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

Menų programos:
NVŠ teikėjo
pavadinimas,
juridinis
statusas

NVŠ
programos
pavadinimas

Kauno
choreografijos
mokykla,
biudžetinė įstaiga

Ankstyvojo šokio
ugdymo
programa

Kokio
amžiaus
mokinia
ms skirta
programa
1-2 klasių
(7-8 m.)

Programos
vykdymo
vieta

Program
os kodas
KTPRR

Programos anotacija

Programos
rengėjų
kontaktai

Kauno
choreografijos
mokykla
Krėvės pr. 50,
Kaunas

120300806

Programa skirta 7-8 metų vaikams, kurie
domisi klasikiniu ir šiuolaikiniu šokiu.
Ugdytiniai susipažins su klasikinio ir
šiuolaikinio šokio pradmenimis, šoks, žais
įvairius judriuosius žaidimus, atliks
kūrybines užduotis, linksmai praleis laiką.
Vaikai tenkins prigimtinį poreikį judėti,
tobulinti kūno galias, reikšmingas
kasdieniame gyvenime ir reikalingas šokio
ir kūrybinei raiškai, kūno galimybių

Aistė Kavolienė
861548605
aiste.bareikyte
@gmail.com
Silvija
Navardauskait
ė
861435511
silvija@lngaze.

pažinimui bei koordinacijos lavinimui.
Dalyvaus įvairiuose renginiuose,
koncertuose, festivaliuose.
Privalomi dalykai: šiuolaikinis šokis (2
val/sav.) ir klasikinis šokis (1 val/sav.).
Rekomenduojami papildomi dalykai (1
val./sav.): ritmika, vaidyba, fizinis
pasirengimas.
Meninės
saviraiškos
šiuolaikinio šokio
programa

Všį šokių studija
“Red Style”

Choreografinio
ugdymo
programa - gatvės
ir šiuolaikiniai
šokiai

1-12 klasių
Kauno
(7-18 metų) choreografijos
mokykla
Krėvės pr. 50,
Kaunas

1-12 klasės

Šokių studija
“RED”,
adresas Savanorių pr.
66-223,
Kaunas

120300807

120300790

Programa skirta 7 – 18 metų vaikams ir
jaunimui, kurie domisi šiuolaikiniu šokiu.
Ugdytiniai susipažins su šiuolaikinio šokio
pradmenimis, šoks, žais įvairius
judriuosius žaidimus, atliks kūrybines
užduotis, linksmai praleis laiką.
Tenkins prigimtinį poreikį judėti, tobulinti
kūno galias, reikšmingas kasdieniame
gyvenime ir reikalingas šokio ir kūrybinei
raiškai, kūno galimybių pažinimui bei
koordinacijos lavinimui.
Dalyvaus įvairiuose renginiuose,
koncertuose, festivaliuose.
Privalomi dalykai: šiuolaikinis šokis (3
val/sav.).
Rekomenduojami papildomi dalykai (1
val./sav.): vaidyba, improvizacija, fizinis
pasirengimas, šokio istorija.
Šokio studijoje vaikai ir jaunimas pažins
gatvės ir šiuolaikinių šokių kultūrą, istoriją
ir technikas. Čia išmoks matyti ir jausti
erdvę, pažins savo kūno judėjimą,
improvizuos ir mokysis įvairių šokio stilių:
house, hip-hop, popping, bboying,
šiuolaikinių šokių. Užsiėmimuose pajaus
šokio laisvę, lavins kūno koordinaciją,
gerins ištvermę, muzikos ritmais ugdysis

com

Aistė Kavolienė
861548605
aiste.bareikyte
@gmail.com
Silvija
Navardauskait
ė
861435511
silvija@lngaze.
com

868452755,
rugile83@gmai
l.com

VšĮ „Šokis“

Gatvės šokiai (814)

Akrobatikos /
kovos menų
pamokos

7-18 m.

