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Asmenybės ugdymas:
NVŠ teikėjo
NVŠ
pavadinimas,
programos
juridinis statusas pavadinimas

VšĮ „Senamiesčio
vaikų dienos
centras“

„Judėk ištisus
metus!“

Kokio
Programos
amžiaus
vykdymo
mokinia
vieta
ms skirta
programa

Program
os kodas
KTPRR

Programos anotacija

Programos
rengėjų
kontaktai

1-12 kl.
mokiniams

120501635

Programos įgyvendinimo metu siekiama
organizuoti aktyvų laisvalaikio užimtumą
vaikams iš socialinės rizikos šeimų. Vaikai
dalyvausiantys šioje neformaliojo ugdymo
programoje mokysis laikytis elgesio ir tvarkos
taisyklių, sužinos dėl kokių priežasčių svarbus
apšilimas prieš aktyvią fizinę veiklą, taip pat
ugdys savo fizines savybes atlikdami įvairius
tempimo, jėgos, greičio pratimus. Pagerins
krepšinio ir futbolo žaidimo gebėjimus, bei
papildys turimas žinias. Programos
įgyvendinimo pabaigoje bus organizuojama
sporto šventė. Visos programos įgyvendinimo

Ieva
Dumbliauskait
ė
dumbliauskaite
.ieva@gmail.co
m
8 625 06985

Jonavos g.
14, 44269,
Kaunas

VšĮ “Amici Art”

„Kai kuriu, tai
daug ką galiu!“

1-12 kl.
mokiniams

Jonavos g.
14, 44269,
Kaunas

122001047

,,Išlikimo
akademija“,

1-12kl.

Draugystės
g. 19D,
Kaunas

122001034

metu vaikai lavins, gerins ne tik fizines savo
savybes, bet ir bendravimo,
bendradarbiavimo, komunikavimo, konfliktų
sprendimo, atsakomybės, planavimo,
organizavimo gebėjimus, kurie jiems tikrai
pravers ir kitose veiklose bei gyvenimiškose
situacijose.
Programos įgyvendinimo metu siekiama
organizuoti kūrybišką, bendravimo ir
verslumo įgūdžius gerinantį laisvalaikio
užimtumą vaikams iš socialinės rizikos šeimų.
Vaikai dalyvausiantys šioje neformaliojo
ugdymo programoje mokysis laikytis elgesio
ir tvarkos taisyklių, sužinos ir išbandys
įvairias dailės terapijoje naudojamas
technikas, taip pat ugdys savo bendravimo ir
bendradarbiavimo įgūdžius, atlikdami
įvairias užduotis, dirbant komandoje ir
individualiai sužinos, kad sukurtus darbelius
gali realizuoti rinkoje, t.y. teisingai įvertinti ir
nustatyti kainą, ieškoti ir rasti pardavimo
galimybes. Programos pabaigoje Dienos
centre bus organizuojama vaikų darbelių
paroda, įtraukiant visą Dienos centro
bendruomenę. Visos programos įgyvendinimo
metu vaikai lavins, ugdys bendravimo,
bendradarbiavimo, komunikavimo, konfliktų
sprendimo, atsakomybės, idėjų generavimo,
planavimo, organizavimo gebėjimus, kurie
jiems tikrai pravers ir kitose veiklose bei
gyvenimiškose situacijose.
Programoje vaikai mokosi plaukimo į gūdžių ,
saugaus elgesio su gyvūnais. Taip pat vaikai
į gija žinių kaip apsisaugoti nuo psichologinio
smurto, patyčių . Į programos kursą taipogi

Ieva
Dumbliauskait
ė
dumbliauskaite
.ieva@gmail.co
m
8 625 06985

Tel. nr.
+37063390044,
el.p.
menumokykla
@inbox.lt

į eina pirmosios pagalbos mokymas, kuris yra
itin svarbus, kad vaikai išmoktų saugoti save
ir kitus.
Vaikai ne tik smagiai leidžia laiką
orientacinėse varžybose ir plaukimo
pamokose, bet taip pat dalyvauja viktorinose,
susitinka su gaisrininkais, paramedikais,
kineziterapeutais ir kitais žymiais visuomenės
veikėjais. Ši programa yra ne tik reikalinga,
bet ir labai smagi vaikams.
Formaliojo ir
neformaliojo
ugdymo pedagogų
asociacija

,,Išlikimo
mokyklėlė
(Kaunas)“

1-12kl.

Kauno
Gedimino
sporto ir
sveikatinimo
gimnazija,
Aukštaičių
g. 78,
Kaunas

122001051

šlikimo akademijos programa yra skirta
ugdyti mokinių savisaugos ir išgyvenimo
kompetencijas bei žinias. Siektina, jog
moksleiviai būtų pasirengę praktiškai į veikti
grėsmes, bei pavojų keliančias situacijas savo
ir kitų gyvybei. Moksleivių aktyvus
dalyvavimas žygiuose, mokymasis orientuotis,
į gyti pirmosios pagalbos žinių , plaukimo,
saugaus eismo į gūdžių , vertybinių –
patriotinių žinių , išugdys atsakingą , gebančią

+37060007219,
finupa@gmail.
com

prisiimti atsakomybę, iniciatyvią asmenybę .
Programa yra paremta neformalaus
mokymosi metodais, todėl teorines žinias
mokiniai į gyja praktiniu būdu.
Kauno moksleivių

Jaunųjų

5-12 kl.

