NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ, 2018 METAIS FINANSUOJAMŲ
NVŠ LĖŠOMIS KAUNO MIESTE, SĄRAŠAS

Žmogaus sauga, sveika gyvensena, aplinkosauga, ekologinis ugdymas:
Eil
Nr

NVŠ teikėjo
pavadinimas,
juridinis
statusas

NVŠ
programos
pavadinimas

Kauno Algio
Žikevičiaus
saugaus vaiko
mokykla

„Eismuolis“

Kokio
Program
amžiaus
os
mokinia vykdymo
ms skirta
vieta
programa
1-7 kl.

Kauno
Algio
Žikevičiaus
saugaus
vaiko
mokykla,
Ašigalio g.
23

Program
os kodas
KTPRR

Programos anotacija

Programos
rengėjų
kontaktai

120900031

Programa skirta visiems, norintiems joje
dalyvauti 7-13 metų vaikams, nes per
suteikiamas žinias, aktyvią veiklą, darbą
grupėje būtų skatinamas asmenybės augimas,
lavinami bendravimo ir bendradarbiavimo
įgūdžiai, suteikiantys vaikams ateityje
pasitikėjimo savimi dalyvaujant
visuomeninėje veikloje, sudaromos sąlygos
prasmingam vaikų laisvalaikiui.

Daiva
Piličiauskienė
865748064
daiva.svm@gm
ail.com

Kauno Algio
Žikevičiaus
saugaus vaiko
mokykla

„Fizinio
aktyvumo
skatinimas
(svarsčių
kilnojimas)“

8-12 kl.

Kauno
Algio
Žikevičiaus
saugaus
vaiko
mokykla,
Ašigalio g.
23

120501620

Kauno Algio
Žikevičiaus
saugaus vaiko
mokykla

„Fizinio
aktyvumo
skatinimas
(futbolas)“

1-10 kl.

Kauno
Algio
Žikevičiaus
saugaus
vaiko
mokykla,
Ašigalio g.
23

120501618

Ugdomas vaiko atvirumas estetiniams
įgūdžiams, jautrumas gamtos, vaiką
supančios aplinkos bei meno kūrinių grožiui.
Nagrinėdami saugaus elgesio situacijas,
taisykles, mokiniai įgytas žinias integruos į
kalbos raišką, teatrą, muziką, dailę, judesį.
Tyrinės įvairias meninės raiškos priemones,
mokysis spontaniškai išreikšti savo nuotaiką,
jausmus, mintis, santykį su pasauliu, atrasti
individualumą, savitą raiškos stilių, gebėjimą
kurti vaizduojant, muzikuojant, vaidinant,
šokant, žaidžiant.
Mokiniai atskleis savo gebėjimus, fiziškai
tobulės, išgyvens džiaugsmą, tenkins
savirealizacijos poreikį, stiprinti nusiteikimą
ir gebėjimą sieti mokymąsi, darbą bei poilsį
su fiziniu aktyvumu, ugdysis kritinį mąstymą.
Įgaus žinių kaip lavinti raumenų jėgą ir
ištvermę, svarsčių kilnojimo techniką,
užsiiminėti mėgstama sporto šaka, kaip
taikyti žinias ir įvairesnius metodus atliekant
praktines užduotis, pasirengti būsimai
profesijai.
Programa skirta 7-16 metų mokiniams ugdyti visavertes asmenybes, dar labiau
sudominti vaikus futbolu, mokyti juos šio
žaidimo, kuo didesnį dėmesį skiriant
užsiėmimų kokybei, vengti nusistovėjusių
standartų, stengtis pateikti ir sudominti
vaikus tokiais pratimais ir žaidimais, kurie
vėlesniais futbolininkų rengimo etapais turėtų
lemiamos reikšmės įvaldant tikslius judesius
ir žaidimo technikos veiksmus, taip pat,
gerinti vaikų sveikatą, ugdyti fizines savybes,
atitraukti nuo žalingų įpročių. Futbolo nauda
vaikui:
1. Ugdo charakterį bei pasitikėjimą savimi;

Vidas Grigonis
862787871
grigonisv@yah
oo.com

Aleksandr
Rancev
861216982
AlexandraRa@
yandex.ru

Kauno Algio
Žikevičiaus
saugaus vaiko
mokykla

„Fizinio
aktyvumo
skatinimas
(graikų-romėnų
imtynės)“

1-7 kl.