7-18

GAMERS
šokių studija,
Žemaičių g.
31

120300797

122001044

pasitikėjimą savimi. Taip pat susipažins su
mokomų šokių stilių istorija, pamils
įvairaus šokio kultūrą ir išmoks judėti bei
gerins fizinę kūno formą. Studijoje kartu
su vaikais bus kuriama saugi, draugiška
erdvė, kur vaikai kartu augs, bendraus,
susipažins vieni su kitais, dalinsis savo
patirtimi, idėjomis, mintimis bei kartu
mokinsis pažinti save, gyvenimą bei
aplinką.
Į šią programą yra įtraukti breiko,
waacking, hip hop, house ir popping šokių
stiliai. Pamokų metu mokiniai yra mokomi
bazinių šokio judesių atlikimo technikos,
muzikalumo, artistiškumo. Taip pat didelę
mokymosi proceso dalį užima
improvizacija t.y. skatinamas vaiko
kurybiškumas, skiriamas dėmesys vaiko
saviraiškai. Mokinys sugeba pats kurti
naujus šokių judesius, kombinacijas,
įsitraukti į šokio kūrimo procesą, siūlyti
judesio atlikimo variantus bei dirbti
komandoje su kitais vaikais, siekiant
bendro tikslo. Sezono metu yra statomi
šokiai, vaikai dalyvauja konkursuose su
šokių grupe arba dalyvauja individualiai
šokių kovose.
Šios programos metu vaikai įgyja kovos
menų pagrindų, išmoksta akrobatikos
elementų. Vaikai mokosi valdyti savo kūną,
atlikti įvairius triukus, kurti jų
kombinacijas. Ši kryptis reikalauja
stipraus fizinio pasiruošimo, todėl didelis
dėmesys yra teikiamas specialiems
raumenų stiprinimo ir tempimo pratimams
bei saugiam judesių atlikimui. Sezono metu

863961545,
studijagamers
@gmail.com

Sandra
Valiūnienė,
laisvasis
mokytojas

Pramoginiai
šokiai

1-8kl.

KTU
Vaižganto
progimn.
(Skuodo
g.27);
Milikonių
progimn.
(Baltijos
g.30);
J.Grušo meno
gimn.
(Šarkuvos
g.30);
Jono Pauliaus
II gimn.a
(Baltų pr.103)

120300799

Ugnė Lipinskaitė,

Gatvės šokiai

1-12kl

Veršvų gimn.

120300802

mokiniai dalyvauja konkursuose
individualiai arba kartu su savo grupe.
Programa skirta absoliučiai visiems
moksleiviams, kadangi tai yra sportas ir
vaikų pasitikėjimas savimi šokio pagalba.
Programa ugdo vaikų norą sportuoti, siekti
geresnių rezultatų, meilę sau, bei padeda
integruotis į visuomeninį gyvenimą.
Dalyviai galės išreikšti save mokydamiesi
naujų šokių žingselių-junginių, išsakydami
savo mintis, vertindami savo bei šokio
būrelio draugų pažangą, o dalyvaudami
visuomeniniame ir bendruomenės
gyvenime, atsispirs neigiamai įtakai, bei
kryptingai sieks tikslų. Programos turinį
sudaro teoriniai ir praktiniai užsiėmimai,
skirti išmokti pramoginių šokių t.y.
klasikinių ir Lotynų Amerikos pagrindų.
Šokdami komandomis ir poromis
moksleiviai išmoks pozityviai bendrauti,
lavins bendravimo įgūdžius. Užsiėmimus
sudarys informacijos pateikimas trenerio
pagalba, praktika, išvykos į šokių
konkursus, analizė, filmuotos medžiagos
peržiūra, seminarai, įvairūs komandų ir
porų pasirodymai šventėse, diskusijos ir
aptarimai. Ši programa gali būti naudinga
visiems moksleiviams , nes tai lavina ne tik
kūno judesius, fizinius duomenys bet ir
ugdo vaikus kaip asmenybes, galinčias
kūrybingai ir drąsiai kelti idėjas, realizuoti
save, skatina pareigingumą, atsakingumą.
Tai padėtų spręsti problemas su vaikų
kompleksais, nepastikėjimu ir motyvacijos
trūkumais.
Programa skirta visų amžiaus grupių

868473876

Ugnė

aktų salė
(Mūšos g. 6),
B.
Brazdžionio
m-klos aktų
salė
(Partizanų g.
22,),
J.
Dobkevičiaus
progimn. aktų
salė
(V.Čepinskio
g. 7),
VDU
,,Atžalyno”
progimn. aktų
salė
(Partizanų g.
46).

laisvoji mokytoja

Tomas
Slausgalvis,
laisvasis
mokytojas

„Pramoginiai
šokiai mokyklinio
amžiaus
vaikams“,

1-12 kl.

