “Meda Project” 
Ebru - raktas į 

šeimos gerovę 

www.medaproject.com 

VšĮ „MEDA PROJECT“ yra pirmoji ir vienintelė įstaiga Lietuvoje, sukūrusi ir jau 

šešerius metus įgyvendinanti  Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programas, 

skirtas lavinti  vaiką drauge su šeimos nariais.  

Akredituotos programos (AP) „EBRU - raktas į šeimos gerovę“ metu užsiėmimai 

vyks 1 kartą per savaitę, 4 kartus per mėnesį, veiklos trukmė - 2 val. Dviejų 

susitikimų metu ant vandens nutapomi 2/A3 formato vienetiniai Ebru paveikslai, 

kurie perkeliami ant papiruso ir išsinešami namo. Kitų dviejų susitikimų metu 

vyksta grupiniai užsiėmimai, ebru brėžinių mokymasis, rankų darbo gaminiai, vaikų 

organizuojami renginiai, parodos, points of you metodas ir kt. veiklos. 

2019-12-31 

Laisvoji mokytoja Janina 

Žvirblytė Paslavičienė 
Sėkmės raktas 

zpjanina@gmail.com 

„Sėkmės raktas“ - tai vaikų neformalaus ugdymo programa, skatinanti asmeninę 

iniciatyvą, kūrybiškumą, saviugdą, lyderystę, ruošianti juos aktyviam ir prasmingam 

dalyvavimui visuomenės gyvenime. Socialinis dalyvavimas suteikia moksleiviams 

reikalingos asmeninės patirties. Tokios savybės kaip pasitikėjimas savimi, 

pozityvus–kūrybiškas mąstymas, atsakomybė ir iniciatyvumas, optimizmas taip pat 

yra ugdomi per mokymąsi iš patirties. NVŠ programa „Sėkmės raktas” padės 

vaikams pažinti save, susipažinti su lyderyste ir viešuoju kalbėjimu, projektine 

veikla, meno paslaptimis, domėtis gimtojo krašto kultūra ir istorija, skatins jų aktyvų 
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socialinį dalyvavimą. Programa siekiama padėti sąmoningai atsiskleisti, būti ne 

gyvenimo stebėtoju, o kūrėju. Siekiama paskatinti vaikus kūrybiškai įvertinti savo 

aplinką, imtis iniciatyvos patiems kurti savo, mokyklos ar bendruomenės gyvenimą. 

Norima, kad vaikai mokytųsi įprasminti kiekvieną akimirką, kuomet entuziazmas ir 

aktyvus pilietiškumas (veikla) – yra vienos svarbiausių lyderio vertybių. 

 

VšĮ „Tolerancijos ir 

fizinės gerovės ugdymo 

centras“ 

Emocinio ir fizinio 

lavinimo kūrybinės 

dirbtuvės 

www.tolerancijoscentras.lt 

Programa skirta pradinių klasių mokiniams, kuriems programa padeda įveikti 

mokymosi, bendravimo iššūkius bei didesnius išgyvenimus patiriantiems 

paaugliams, kuriems padeda atsipalaiduoti pasitikėjimu grįstoje aplinkoje, kritiškai 

vertinti save bei aplinką, adaptuotis sudėtinguose socialiniuose vaidmenyse. 

Programos turinys apima teorinį-praktinį darbą, kurio metu ugdytiniai skatinami 

stebėti save bei aplinką, analizuoti patiriamus jausmus, daryti išvadas bei mokytis 

valdyti emocijas. Kitoje užsiėmimų dalyje vaikai žaidžia komandinius žaidimus 

salėje ir lauke, improvizuoja, šoka. Pratimai lavina kūną, teikia saviraiškos 

galimybes. 
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VšĮ „Tolerancijos ir 

fizinės gerovės ugdymo 

centras“ 

Sveikos mitybos ir 

judesio ugdymas 

www.tolerancijoscentras.lt 

Programos turinys apima teorinę-praktinę sveikos mitybos žinių perteikimo ir 

įpročių formavimo dalį bei reguliarius skirtingo fizinio aktyvumo užsiėmimus, 

pritaikytus skirtingoms amžiaus grupėms. 