Kauno
Algio
Žikevičiaus
saugaus
vaiko
mokykla,
Ašigalio g.
23

120501619

Kauno Algio
Žikevičiaus
saugaus vaiko
mokykla

„Fizinio
aktyvumo
skatinimas (joga)“

7-12 kl.

Kauno
Algio
Žikevičiaus
saugaus
vaiko
mokykla,
Ašigalio g.
23

120501621

2. Lavina greitį ir orientaciją;
3. Ugdo atsakomybės jausmą bei
pareigingumą;
4. Gerina darbo komandoje gebėjimus;
5. Ugdo discipliną.
Programa skirta 7-13 metų amžiaus
Gintaras
mokiniams lavinti sportinius gebėjimus,
Bukauskas
skatinti jų bendradarbiavimą, saugoti
867400700
vaikystės ir jaunystės vertybes, padėti tvirtus bukauskas.g@g
dorovės, sveikos gyvensenos pagrindus, ugdyti
mail.com
intelektą, pilietiškumą, teisių ir pareigų
šeimai, tautai sampratą.
Užsiėmimų metu vaikai sustiprės fiziškai,
išmoks apsiginti bei apginti silpnesnius. Ši
kovinė sporto šaka padės vaikui ugdyti savo
valią, ryžtą bei pasitikėjimą savimi, išmokti
siekti tikslo, įgyti kūno koordinacijos, greitos
reakcijos ir sveikos gyvensenos įgūdžių. Taip
pat jie taps drąsūs, lankstūs ir ištvermingi.
Tai sporto šaka, kuri padeda geriau atskleisti
žmogaus galimybes, stiprina sveikatą ir
funkcines galias. Sistemingai lankant
užsiėmimus, ugdoma jėga, vikrumas,
greitumas, drąsa, ryžtingumas, taktinis
mąstymas. Greitai keičiantis dvikovos
situacijoms, aktyviai dirba rankos, pečių
juosta ir visas kūnas.
Programa skirta įvairaus mokyklinio amžiaus
Filomena
mokinių pažinimo, lavinimosi, saviraiškos,
Beleškevičienė
sveikatingumo poreikių tenkinimui, specifinių
862093024
savęs pažinimo, tobulinimo gebėjimų ir
filebel@yahoo.
kompetencijų ugdymui. Praktikuojant jogą
com
išmokstama ramybės ir proto koncentracijos,
įžvelgiamas gyvenimo grožis, pasitikėjimas
savimi. Tai puiki priemonė atitraukti
mokinius nuo žalingų įpročių, didinti jų
užimtumą, įvairinti laisvalaikį. Joga ugdo

Kauno Algio
Žikevičiaus
saugaus vaiko
mokykla

„Fizinio
aktyvumo
skatinimas
(karatė)“

2-12 kl.