Baltų pr. 81;
Gaižiūnų g. 4
Pr.Mašioto
prad. m-kla;
“Šilo” prad.
m-kla

120300809

moksleiviams, kadangi tai savęs kaip
asmenybės išraiška šokio pagalba. Gatvės
šokiai- meninės veiklos išraiška, kuomet
yra ugdomi vaiko meniniai gebėjimai,
plėtojami emociniai ir mąstymo procesai.
Ši veikla ugdo pasitikėjimą savimi, stiprina
bendravimo įgūdžius, discipliną ir
atsakomybę, taip pat skatina būti aktyviu
visuomenės nariu, valstybės piliečiu.
Užsiėmimų metu ugdytiniai ne tik
mokinami naujų šokio judesių, tačiau yra
ugdoma ir kūrybinė iniciatyva bei
saviraiška, kuomet kuriame naujas
choreografijas šokių pasirodymams.
Treniruotėje taikoma komunikacinė šokio
gebėjimų ugdymo kryptis, kuomet vaikai
gali būti šokėjais ir kūrėjais, stebėtojais ir
vertintojais. Gatvės šokiai suteikia
galimybę vaikams improvizuoti,
atsiskleisti, kas yra labai svarbu
mokyklinio amžiaus vaikų vystimuisi. Ši
visuma ateityje suteiks motyvacijos
tobulėti, pilnavertiškumo jausmą
visuomenėje bei lengvesnę integraciją.

Lipinskaitė
8 658 99908
ulipinskaite@g
mail.com

Programa skirta mokyklinio amžiaus
vaikams, kurie domisi šokiu ir turi
gabumus šiai meno sričiai. Pramoginių
šokių užsiėmimų metu mokiniai išmoks
skirtingų šokių žingsnelius ir techniką,
mokysis klausyti muzikos, jausti ritmą ir
melodiją. Šokdami mokiniai lavins kūną ir
koordinaciją, mokysis taisyklingos
laikysenos. Per šokį, judriuosius žaidimus,
kūrybines užduotis mokysis išreikšti save,
savo jausmus, bendrauti su bendraamžiais

Tomas
Slausgalvis
860412769
tomas_slausgal
vis@yahoo.com

Daina Juraitienė,
laisvoji mokytoja

Klasikinės
muzikos keliu

1-12 klasės

Sapiegos g. 5,
Kaunas

120101340

Kauno Algio
Žikevičiaus
saugaus vaiko
mokykla

„Dainuojamoji
poezija“

1-4 kl.

Kauno Algio
Žikevičiaus
saugaus vaiko
mokykla,
Ašigalio g. 23

122001048

ir atlikti užduotis savarankiškai bei
grupėse. Per pamokas mokiniai ne tik
linksmai praleis laiką, bet įgys dalykinius
įgūdžius, todėl norintys ir galintys dalyvaus
konkursuose, šeimų šventėse ir
koncertuose, taps drąsesni, išmoks išreikšti
save, nugalės scenos baimę, aktyviai
dalyvaus bendruomeninėje veikloje.
Programa skirta vaikų ir jaunimo vidinės
869877207
harmonijos stiprinimui, dvasinio pasaulio
turtinimui per klasikinės muzikos pasaulio
platesnį ir gilesnį pažinimą, per klasikinėje
muzikoje naujų spalvų, džiuginančių
jausmus ir žadinančių vaizduotę, atradimą
ir taip patobulinti pažinimo kompetencijas.
Įgyvendindami programą padėsime
mokiniams atrasti liaudies ir klasikinės
muzikos ryšį, bei jo betarpišką įtaką
kūrybingos, empatiškos, sveikos asmenybės
formavimuisi, paskatinsime juos pamėgti
klasikinę muziką, pristatydami
patraukliausius klasikinės muzikos
kūrinius ir talentingiausius atlikėjus,
organizuodami ekskursijas į filharmoniją,
kompozitorių memorialinius, instrumentų
muziejus, svečiuodamiesi klasikinės
muzikos atlikėjų, teatro ir muzikos
studentų kolektyvuose.
Programa skirta I-IV klasių moksleiviams, Nijolė Forman
lavinti jų muzikinius ir kūrybinius
860263818
gebėjimus, skatinti tarpusavio bendravimą. forman.nijole@
Užsiėmimų metu ugdytiniai plės akiratį,
gmail.com
stebės, vertins, atskleis savo kūrybinius
gebėjimus. Ugdysis muzikinė raiška, stilius,
muzikos ir poezijos suvokimas,
interpretavimas ir improvizacija. Praktinių

Kauno jaunųjų
turistų centras,
biudžetinė įstaiga

„Dizainas
(grafinis
dizainas)“

5-12 kl.

Kauno Algio
Žikevičiaus
saugaus vaiko
mokykla,
Ašigalio g. 23

120200679

„Gitaros
pradžiamokslio
būrelis“

1-8 kl.

Žeimenos g.
58, Kaunas

120101335

„Gitaros būrelis“

5-12 kl.

Žeimenos g.
58, Kaunas

120101333

„Gitaros ir
mušamųjų
studija“

5-12 kl.