A.

121200081

Programa skirta plėtoti lingvistines,

8 37 32 35 82,

techninės kūrybos
centras, biudžetinė
įstaiga

Kauno Algio
Žikevičiaus saugaus
vaiko mokykla

žurnalistų
programa
„Avangardas“

Mickevičiau
s g. 2

Renginių
organizatoriai

5-11 kl.

A.
Mickevičiau
s g. 2

122001043

Teatro būrelis
„Pasakos
kitaip”

1-4 kl.

Kauno Algio
Žikevičiaus
saugaus
vaiko
mokykla,
Ašigalio g.
23

120400331

kultūrines ir socialines kompetencijas,
supažindinti su įvairiais komunikacijos
būdais (bendravimas su pašnekovu tiesiogiai,
diskusijų ir spaudos konferencijų vedimas,
informacijos rinkimas diktofonu ir filmavimo
kamera), žurnalistinio darbo specifika ir
visuomenės informavimo priemonėmis.
Programos dalyviai lavins kūrybinius,
meninius, intelektualinius gebėjimus, kalbos
ir rašymo stiliaus įgūdžius juos pritaikydami
praktiškai: leisdami moksleivišką žurnalą,
administruodami savo internetinį tinklaraštį,
lankydamiesi įvairiose kultūros ir švietimo
įstaigose, dalyvaudami projektuose,
aprašydami miesto bei šalies įvykius.
Programa skirta 11-18 metų kūrybiškam
mokinių laisvalaikiui, suteikiant galimybę
jauno žmogaus saviraiškai, organizacinių
komunikacinių gebėjimų vystymui. Įgytas
teorines žinias mokiniai praktiškai pritaikys
patys organizuodami renginius, savo
komunikacinius gebėjimus išmėgins įvairių
žanrų renginiuose. Programos dalyviai
ugdysis komandinio darbo, idėjų generavimo
kompetencijas bei specifinius gebėjimus.
Būrelio veikla – bendradarbiavimo,
tolerancijos bei nuolatinio ugdymosi idėjomis
grįstas komandos ir mokytojo darbas.
Programos dalyviams nereikalingas
išankstinis (specialus) pasirengimas.
Programa skirta I- IV klasių mokiniams.
Meninės raiškos būrelis, kuriame ugdytiniai
turės galimybę turiningai praleisti laisvalaikį,
mokysis kultūringai elgtis, bendrauti bei
bendradarbiauti, išmoks išraiškingai pasakoti
bei kalbėti, laisviau jausis ne tik scenoje, bet
ir pamokose bei kituose renginiuose. Ugdysis

mtkc.kaunas@
gmail.com

8 37 32 35 82,
mtkc.kaunas@
gmail.com

Nijolė Forman
860263818
forman.nijole@
gmail.com

pradinė teatrinė ir estetinė kompetencija.
Drama, teatras, vaidyba– tai ugdomoji nauda
mokiniui. Sceninė kūryba padės ugdytiniui
būti kolektyvo nariu, kartu su kitais išgyventi
emocijų davimą ir priėmimą, surasti savo
tapatumą (dažnai dėl įtampos užslėptą),
stiprins ugdytinio pasitikėjimą, orumą, kas
ateityje išsivystys į patikimą atramą
žmogiškųjų vertybių sistemai. Mokiniai
praktinių užsiėmimų metu ugdys:
dėmesingumą, mastymą, pasitikėjimą savimi,
žingeidumą, iniciatyvumą, atsakingumą,
darys išvadas, plės akiratį, stebės ir vertins.
Vykdoma veikla bus glaudžiai susijusi su
išradingumu, išmoks scenos meno pagrindų:
t.y. laisvai judėti ne tik scenoje, valdyti savo
balsą, improvizuoti ir t.t. Praktinių
užsiėmimų metu bus panaudotos šios
priemonės: improvizacijos, teatro sportas,
etiudai, kūno plastika, verbalinis
kūrybingumas, teatriniai žaidimai,
susikaupimo metodai, asociatyvinis
mąstymas, idėjų generavimo metodai, drąsos
užduotys, pasitikėjimo savimi ir grupe
metodai, ritmika, oratorika ir t.t. Po
kiekvieno užsiėmimo, mokiniai įsivertins save,
o jų veikla bus vertinama formuojamu
(ugdomu) vertinimu. Toks vertinimas padės
bendrauti tarpusavyje ir bendradarbiauti,
analizuoti nesėkmes, atskleisti ugdymosi
pasiekimus ir trūkumus. Formuojamas
vertinimas sudaro sąlygas gauti grįžtamosios
informacijos apie savo veiklą. Ateityje, įgytos
komunikavimo, asmeninės, socialinės,
pažinimo, mokėjimo mokytis kompetencijos
ir teatro dalyko turiniu ugdomos bendrosios
kompetencijos padės ugdytiniams siekiant