Kauno
Algio
Žikevičiaus
saugaus
vaiko
mokykla,
Ašigalio g.
23

120501616

sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo
poreikį, gebėjimą kritiškai nagrinėti sveikatos
tausojimo klausimus, lavina motoriką, kūno
laikyseną, leidžia patirti judėjimo, tobulėjimo
džiaugsmą, ugdo bendravimo ir
bendradarbiavimo įgūdžius. Praktinių ir
teorinių užsiėmimų metu mokiniai įgyja
bendrąsias (savęs pažinimo, socializacijos,
asmeninę, pažinimo, socialinę) ir specialiąsias
(biologijos, anatomijos, fiziologijos,
psichologijos) kompetencijas, plečia akiratį,
atskleidžia savo kūrybinius gebėjimus,
išmoksta įvertinti jėgas ir kryptingai siekti
tikslų gerbiant aplinką ir save, tausojant savo
ir kitų sveikatą, rūpinantis savimi ir
aplinkiniais.
Programa skirta įvairaus mokyklinio amžiaus
mokinių pažinimo, lavinimosi, saviraiškos,
sveikatingumo poreikių tenkinimui, specifinių
savęs pažinimo, tobulinimo gebėjimų ir
kompetencijų ugdymui. Praktikuojant karate
išmokstama ramybės ir proto koncentracijos,
įžvelgiamas gyvenimo grožis, pasitikėjimas
savimi. Tai puiki priemonė atitraukti
mokinius nuo žalingų įpročių, didinti jų
užimtumą, įvairinti laisvalaikį. Karate ugdo
sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo
poreikį, gebėjimą kritiškai nagrinėti sveikatos
tausojimo klausimus, lavina motoriką, kūno
laikyseną, leidžia patirti judėjimo, tobulėjimo
džiaugsmą, ugdo bendravimo ir
bendradarbiavimo įgūdžius. Praktinių ir
teorinių užsiėmimų metu mokiniai įgyja
bendrąsias (savęs pažinimo, socializacijos,
asmeninę, pažinimo, socialinę) ir specialiąsias
(biologijos, anatomijos, fiziologijos,
psichologijos) kompetencijas, plečia akiratį,

Mantas
Krušinskas
867952454
mkrusinskas@
gmail.com

Kauno Algio
Žikevičiaus
saugaus vaiko
mokykla

„Funkcinė
treniruotė“

6-9 kl.

Kauno
Algio
Žikevičiaus
saugaus
vaiko
mokykla,
Ašigalio g.
23

120501615

Kauno Algio
Žikevičiaus
saugaus vaiko
mokykla

„Jaunieji
dviratininkai“

1-7 kl.

Kauno
Algio
Žikevičiaus
saugaus
vaiko
mokykla,
Ašigalio g.
23

120900032

atskleidžia savo kūrybinius gebėjimus,
išmoksta įvertinti jėgas ir kryptingai siekti
tikslų gerbiant aplinką ir save, tausojant savo
ir kitų sveikatą, rūpinantis savimi ir
aplinkiniais.
Kultivuodamas šį sportą, žmogus sutvirtėja
fiziškai, tobulėja dvasiškai, išugdoma
drausmė, atsakomybės jausmas, o tai yra
svarbiausi dalykai gyvenime.
Tai visapusiškos treniruotės, lavinančios visą
kūną harmoningai;
Vienodai efektyviai stiprinami ne tik
raumenys, bet ir raiščiai bei sausgyslės;
Funkcinės treniruotės yra dinamiškesnės ir
įdomesnės;
Sportiškas ir atletiškas kūnas yra
suformuojamas lavinant kūno ypatybes;
Kompleksiniai pratimai, kurių metu
apkraunama daug raumenų grupių vienu
metu;
Efektyviai apkraunami gilieji (akiai
nematomi) raumenys bei raumenys –
stabilizatoriai
Programa siekiama atskleisti mokinių
gebėjimus ir suteikti pasitikėjimo tapti
sąmoninga asmenybe, sugebančia atsakingai
ir kūrybingai spręsti savo problemas ir
aktyviai veikti visuomenėje bei prisitaikyti
prie kintančios eismo aplinkos. Programa
skirta ugdyti jaunųjų dviratininkų saugaus
eismo sampratą, mokyti kelių eismo taisyklių,
saugaus eismo automobilių eismo aplinkoje,
formuoti saugaus elgesio įgūdžius, įpročius,
nuostatas. Vykdomas jaunųjų dviratininkų
mokymas: mokiniai įsisavina pagrindines
KET sąvokas, terminus, išmoksta kelių eismo
taisykles reikalingas dviratininkams. Be to,

Rita Agurkienė
861856180
ritele11@yahoo
.com

Nijolė
Dilevičienė
868684565
nijole.as@gmai
l.com

Kauno Algio
Žikevičiaus
saugaus vaiko
mokykla

„Jaunieji eismo
patruliai“

5-8 kl.

Kauno
Algio
Žikevičiaus
saugaus
vaiko
mokykla,
Ašigalio g.
23

120900034

Kauno Algio
Žikevičiaus
saugaus vaiko
mokykla

Kūrybinės
dirbtuvėlės
„Saugus“

1-4 kl.