Žeimenos g.
58, Kaunas

120101334

užsiėmimų metu ugdytiniai susipažins su
Lietuvos ir pasaulio dainuojamosios
poezijos kūrėjais ir jų kūryba, akustine
gitara ir eilių kūrimu. Užsiėmimų metu
ugdytiniai gebės įvertinti savo kūrybines
jėgas, suvokimą kelti idėjas, išsikelti sau
realius planus bei vertinti savo veiklą.
Suteikti mokiniams dailės suvokimo ir
Rima
informacinės kultūros pagrindus per
Keturkienė
siauresnę dailės pažinimo sritį –grafinį
865286565
dizainą ir laiduoti bendrą kultūrinį
rimoskdizainas
mokinių išprusimą bei komunikacinių
@yahoo.com
technologijų taikymo patirtį, ugdyti meninę
bei estetinę kompetenciją, būtiną tenkinant
praktines gyvenimo reikmes.
Programa skirta vaikams, norintiems įgyti
Eglė Žegulytė
gitaros grojimo pagrindus, lavinti ritmikos
869521982
pojūtį ir muzikinę klausą, atskleisti
miglaegll@gma
prigimtinius muzikos gebėjimus. Per
il.com
suteikiamas žinias, aktyvią veiklą, darbą
grupėje skatinamas vaiko asmenybės
augimas, lavinami bendravimo įgūdžiai,
kas vaikams ateityje suteiktų pasitikėjimo
savimi.
Programa skirta vaikams, norintiems įgyti
Eglė Žegulytė
vidutinį grojimo lygį bei supratimą, lavinti
869521982
ritmikos pojūtį ir muzikinę klausą,
miglaegll@gma
atskleisti prigimtinius vaiko gebėjimus bei
il.com
skatinti kūrybiškumą. Aktyviose veiklose,
koncertinėse programėlėse programos
dalyviai įgyja ir tobulina bendrąsias bei
dalykines kompetencijas.
Programa skirta suteikti mokiniams
Kęstutis
gitaros instrumento, bei mušamųjų
Miknevičius
instrumentų įvaldymo technikos teorinių ir
869657696
praktinių žinių, atskleisti prigimtinius
mklanas@gmai

Mindaugas
Pridotkas,
laisvasis
mokytojas

Keramikos studija

1-12 kl.

Šilainiai,
Kauno
specialioji
mokykla,
Apuolės g. 11

120200674

VšĮ „MEDA
PROJECT“, ne
pelno organizacija

„Ebru menas –
tapymas ant
vandens” (Kauno
m.)

1-12 kl.

„Ebru Art“
studija, Šv.
Gertrūdos g.7
(senamiestis)

122001041

muzikos gebėjimus Per suteikiamas žinias,
l.com
aktyvią veiklą , darbą grupėje bus
skatinamas vaiko asmenybės augimas,
lavinami bendravimo įgūdžiai, kas vaikams
ateityje suteiktų pasitikėjimo savimi.
dalyvaujant visuomenei naudingoje
veikloje. Per muzikinius užsiėmimus bus
ugdomos dorines vertybes, bendrosios bei
dalykinės kompetencijos, lavinančios
mokinį kaip visapusišką ir humanistinę
asmenybę.
Programos metu ugdytiniai kurdami iš
862106709,
molio susipažins su keramikos technikomis pridotkas@gm
ir technologija, atliks įvairios tematikos
ail.com;
užduotis, kurios leis atskleisti ir patobulinti
turimus gebėjimus keramikos srityje bei
įgyti naujų žinių, leisiančių atlikti
sudėtingesnes užduotis. Programa skirta
tenkinti ugdytinių ugdymosi ir saviraiškos
poreikius, ugdyti asmenines, socialines bei
pažinimo kompetencijas, padėti tapti
aktyviais visuomenės nariais. Ugdytiniai
turės galimybę įgyti bazines ir įtvirtinti
turimas keramikos amato žinias,
praktinius įgūdžius.
Aštuntus metus įgyvendinama ugdymo
Eglė
programa yra skirta lavinti vaiko emocinį
Veršininienė
intelektą, sukuriant palankias sąlygas
egle@medaproj
atsipalaidavimui ir saviraiškai. Programos
ect.com
metu užsiėmimai vyks - 1 kartą per
8 686 433 27
savaitę/4 kartus per mėnesį, veiklos trukmė
- 2 val. Dviejų susitikimų metu ant vandens kaunas@meda
nutapomi 2/A3 formato vienetiniai Ebru
project.com
paveikslai, kurie perkeliami ant papiruso ir
8 676 880 87
išsinešami namo. Kitų dviejų susitikimų
metu vyksta grupiniai užsiėmimai, ebru