Programa suformuoja tinkamą teorinę bei pradinę praktinę bazę, pereinant prie 

sveikos mitybos, reguliaraus fizinio aktyvumo, keičiant įpročius, rūpinantis savimi. 

Programa padeda mažinti socialinę dalyvių su antsvoriu atskirtį, suteikiant galimybę 

įgyti daugiau pasitikėjimo savimi, tapti iniciatyvesniais, aktyvesniais, dalyvaujant 

popamokinėje veikloje. 

 

2018-12-31 

Asociacija „JCI Lietuva“ 

SELFY akademija 

(Verslumo ir 

lyderystės mokymai) 

(Šiauliai) 

www.jci.lt 

SELFY (Sustainable Enterprise and Leadership for Youth) Akademijos metu 15-17 

m. jaunuoliai lavina savo verslumo ir lyderystės įgūdžius. Akademijos mokymai   

orientuojasi į 4 asmenybės vystymosi sritis, tai: 1) savybės (Qualities), 2) patirtis 

(Experience), 3) požiūris (Attitudes) ir 4) įgūdžiai (Skills) – SPPĮ Kartu lavinamos  

verslo anglų k. žinios ir kompetencijos. Tarp nagrinėjamų temų -  tinkamas savęs 

pristatymas, reklama, finansai, verslo valdymas ir kt. Naudojama metodologija buvo 

sukurta bendradarbiaujant specialistams iš šešių Europos šalių – Lietuvos, Anglijos, 
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Graikijos, Ispanijos, Čekijos ir Lenkijos. Ši metodologija jau sulaukė pripažinimo 

tarptautiniame lygmenyje – Malmo verslumo konferencijoje (2016). SELFY 

Akademijos mokymai  remiasi garsios  Britų kompanijos „Bridging to the Future“  

veikla. Kompanija pirmoji sukūrė ir išbandė metodologiją pavadinimu „SLAM!“ 

(Sustainable Leadership and Mentoring), kurios pagrindu buvo parengtas SELFY 

projektas. Programoje jau sudalyvavo daugiau nei 1000 jaunų žmonių iš Anglijos 

mokyklų. Pagrindinis pasiektas rezultatas - jauni žmonės ėmėsi iniciatyvos kurti 

mikro-verslo, bendruomenės ir jaunimo projektus, o taip pat ir generuojančias 

realias pajamas veiklas.  Visi užsiėmimai vyksta interaktyvaus žaidimo forma. 

Žaidimas yra pats efektyviausias mokymosi būdas, kuris intensyviai stimuliuoja 

kiekvieno žmogaus socialinių ir profesinių kompetencijų vystymąsi. Tai įgalina 

asmenį išbandyti tam tikras situacijas saugioje aplinkoje, kartu gaunant struktūruotą 

grįžtamąjį ryšį. Pats svarbiausias dalykas – žaidimas suteikia malonumo jausmą 

mokantis. Šie mokymai yra anglų kalbos, verslumo kompetencijų ugdymo, 

lyderystės ir pažinčių su pripažintais lyderiais bei geros nuotaikos mišinys. 

Asociacija „JCI Lietuva“ 

Lyderio savybių 

ugdymas ir 

asmenybės 

potencialo 

atskleidimas 

(Šiauliai) 

www.jci.lt 

Užsiėmimai paremti pasaulyje pripažintos metodikomis: asmenybės tipologijos 

metodikomis (DiSC, MBTI ir kt.), JCI tarptautine ilgamete viešojo kalbėjimo 

mokymo praktika ir unikaliais JCI asmeninių gebėjimų lavinimo kursais (JCI 

Presenter, JCI Networking ir kt.), aktyvaus pilietiškumo - JCI Active Citizenship 