Kauno
Algio
Žikevičiaus
saugaus
vaiko
mokykla,
Ašigalio g.
23

120900033

mokiniai supažindinami su pagrindinėmis
autoavarijų, kuriose sužalojami dviratininkai,
priežastimis ir aplinkybėmis, įgyja gebėjimų
atpažinti pavojingas situacijas
modeliuojamoje eismo aplinkoje, įgūdžių
praktiškai važiuoti natūralioje eismo
aplinkoje, laikantis KET, saugaus eismo
principų. pabaigoje vykdomas kontrolinis
teorinių žinių bei praktinių gebėjimų
patikrinimas, dviračio vairuotojo
pažymėjimui gauti.
Programa suteikia galimybę išsiugdyti
vertybines nuostatas, laiduojančias turimų
žinių ir gebėjimų panaudojimą praktikoje, bei
aktyvią asmens poziciją, kuriant saugesnę
eismo aplinką, pagarbą gyvybei, atsakomybei
už jos išsaugojimą, populiarinant dviratį, kaip
ekologiškai švarią ir patogią transporto
priemonę, suvokimą, kad jie, kaip moksleiviai
ir bendruomenės nariai, yra atsakingi už
sveiką aplinką, gebėjimą stebėti, fiksuoti,
ieškoti priežastinių ryšių tarp supančio
pasaulio faktų ir reiškinių. Užsiėmimų metu
mokiniai plės akiratį, stebės, vertins, įgis
specifinių gebėjimų ir kompetencijų.
Programa skirta 7-11metų vaikams. Suteiktos
žinios, aktyvi kūrybinė veikla, darbas grupėje
ugdys vaiko asmenybę, bendravimo ir
bendradarbiavimo įgūdžius, skatins mokinių
atsakomybę ir sąmoningumą.
Mokiniai stebėjimo, analizavimo, įvairių
situacijų modeliavimo metu gebės įvardinti
veiksnius, ribojančius eismo dalyvių saugumą,
gebės atpažinti pavojingas situacijas ( kelyje,
namuose, gamtoje) ir numatys problemų
sprendimo būdus.
Mokiniai susipažins su tradicinėmis ir

Romas
Žvaliauskas
861406157
Zvaliauskas33
@gmail.com

Agnė Račkienė
867476329
agneksvm@gm
ail.com

Kauno Algio
Žikevičiaus
saugaus vaiko
mokykla

„Saugos įgūdžiai
per kūrybą“

1-4 kl.

Kauno
Algio
Žikevičiaus
saugaus
vaiko
mokykla,
Ašigalio g.
23

120900035

Kauno Algio
Žikevičiaus
saugaus vaiko
mokykla

„Saugus“

1-4 kl.

Kauno
Algio
Žikevičiaus
saugaus
vaiko
mokykla,
Ašigalio g.
23

120900036

Kauno
moksleivių
aplinkotyros

Botanikų būrelio
programa

3-4 klasių

Kauno
moksleivių
aplinkotyro

120800171

netradicinėmis technologijomis: popieriaus
plastika, pynimu, siuvimu – siuvinėjimu,
antrinių žaliavų panaudojimu. Kurs įvairius
darbelius iš audinių, popieriaus, gamtinių
medžiagų, siūlų, mokės nenaudojamus
daiktus pritaikyti kuriant jaukią aplinką.
Kryptinga veikla, padedanti vaikui per
kūrybą įgyti saugaus elgesio kompetencijas,
tapti sąmoninga asmenybe, sugebančia
atsakingai ir kūrybingai spręsti problemas.
Mokiniai susipažins su tradicinėmis ir
netradicinėmis technologijomis: popieriaus
plastika, pynimu, siuvimu – siuvinėjimu,
antrinių žaliavų panaudojimu. Kurs įvairius
darbelius iš audinių, popieriaus, gamtinių
medžiagų, siūlų, mokės nenaudojamus
daiktus pritaikyti kuriant saugią, jaukią
aplinką.
Programa siekiama ugdyti pradinių klasių
mokinių saugaus elgesio gatvėje ir buityje
įgūdžius, suteikus teorinių žinių apie saugų
elgesį keliuose, įgyti praktinių saugaus elgesio
gatvėje ir buityje, gebėjimų. Mokiniai
stebėjimo, analizavimo, įvairių situacijų
modeliavimo metu gebės įvardinti veiksnius,
ribojančius eismo dalyvių saugumą, gebės
atpažinti pavojingas situacijas ( kelyje,
namuose, gamtoje) ir numatys problemų
sprendimo būdus.
Programa skirta 7-10 metų vaikams.
Suteiktos žinios, aktyvi veikla, darbas grupėje
lavins vaiko asmenybę, bendravimo ir
bendradarbiavimo įgūdžius, skatins mokinių
atsakomybę ir sąmoningumą.
www.aplinkotyroscentras.kaunas.lm.lt