Jolanta
Stankūnienė,
laisvoji mokytoja

VšĮ „Tolerancijos
ir fizinės gerovės
ugdymo centras“

Lyderystės
kompasas

„Emocinio ir
fizinio lavinimo
kūrybinės
dirbtuvės“

13-16 m.
amžiaus
vaikams

Baltų pr. 51,
Kaunas
(Šilainių
mikrorajona
s, Kauno
„Santaros“
gimnazija)

7-15 m

122001049

122001090
Vokiečių g.
164;
Trakų g. 39;
Skuodo g. 27

karjeros ar lyderiavimo galimybių, Tokiu
būdu kartu su teatriniu ugdymu bus
vykdomas ugdymas teatru.
Tai neformalaus ugdymo programa
370 61588174,
„Lyderystės kompasas“,
skirta
pro
jolanta.st@gma
aktyviems 13-16 m. amžiaus vaikams, kurie
il.com
nori patobulinti savęs pažinimo, įgyti
lyderystės
gebėjimų,
išmokti
dirbti
komandoje.
Tikslas – ugdyti socialiai atsakingus
jaunuosius lyderius, gebančius kūrybiškai
mąstyti, veikti komandoje, efektyviai
spręsti iškylančias problemas.
Vykdant
programą
taikomi
netradiciniai
mokymo
metodai:
psichologiniai žaidimai, patyriminiai žygiai,
diskusijos,
susitikimai
su
įdomiais
žmonėmis.
Veikla
vyksta
įvairiose
edukacinėse aplinkose, mokslo įstaigose,
darbo įmonėse, NVO.
Programa padeda plėtoti mokinių
lyderio savybes: komunikacinius sugebėjimus,
pasitikėjimą savimi, gebėjimą prisiimti
atsakomybę, lengviau ir greičiau mokytis ir
visapusiškai tobulėti. Programos pabaigoje
vaikai gauna pažymėjimus.
Programa skirta pradinių klasių mokiniams,
kuriems 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, kuriuo metu
ugdytiniai skatinami stebėti save bei aplinką,

Erika@toleran
cijoscentras.lt;
864672392

Uždaroji akcinė
bendrovė „ARVAuto“

Mokausi būti
vairuotoju

14- 16 metų
(7-9 kl);
17-18 metų
(10-12 kl).

Centras
UAB „ARVAuto“
Donelaičio
43,
Vytauto pr.
43,
Šilaniai
UAB „ARVAuto“
Baltų pr. 36,
Vilijampolė
UAB „ARVAuto“
Raudondvar
io pl 164a,
Dainava
UAB „ARVAuto“
Kovo 11osios
g. 57,
Šiaurės pr.

120900030

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.
Ugdytiniai patiria apčiuopiamą naudą, nes
įgyja naujų ryžto, drąsos, atsparumo
neigiamoms aplinkybėms įgūdžių, jiems
darosi lengviau integruotis įvairesnėse
socialinėse terpėse. Teigiamą rezultatą
užtikrina kompleksinis požiūris į vaikų
emocinę sveikatą, pasitelkiant kūrybinį
darbą, saviraišką, fizinį aktyvumą, judesį,
šokį ir pozityvumu grįstą mokymosi terpę.
Mokiniai:
* susipažidinami su Kelių eismo taisyklėmis,
* skatinami vykdyti KET reikalavimus,
* motyvuojami domėtis teisėsauga, policijos
veikla, eismo organizavimo ir saugumo
problemomis,
*teiks pagalbą užtikrinti eismo tvarką prie
mokinių ugdymo įstaigų,
* mokomi ne tik nustatyti techninės
priemonės gedimus, juos šalinti, bet ir
vairuotojo etikos bei vairavimo kultūros,
* populiarins saugaus eismo
veiklą,dalyvaudami įvairaus lygio varžybose
(miesto, respublikinėse, tarptautinėse).

Lina Šembergė
+370 61597159;
lina@tau.lt,
Liudas Albinas
Kuliavas
+37069965017
liudas@arvauto.lt

99,
Šv. Mato
gimnazija
Vaidoto g.
11, Kauno
Rokų
gimnazija
Vijūnų g. 2,
Šančių
vidurinė
mokykla
Vokiečių g.
164, KTU
Vaižganto
Skuodo g.
27, Kauno
Vaišvydavos
pagrindinė
mokykla
Vaišvydo g.
28, Maironio
gimnazija
Gimnazijos
g. 3, Saulės
gimnazija
Savanorių
pr. 46,
Aušros
gimnazija
Laisvės a.
95, Varpo
gimnazija
Varpo g. 49,
Kauno S.
Dariaus ir S.
Girėno
gimnazija

Miško g. 1,
Kauno
Juozo Grušo
meno
gimnazija
Šarkuvos g.
30, Kauno
Jono
Basanavičia
us gimnazija
Šarkuvos g.
28,
„Vyturio“
gimnazija
Taikos pr.
51,
Generolo P.
Plechavičiau
s kadetų
licėjus
Žeimenos g.
66