framework modeliu, mentorystės ir įtraukimo į savanorystę praktikomis, patyčių 

atpažinimo ir prevencijos metodikomis, pasitelkiant kūrybinius žaidimus  -  

mokiniai išmoksta suprasti skirtingus asmenybės elgsenos stilius, geriau pažinti 

save, geriau išnaudoti asmeninį potencialą, lengviau ir laisviau bendrauti viešumoje, 

labiau pasitikėti savimi. Išmokstama geriau pažinti ir įvertinti kitus žmones, su jais 

geriau sutarti bei sėkmingiau bendrauti atsižvelgiant į jų elgsenos skirtumus, atskirti 

ir suvaldyti patyčias bei konfliktines situacijas. Užsiėmimų metu yra įsisavinamas 

lyderystės modelis bei lavinami mokinio asmeniniai lyderio gebėjimai, išmokstama 

sėkmingiau bendradarbiauti komandoje, stiprinama mokinio motyvacija kelti ir 

siekti užsibrėžtų tikslų bei didesnių pasiekimų. 

2018-12-31 

Asociacija „JCI Lietuva“ Inovatyvus 

mąstymas ir dėmesio 

www.jci.lt 

Užsiėmimai paremti pasaulyje pripažintomis technikomis, tokiomis kaip Minčių 

Žemėlapiai, Asociacijų kambarys, Šešios mąstymo kepuraitės bei įvairiomis 

unikaliomis kūrybinio mąstymo ir problemų sprendimo metodikomis. Taikomos 
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koncentravimo 

ugdymas (Šiauliai) 

atminties lavinimo ir dėmesio koncentravimo technikos, remiantis Tony Buzan, 

Norman Doidge, Mary Carruthers ir kt.  Pratybų metu yra lavinami mokinių 

analitinio, kūrybinio bei išradingumo mąstymo įgūdžiai, įsisavinami geresnio 

mokymosi ir atminties principai, ugdomas  asmeninių įsiminimo sistemų kūrimas, 

mokomasi sutelkti ir išlaikyti dėmesį ties svarbiausiais dalykais bei praktiškai 

sprendžiamos realios situacijos. 

Asociacija „JCI Lietuva“ 

Kūrybiškumo 

ugdymas  ir 

asmeninių gabumų 

pažinimas (Šiauliai) 

www.jci.lt 

Užsiėmimai paremti pripažintomis kūrybiškumo ugdymo metodikomis (intuityvus 

piešimas, laukinis šokis,  spalvų ir garsų terapija, savęs pažinimas per asociatyvinius 

žaidimus ir kt.), individualaus ir grupinio smegenų šturmo technikomis bei  

pasauline Juoko Jogos praktika. Sukuriant jaukią neformalią kūrybinę aplinką, 

siekiama atskleisti  mokinių  geriausias asmenines savybes ir gebėjimus, užslėptą 

meninį, kūrybinį, technologinį potencialą. Mokomasi  būti aktyvesniais, labiau 

pasitikėti savimi, laisviau bendrauti su žmonėmis, nebijoti suklysti ir pozityviau 

priimti nesėkmes, lengviau valdyti įtampą ir neigiamas emocijas, lanksčiau reaguoti 

į sudėtingas situacijas ir kt. Kiekvienas užsiėmimas susideda iš praktinės kūrybinės-

patyriminės dalies bei aptariamosios diskusijos. Mokiniai išbando įvairias kūrybines 

formas, kuria ir eksperimentuoja individualiai ir grupėje, mokosi spręsti konfliktus 

ir rasti kūrybinius kompromisus. Mokomasi vertinti ir pripažinti kiekvieno kūrybinį 

potencialą, pažvelgti į savo ir kitų kūrinius įvairiapusiškai. Užsiėmimai vyksta 

žaismingai ir linksmai, todėl juose mokiniai pasisemia daug geros nuotaikos ir 

teigiamos energijos kitoms savo veikloms namuose ar mokykloje. 