Albinas
Kaluževičius
862064825
albinaskaluzevi
cius1@gmail.co
m

Aušra
Kepežinskienė
861222939
Kep.ausra@gm
ail.com

8-37 39 00 64
kaunasmac@g

centras,
biudžetinė
įstaiga
Eko dirbtuvėlių
būrelio programa

1-4 klasių

Ekodizaino
būrelio programa

1-7 klasių

Ekologų būrelio
programa

7-12 klasių

Floristikos būrelio
programa

1-6 klasių

Gamtos
fotografijos
būrelio programa

4-12 klasių

s centras,
Aleksotas,
Šeštokų
g.30
Kauno
moksleivių
aplinkotyro
s centras,
Aleksotas,
Šeštokų
g.30
Kauno
moksleivių
aplinkotyro
s centras,
Aleksotas,
Šeštokų
g.30
Kauno
moksleivių
aplinkotyro
s centras,
Aleksotas,
Šeštokų
g.30
Kauno
moksleivių
aplinkotyro
s centras,
Aleksotas,
Šeštokų
g.30
Kauno
moksleivių
aplinkotyro
s centras,
Aleksotas,

mail.com

120800172

www.aplinkotyroscentras.kaunas.lm.lt

120800173

www.aplinkotyroscentras.kaunas.lm.lt

120800174

www.aplinkotyroscentras.kaunas.lm.lt

120800177

www.aplinkotyroscentras.kaunas.lm.lt

120800175

www.aplinkotyroscentras.kaunas.lm.lt

Gėlininkystės
būrelio programa

1-6 klasių

Jaunųjų ekologų
būrelio programa

1-4 klasių

Jaunųjų
gamtininkų
būrelio programa

1-6 klasių

Jaunųjų tyrėjų
būrelio programa

1-4 klasių

Jaunųjų zoologų
būrelio programa

1-8 klasių

Judriųjų

1-4 klasių

Šeštokų
g.30
Kauno
moksleivių
aplinkotyro
s centras,
Aleksotas,
Šeštokų
g.30
Kauno
moksleivių
aplinkotyro
s centras,
Aleksotas,
Šeštokų
g.30
Kauno
moksleivių
aplinkotyro
s centras,
Aleksotas,
Šeštokų
g.30
Kauno
moksleivių
aplinkotyro
s centras,
Aleksotas,
Šeštokų
g.30
Lietuvos
zoologijos
sodas,
Žaliakalnis
, Radvilėnų
pl.21
Kauno

120800176

www.aplinkotyroscentras.kaunas.lm.lt

120800178

www.aplinkotyroscentras.kaunas.lm.lt

120800181

www.aplinkotyroscentras.kaunas.lm.lt

120800179

www.aplinkotyroscentras.kaunas.lm.lt

120800180

www.aplinkotyroscentras.kaunas.lm.lt

120800183

www.aplinkotyroscentras.kaunas.lm.lt

gamtininkų
būrelio programa

Kauno marių
regioninio parko
direkcija,
valstybės
biudžetinė
įstaiga

Jaunieji gamtos
reindžeriai

1-9 klasių

Aleksandro
Stulginskio
universitetas,
VšĮ

Aplinkos tyrimai

8-10 kl.

moksleivių
aplinkotyro
s centras,
Aleksotas,
Šeštokų
g.30
Kauno
marių
regioninio
parko
direkcija,
Miškininkų
g.2,
Vaišvydava
Kauno
marių
regioninio
parko
teritorija,
Petrašiūnų
sen.,
Panemunės
sen.