brėžinių mokymasis, rankų darbo
gaminiai, vaikų organizuojami renginiai,
parodos, ir kitos veiklos. Įgyvendinant
programą pagrindinį dėmesį skiriame:jausmų išraiškai per kūrybiškumą; - vaiko
savivertės, savigarbos formavimui; meninių gebėjimų atskleidimui, ugdymui,
naudojant inovatyvią Ebru meno rūšį bei
jos pagrindu sukurtą metodiką;
- vaiko kantrybės, savistabos,
savarankiškumo, kruopštumo,
susikoncentravimo lavinimui;
- tinkamos atmosferos sudarymui atsiriboti
nuo pamokų, ar kitų probleminių situacijų.
VŠĮ „Ugnies
valdovai“

Šou baletas.
Žongliravimo
ABC

1 – 9 klasės

Jovita
Murauskaitė –
Pavlikovičienė,
laisvoji mokytoja

„Dainavimo
studija“

6 – 19m.

Savanorių pr.
66,
Radvilėnų pl.
17,
Suzukio
pradinė
mokykla,
Šiaurės pr. 23
Nemuno g. 12,
Jonavos g.40.

120300800
https://www.facebook.com/Keberiokstukas
/

120101336

Ši programa skirta visiems vaikams
norintiems lavinti balsą, muzikinę atmintį,
kūno motoriką, mokytis taisyklingo
dainavimo bei taisyklingai valdyti balso
aparatą, išreikšti save kūryboje, turiningai
praleisti laisvalaikį, bendraminčių
draugijoje. Mokiniai ugdysis gebėjimą
įsiklausyti ir pajusti muzikos keliamas
emocija, susipažins su dabarties ir praeities
muzikinės kultūros palikimu. Bus
sudarytos sąlygos vaikams gerinti
laisvalaikio kokybę, turiningai praleisti
laisvalaikį, stiprės vaikų savivertė,
pasitikėjimas savo jėgomis.

Deimantė
Venclauskienė
869300444
mokykla@gmai
l.com

867620422
jovitamurausk
aitė@gmail.co
m

Kauno moksleivių
techninės kūrybos
centras,
biudžetinė įstaiga

Šešėlių teatras
„Saulės vaikai“

1-5 kl.

J. Grušo
meno gimn.
Šarkuvos g.
30

120400328

Mstislavo
Dobužinskio rusų
kultūros ir
estetinio lavinimo
centras

Dailės ir dizaino
studijos ugdymo
programa. 1
grupė

1-4 kl

Kauno A.
Puškino
gimn.,
Vytauto pr.
50

120200693

Numatomos veiklos:
Vokalinių įgūdžių formavimas ir tikslingas
jų pritaikymas dainuojant.
Chorinis dainavimas, ansambliavimas.
Muzikos klausymas ir analizavimas.
Kūryba ir improvizavimas
Choreografinių elementų pritaikymas
dainoms.
Programos dalyviai dalyvaus koncertuose,
festivaliuose, lankysis muzikos renginiuose.
Programa skirta vaikams, besidomintiems 8 37 32 35 82,
šešėlių menu. Užsiėmimų metu mokiniai
mtkc.kaunas@
gilins žinias apie teatrinį meną, įgis
gmail.com;
pasitikėjimo savimi, įveiks „scenos baimę“,
lavins vaizduotę, atskleis savo talentus.
Mokysis pastebėti save ir kitus, tapti
komanda, bendradarbiauti, priimti
vieningus sprendimus. Išmoks pasigaminti
šešėlių teatro lėles, kurti šešėlių
kompozicijas, naudojant savo kūną,
įvairias materijas (medžiagą, medį,
popierių ir kt.) ir šviesą-tamsą,
improvizuos, vaidins.
Programa skirta gabiems moksleiviams,
(8 37) 313 039
abiturientams svajojantiems apie dizaino
mdkcentras@g
profesiją bei visiems kitiems, kuriems
mail.com;
nesvetimas kūrybiškumas ir idėjų
generavimas. Programos metu mokiniai
įgis asmenines, socialines, dalykines ir kitas
kompetencijas. Mokiniai įgis pasitikėjimo
savimi, gebės sėkmingai veikti
visuomenėje, tenkins savo saviraiškos ir
pažinimo poreikius. Studijos dalyviai gebės
išreikšti savo idėjas ir jausmus meno
priemonėmis, galės eksperimenuoti, ieškoti
ir atrasti. Užsiėmimų metų mokiniai

Dailės ir dizaino
studijos ugdymo
programa. 2
grupė

1-12 kl.