2018-12-31 

UAB „Eina garsas“ Žuvys ir liežuvis 

uabeinagarsas@gmail.com 

Studijoje „„Žuvys ir liežuvis“: kūrybinis skaitymas, kalbėjimas, rašymas“ 

interaktyviai lavinami vaikų kalbėjimo, skaitymo ir rašymo gebėjimai, ugdomas 

kūrybiškumas. Šios programos tikslas – paskatinti vaikus „žaisti“ kalba, tekstais, 

gebėti juos skaityti, analizuoti, kelti klausimus, domėtis skaitymu, patirti skaitymo, 

rašymo, kalbėjimo malonumą ir naudą. Studijoje „Žuvys ir liežuvis“ lavinami XXI 

a. žmogui reikalingiausi įgūdžiai – bendradarbiavimas, iškalbingumas, raštingumas, 

analitinis, kritinis mąstymas, stiprinamas vaikų pasitikėjimas savo jėgomis. Vaikai 

mokomi skaityti tekstus, pasitelkiant interaktyviojo skaitymo strategijas, kurios 

palengvintų ne tik mokymąsi lietuvių kalbos ar literatūros pamokose, bet ir kituose 

mokomuosiuose dalykuose. Didelis dėmesys skiriamas vaikų literatūros 

populiarinimui, garsiniam skaitymui. Ugdomos ne tik dalykinės (taisyklingo 
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rašymo,  gebėjimo kalbėti, tekstų kūrimo ar tekstų analizės) kompetencijos, tačiau 

formuojamos ir estetinės vaikų nuostatos bei aiškus vertybinis pamatas. Daug 

dėmesio skiriama užduočių, veiklų žaidybiškumui, kad vaikai į visą ugdymosi 

procesą betarpiškai įsitrauktų, jiems būtų įdomu ir patrauklu. Siekiant visiško vaikų 

įsitraukimo, ugdymo procese pasitelkiamos ir išmaniosios technologijos, kurios 

vaikams padeda atlikti paskirtas užduotis, skatina jų kūrybiškumą, padeda ieškoti 

naujų užduočių atlikimo formų. Vaikai skatinami kuo daugiau kalbėti, reikšti savo 

nuomonę. Lavinami ne tik oratoriniai gebėjimai, bet ir kritinis mąstymas, 

sąmoningas pilietiškumas. Vaikai skatinami savo žiniomis ir gebėjimais dalintis su 

mokyklos bendruomene – jiems rengti su skaitymu susijusius renginius, akcijas.  

 

VšĮ „Robotikos 

mokykla“ 

Robotika ir būsimųjų 

technologijų 

startuolių ugdymas 

www.robotikosmokykla.lt 

Programa skirta padėti mokiniams geriau suprasti šiuolaikines technologijas, 

parodyti naujus būdus, kaip jas galima panaudoti naudingiems įgūdžiams formuoti, 

ugdyti savarankišką domėjimąsi technologijų naudojimu. Mokiniams skiriamos 

programavimo, trimačio projektavimo, elektronikos, mechatronikos, inžinerijos 

užduotys. 
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Sporto mokykla 

„Čiuožiu.lt“ 
Aš moku čiuožti! 

Vaikų mokymas čiuožti yra svarbi veikla keliais aspektais – pradinio čiuožimo 

įgūdžių mokymo ir saugaus elgesio ant ledo, fizinio aktyvumo didinimo ir 

talentingų vaikų paieškos prasme. Čiuožimo treniruotės taps prieinamos ne tik 

tiems vaikams, kurių tėveliai randa laiko atvesti vaikus ant ledo po pamokų, bet ir 

tiems, kurie po pamokų yra labiau orientuojami į kitas papildomas veiklas – šokių, 

gimnastikos, muzikos ir pan. 
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Kantri ir linijinių šokių 

klubas Brandi Kava 

Chorinis dainavimas 

 

vajaune@gmail.com  

Programos esmė – ugdyti menišką, savimi pasitikinčią kūrybingą asmenybę, turinčią 

poreikį išreikšti save ir aktyviai dalyvauti muzikinėje veikloje. 