Prezidento
Valdo
Adamkaus
gimn.,
Bitininkų
31, 46376

120800186

120800184

Programa skirta vaikams, besidomintiems
gamta, etnine kultūra ir norintiems pagilinti
žinias apie savo krašto išskirtinumą, ugdyti
pilietiškumą ir ekologinį suvokimą,
kūrybiškai veikti. Jaunieji gamtos reindžeriai
prasmingai leidžia laiką laukinėje parko
gamtoje, per visus savo pojūčius mokosi ją
pažinti ir suprasti, naudotis jos gėrybėmis,
puoselėti ir tausoti, susipažįsta su kultūriniu
paveldu ir jo specifika, gilinasi į krašto
istoriją ir etnokultūrą. Drąsiai priima iššūkius
ir mokosi įveikti kliūtis, išlikti gamtoje bei
veikti komandoje. Taip pat dalyvauja
tarpkultūrinėje edukacijoje ir gilina kalbinius
gebėjimus bendraudami su Europos
savanorių tarnybos savanoriais. Jaunieji
gamtos reindžeriai keliauja pėsčiomis po
regioninį parką ir kartu su parko reindžeriais
ir savanoriais prisideda prie parko vertybių
išsaugojimo.
Programa skirta ugdyti mokinių aplinkos
pažinimo poreikius bei specialiąsias
kompetencijas, plėtoti aplinkosauginį požiūrį į
aplinką. Šios programos turinys sudarytas iš
teorinės dalies, projektinių, tiriamųjų darbų,
išvykų bei renginių, siekiant įtvirtinti ir
praplėsti mokinių žinias chemijos bei
aplinkotyros mokslų srityse. Programoje
svarbi tarpdalykinė integracija, kurios
rezultatas – mokinių praktinė veikla bei
projektiniai darbai. Programos turinys

837383071,
info@kaunoma
rios.lt
869315330,
e.makrickas@k
aunomarios.lt

Raimundas
Baublys,
861189859,
raimundas.bau
blys@asu.lt

Povilas
Bonkevičius

Atsakingi saugaus
kelių eismo
dalyviai

8-12 klasės
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al. 35)

120900037

paremtas praktiniais tyrimais. Užsiėmimų
metu mokiniai turės galimybę teorines žinias
pritaikyti ruošiant ir įgyvendinant aplinkos
tyrimų projektus. Įgyvendinant šią programą
mokiniai lavins bendravimo ir
bendradarbiavimo įgūdžius, ugdys savo
kūrybines galias, realizuos jų amžiuje labai
svarbius socializacinius – komunikacinius
poreikius: pripažinimo ir įsitvirtinimo
bendraamžių grupėse, geriau pažins savo
gyvenamąją aplinką, gebės dirbti grupėse,
išmoks vertinti mokslinį pažinimo būdą,
pagilins žinias aplinkotyros srityje.
Programos tikslas – ugdyti mokinius būti
kulturingais, sąmoningais ir atsakingais
saugaus kelių eismo dalyviais. Įgyvendindami
programą supažindinsime mokinius su
transporto istorija, atskleisime transporto
priemonių patrauklumą ir problematiškumą,
giliau susipažinsime su transporto priemonių
sandara. Daug dėmesio skirsime ruošimuisi
tapti atsakingais saugaus kelių eismo
dalyviais. Padėsime lengviau išmokti saugaus
eismo taisykles, automobilių priežiūros
pagrindus. Suteiksime informaciją, kaip tapti
vairuotoju mėgėju ar profesionalu.
Pristatysime profesijas, kurių neatskiriama
veiklos sritis – vairavimas. Tai padės padės
tapti labiau kulturingais, sąmoningais ir
atsakingais saugaus kelių eismo dalyviais,
lengviau išmokti kelių eismo taisykles,
reikalingas vairuotojo teisėmis gauti.
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