Mstislavo
Dobužinskio
rusų kultūros
ir estetinio
lavinimo
centras,
V.Krėvės pr
54

120200693

susipažins su įvairiomis dailės ir dizaino
sritimis, ypatumais bei savybėmis. Įvairių
technologijų bandymas, įgūdžių
tobulinimas panaudojant įgytas žinias, savo
stilių atradimas. Kūrybinės išvykos,
parodos, praktiniai ir teoriniai užsiėmimai
klasėje, muziejuje, dailės akademijoje
Lietuvoje ir užsienyje, kur moksleiviai
galės gretinti dizaino aktualiją, išbandyti
įvairius sprendimo, komponavimo ir kitus
variantus. Per kompoziciją moksleiviai bus
supažindinami su dizaino įvadu, su
įvairiomis dizaino sritimis, objekto dizainu,
aplinkos dizainu, grafiniu dizainu,
vizualiniu komunikacijų dizainu. Bendrieji
meno dalykai (piešimas, tapyba ir
skaitmeninės technologijos) padeda įgyti ir
patobulinti praktinius gebėjimus dizaino
srityje.
Programa skirta gabiems moksleiviams,
abiturientams svajojantiems apie dizaino
profesiją bei visiems kitiems, kuriems
nesvetimas kūrybiškumas ir idėjų
generavimas. Programos metu mokiniai
įgis asmenines, socialines, dalykines ir kitas
kompetencijas. Mokiniai įgis pasitikėjimo
savimi, gebės sėkmingai veikti
visuomenėje, tenkins savo saviraiškos ir
pažinimo poreikius. Studijos dalyviai gebės
išreikšti savo idėjas ir jausmus meno
priemonėmis, galės eksperimenuoti, ieškoti
ir atrasti. Užsiėmimų metų mokiniai
susipažins su įvairiomis dailės ir dizaino
sritimis, ypatumais bei savybėmis. Įvairių
technologijų bandymas, įgūdžių
tobulinimas panaudojant įgytas žinias, savo

Viešoji įstaiga
MENO
TERAPIJOS IR
SOCIALIZACIJ
OS INSTITUTAS
VYTA

Vandens tapyba –
VYTA, Kauno
mieste

6-16

Širvintų g.
15, Kauno
Žaliakalnio
progimn.;
Vėtrungės g.
1, T.
Ivanausko
progimn.;
Vakarų g. 15,
„Varpelio“
prad. m-kla;
Ožeškienės g.
7-5, Viešosios
įstaigos
MENO
TERAPIJOS
IR
SOCIALIZA
CIJOS
INSTITUTAS
VYTA

120200678

stilių atradimas. Kūrybinės išvykos,
parodos, praktiniai ir teoriniai užsiėmimai
klasėje, muziejuje, dailės akademijoje
Lietuvoje ir užsienyje, kur moksleiviai
galės gretinti dizaino aktualiją, išbandyti
įvairius sprendimo, komponavimo ir kitus
variantus. Per kompoziciją moksleiviai bus
supažindinami su dizaino įvadu, su
įvairiomis dizaino sritimis, objekto dizainu,
aplinkos dizainu, grafiniu dizainu,
vizualiniu komunikacijų dizainu. Bendrieji
meno dalykai (piešimas, tapyba ir
skaitmeninės technologijos) padeda įgyti ir
patobulinti praktinius gebėjimus dizaino
srityje.
Tapybos ant vandens neformalaus švietimo
užsiėmimuose stengiamasi suderinti
tobulėjimą tapybos ant vandens mene,
socialinių įgūdžių lavinimą, kam ši meno
rūšis ypač tinkama, bei skatinti domėjimąsi
antologija ir kitų šalių kultūra.
Visa tapybos ant vandens programa
orientuota į vaiko kritinio mąstymo,
kūrybiškumo, smulkiosios motorikos
lavinimą bei stengiamasi padėti ugdyti
vertybes ir nuostatas, kurios vaikui ateityje
būtų naudingos. Kadangi visa veikla vyksta
grupėje, vaikai mokomi bendravimo
įgūdžių, emocinio intelekto atpažįstant savo
ir kito jausmus bei mokantis juos išreikšti
tinkamu būdu. Norint pasiekti aukštesnės
kokybės darbus, kuriuose būtų naudojami
sudėtingesni ornamentai, nupiešti įvairesni
kūriniai, tenka įdėti pastangų, mokytis, kas
skatina kryptingumą ir atkaklumą siekiant
norimo rezultato.