Programos turinys: 

1. Balso higiena. 

2. Chorinio dainavimo technikos lavinimas. 

3. Chorinių kūrinių interpretavimas. 

4. Atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje. 

Numatomos veiklos: 

      1.   Praktiniai užsiėmimai;  
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      2. Aktyvus dalyvavimas miesto, apskrities ir respublikos muzikiniuose 

renginiuose, tarptautiniame „Vilnius GOSPEL“ festivalyje, pasaulio lietuvių dainų 

šventėje „Vardan tos...“;  

      3. Dainų garso įrašai. 

Programą baigę mokiniai bus patobulinę muzikines ir bendražmogiškąsias 

kompetencijas tolesnei sėkmingai saviraiškai ir  dalyvavimui jaunimo bei studentų 

chorų veikloje. 

Valstybės institucijų 

kalbų centras 

„Angliškai kalbu 

laisvai: Taip!“ 

www.vikc.lt 

Kadangi kalbos socialinis uždavinys - įtikinti, paskatinti veikti ir suteikti malonumą 

klausytojui, šeštadienio akademijos šnekamosios anglų kalbos programa 1 – 2 klasių 

gimnazistams „Speak English Fluently: Yes!“ ugdys jaunųjų  kalbėtojų gebėjimus 

ne tik perteikti informaciją anglų kalba sklandžiai, bet ir gebėjimą suteikti 

klausytojui pasitenkinimą, kad sužinota kažkas naujo, kad į problemą, apie kurią 

kalbama, galima pažiūrėti kitaip. Raiškus tarimas, vaizdingas žodynas, prasmingas 

turinys ir viešojo kalbėjimo etika – neatsiejami nepamirštamo pristatymo elementai, 

kurių dalyviai mokysis atlikdami praktines užduotis, diskutuodami, debatuodami, 

rengdami teminius  pristatymus, dalyvaudami patyriminėse žaidimų veiklose. Baigę 

šią programą, dalyviai praplės žodyną įvairiomis temomis, gebės struktūriškai 

išsakyti savo nuomonę tam tikra tema, vartodami turtingą ir gramatiškai taisyklingą 

žodyną, išsamiai pasikeisti informacija su pašnekovu, tinkamai pateikti argumentus 

ir jų pavyzdžius. Ši programa suteiks daugiau pasitikėjimo savimi  būsimoje 

asmeninėje, akademinėje, profesinėje veikloje, suteiks viešojo kalbėjimo įgūdžių, 

kurių prireiks darbo pokalbiuose, susirinkimuose, viešuosiuose renginiuose. 
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Laisvasis mokytojas 

Egidijus Daknys 

 

„Mano karatė kelias“ 

 

www.btigras.lt  

Programa skirta 6-19 metų amžiaus vaikams ir jaunimui. Karatė treniruotės 

vykdomos pagal rytų kovos tradicijas.  Programa orientuota į asmenybės kilnaus 

elgesio lavinimą, sąmoningą rūpinimąsi sveika gyvensena, ryžtingą savo laiko 

planavimą, fizinio aktyvumo įgūdžių formavimą. 

   Programos turinį sudaro karatė filosofijos pažinimas, technikos elementų 

mokymasis ir tobulinimas, asmenybės ugdymas bei sveikatos stiprinimas. Vyrauja 

praktiniai ugdymo metodai.  

   Programoje yra trys kryptys. Pasirinkę praktinio karatė kryptį, dalyviai mokosi 

savigynos, stiprina sveikatą, ugdo dalykines bei savikontrolės kompetencijas, 
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laikydami atestacinius egzaminus kelia savo kvalifikaciją, dalyvauja klubo veikloje. 

Tai sutampa su asmens krašto gynėjo vertybių formavimu. 