+370 630
90763,
info@vyta.lt

Kauno vaikų ir
moksleivių
laisvalaikio rūmai,
biudžetine įstaiga

studija.
Kauno vaikų
ir moksleivių
laisvalaikio
rūmai,
Parodos g. 26,
103 kab.

120101330

Programa skirta 13-18 metų amžiaus
mokinių estradinio, roko ir džiazo
išplėstinio dainavimo ugdymui. Programa
ugdo aktyvų muzikos mėgėją, tenkina
vyresnių klasių mokinių, baigusių
pagrindinio muzikinio ugdymo programą,
meninius poreikius bei lavina specifinius
estradinio, roko bei džiazo dainavimo
gebėjimus ir muzikines kompetencijas.
Vyresniems studijos nariams su turima
dainavimo patirtimi, tobulinant profesinius
įgūdžius ir žinias, sėkminga integracija į
profesionalių atlikėjų rinką.

8 699 92042
xanakonda@g
mail.com

Kauno vaikų
ir moksleivių
laisvalaikio
rūmai,
Parodos g. 26,
103 kab.

120101329

8 699 92042
xanakonda@g
mail.com

0 – 2 kl.

Kauno vaikų
ir moksleivių
laisvalaikio
rūmai,
Parodos g. 26,
103 kab.

120101331

Programa skirta estradinio, roko ir
džiazinio dainavimo pagrindinio
muzikinio ugdymo dalyko mokiniams.
Ugdomi specifiniai estradinio, roko bei
džiazo dainavimo gebėjimai ir muzikinės
kompetencijos. Programoje gali dalyvauti
9 – 12 metų amžiaus mokiniai.
Programa skirta 6-8 metų amžiaus vaikų
muzikiniam ugdymui, saviraiškai ir
kūrybiškumui atskleisti. Programoje
ugdomi specifiniai estradinio, roko bei
džiazo dainavimo gebėjimai ir muzikinės
kompetencijos.

1 – 6 kl.

Vasario 16osios g. 8,
Garliava,
Jonučių
progimnazija;
Vytauto g. 1,
Garliava, A.

121300267

Programa skirta skatinti 7-12 metų
mokinių domėjimąsi lietuvių etnine
kultūra, folkloru, ugdyti jų kūrybiškumą,
saviraišką, pilietiškumą, tinkamą vertybinę
sanklodą. Vaikai etninę kultūrą suvoks ne
tik kaip per amžius nusistovėjusią
kultūrinę sanklodą, bet ir kaip savitą,

867639519
nijole.gegutala
@gmail.com

Estrados studijos
,,M.E.S.“
programa

7 - 12 kl.

Estrados studijos
,,Šis bei tas“
programa

3 – 6 kl.

Estrados studijos
,,Mesiukai“
programa

Folkloro studijos
„Mėtauja“
programa

8 699 92042
xanakonda@g
mail.com

gyvą, dabartiniam gyvenimui būtiną
vertybių sistemą, būdingą mūsų tautai,
išreikštą menine forma – folkloru. Įsitikins,
kad iki mūsų dienų atėjusiomis vertybėmis
neretai tikslinga, paranku remtis ir
šiandieniniame gyvenime. Vaikai
susipažins su lietuvių tradicijomis,
folkloru, dvasinėmis vertybėmis; įgis
folklorinio dainavimo, tradicinių šokių bei
pasakojimo įgūdžių. Suvoks save kaip
tautos atstovą ir tradicijų tęsėją. Gebės
lengviau integruotis į bendruomeninį
gyvenimą, pasitikės savo jėgomis, gerbs
savo ir kitų vaikų savitumą ir išskirtinumą,
išsiugdys gebėjimą valdyti savo emocijas,
mokės laikytis socialinių normų, kurti
pozityvius tarpusavio santykius, įgis
bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių,
išsiugdys iniciatyvumo poreikį, tenkins
kūrybiškumo bei saviraiškos poreikius.
Programa nereikalauja specialaus
pasirengimo bei išskirtinių gabumų.

Mitkaus pagr.
m-kla

Folkloro studijos
„Mėtaujėlė“
programa

0 kl.