     Pasirinkę sveikatingumo kryptį dalyviai studijuoja karatė meną, stiprina sveikatą, 

lavina motoriką ir kūno laikyseną, tenkina natūralų poreikį judėti, ugdo asmenybę, 

kuri gebės kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje. 

   Pasirinkę sportinio karatė kryptį, dalyviai dalyvauja sportiniuose renginiuose, 

seminaruose, laiko kvalifikacijos egzaminus, o tai padeda ugdyti pilietiškumą, 

patriotiškumą. Šios veiklos suteikia perspektyvas renkantis gyvensenos būdą ir 

būsimą profesiją. 

   Metodiškai parengta programa atitinka vaikų amžių bei fizines galias, supažindina 

su karatė dvasinėmis vertybėmis, moko pagarbos sau ir kitam siekiant užsibrėžto 

tikslo.  

    Programos naudingumas jos dalyviams analizuojamas kvalifikacijos kėlimo 

egzaminų metu. Tai yra vaikų fizinis pasirengimas, savikontrolės kompetencijos 

kėlimas, mokėjimas valdyti savo emocijas, gerbti vienas kitą. 

    Sezono pabaigoje dalyviai vyksta į sporto ir poilsio stovyklas, kuriose derinant 

treniruotes su aktyviu poilsiu sudaromos sąlygos vaikų ir jaunimo fiziniam ir 

socialiniam aktyvumui reikštis, ugdomi savarankiškumo įgūdžiai, tobulinama 

asmenybė. 

Laisvasis mokytojas 

Simas Garbenis 

„Muay Thai 

savigynos meno 

pradmenys 

moksleiviams” 

     simasss.g@gmail.com  

Programa skirta 10–18 metų amžiaus paaugliams. Programos paskirtis – padėti 

vaikams pajusti fizinio aktyvumo džiaugsmą, stiprinti vaiko fizinę ir psichinę 

sveikatą, lavinant ištvermės, koordinacijos, reakcijos, koncentracijos, savitvardos, 

drąsos ir ryžto savybes,  supažindinti  su Rytų kovos menų istorija ir filosofija, 

išmokinti Muay Thai kovos meno pagrindų, išmokyti bendrosios savigynos būdų 

bei garbingos kovos principų,  ugdyti  kovotojo charakterį, formuoti sveikos 

gyvensenos principus. 

 Šiame ugdymo procese stiprinama jaunuolių sveikata, šalinamos fizinio 

išsivystymo disproporcijos, įvairiapusiška sportine veikla lavinamos fizinės ir 

psichinės savybės, mokoma judesių atlikimo technikos, skiepijamas noras ir 

motyvacija fiziškai tobulėti, siekti tikslų, ugdomas poreikis reguliariai sportuoti.  

Muay Thai užsiėmimų metu lavinamas kūno judesių valdymas, koncentracija, 

gebėjimas pažinti savo kūną, dvasinė stiprybė, taip pat ugdoma savigarba bei 

pagarba kitam asmeniui. 
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             Programos trukmė – 12 mėn. Programos intensyvumas – 2 kartus per 

savaitę.  

              Pagrindinė ugdymo organizavimo forma – grupinės sporto pratybos ir 

varžybos. Programoje: sporto šakos teorijos pagrindai (sporto šakos istorija, 

varžybų taisyklės, sveika gyvensena, ir kt.), sporto praktika (fizinis, techninis, 

taktinis, psichologinis, integralus rengimas), varžybų veikla. Vidutinis vaikų 

skaičius ugdymo grupėje – 25. Programoje vyrauja praktiniai ugdymo metodai, 

kurie leis ugdyti ir lavinti praktinius įgūdžius bei gebėjimus.  Baigęs programą 

jaunuolis sustiprės fiziškai, turės teorinių ir praktinių žinių apie savigyną, gebės 

apsiginti, įgaus pasitikėjimo savo jėgomis, darbštumo, atkaklumo, atsakomybės, 

emocijų valdymo, valios ir kitų asmeninių savybių. 

 

Parengta pagal teikėjų pateiktą informaciją. 