Baltaragio g.
1, V. d.
,,Rokutis“

121300268

Programa skirta sudominti 4 – 6 metų
vaikus lietuvių etnine kultūra, folkloru bei
skatinti vaikų kūrybiškumą, saviraišką,
socialumą. Vaikai pažins folklorą ne kaip
lietuvių senosios kultūros meno žanrą, o
kaip savitą, gyvą pasaulio pažinimo
sistemą, būdingą mūsų tautai. Vaikai
susipažins su lietuvių tradicijomis,
folkloru, dvasinėmis vertybėmis; įgis
folklorinio dainavimo, tradicinių šokių bei
pasakojimo įgūdžių; išmoks folkloro
kūrinių; turtins žinias apie lietuvių etninį
savitumą. Pagal asmenines galimybes

867639519
nijole.gegutala
@gmail.com

suvoks save kaip tautos atstovą ir tradicijų
tęsėją, atsakingą už lietuvių etninio
savitumo išsaugojimą, išmoks gerbti kitų
tautų savitumą. Gebės lengviau integruotis
į bendruomeninį gyvenimą, išmoks
pasitikėti savo jėgomis, gerbs savo ir kitų
vaikų savitumą ir išskirtinumą, išsiugdys
gebėjimą valdyti savo emocijas, mokės
laikytis socialinių normų, kurti pozityvius
tarpusavio santykius, įgis bendravimo ir
bendradarbiavimo įgūdžių, išsiugdys
iniciatyvumo poreikį, išmoks globoti
silpnesnį; tenkins kūrybiškumo bei
saviraiškos poreikius.
Programa nereikalauja specialaus
pasirengimo bei išskirtinių gabumų.
Liaudies
instrumentų
orkestro
programa

1 – 12 kl.

Kauno vaikų
ir moksleivių
laisvalaikio
rūmai,
Parodos g. 26,
109 kab.

120101324

Ši programa skirta 7-18 metų vaikams
lavinti ansamblinio grojimo liaudies
instrumentais gebėjimus, leisti atsiskleisti
kiekvieno orkestranto individualybei,
skatinti jų saviraišką bei ugdyti muzikines,
pilietiškumo, tautiškumo, savirealizacijos
kompetencijas. Tai liaudies instrumentų
orkestro bei jo atliekamų kūrinių
populiarinimas, profesionalių grojimo ir
sceninės patirties įgūdžių formavimas.
Jaunos asmenybės kūrybingumo, meninės
saviraiškos, noro realizuoti save meno
kolektyve ugdymas. Įgytų žinių ir įgūdžių
perteikimas dalyvaujant koncertinėje visuomeninėje veikloje.

868226881
zitalab@yahoo.
com

Cirko studijos
programa

1 – 12 kl.

Kamerinis
cirkas, Drobės
g. 31, Kaunas

122001037

Nuoseklus ugdymas cirko menu – tai
stebėjimas, suvokimas, estetinis vertinimas
ir raiška. Užsiėmimų metu mokiniai

867016445

supažindinami su kalbos bei kūno raiška,
mokomi įgytus įgūdžius panaudoti
atliekant kūrybines užduotis. Pradinėje
pakopoje vaikai mokomi pagrindinių cirko
elementų - girdėti, jausti, matyti, valdyti
dėmesį ir kūną. Per tikslingus žaidimus
mokinys pratinamas scenoje išlikti laisvu,
mąstančiu, kūrybiškai veikiančiu. Taip pat
supažindinami su pagrindinėmis cirko
raiškos priemonėmis, įsisąmoninami
vaidybos proceso elementai, siekiant
meninio, estetinio rezultato. Cirko menas
stiprina vaiko orumą, pasitikėjimą savimi,
tampa patikima atrama žmoniškųjų
vertybių sistemai, lavina savo kūno
pažinimą.
Specialaus pasirengimo programos
dalyviams nereikia. Dalyvių amžius nuo 6
iki 18 metų.
Dailės studijos
programa

1 – 12 kl.

Kauno vaikų
ir moksleivių
laisvalaikio
rūmai,
Parodos g. 26,
304 kab.

120200676

Programos paskirtis - padėti vaikams
pastebėti mus supančios aplinkos grožį,
žadinti estetinius išgyvenimus, formuoti
meninės kultūros pradmenis, ugdyti
estetinį skonį, tobulinti mokinių pažinimo,
lavinimosi ir saviraiškos poreikius bei
atskleisti vaikų prigimtinį talentą,
gebėjimus. Dailės užsiėmimų metu vaikai
išmoksta įvairių kūrybos technikų,
susipažįsta su medžiagų savybėmis,
pamato, koks nuostabus spalvų pasaulis.
Į dailės studiją vaikai priimami nuo 4 iki
18 metų, sudaromos keturios amžiaus
grupės. Programa sudaryta atsižvelgiant į
vaikų amžiaus poreikius, kad pilnaverčiai
galėtų atsiskleisti jų gebėjimai,

8 682 70387
loreta.andriuka
itiene@gmail.c
om

individualumas, kūrybiškumas. Studijoje
įgyta meninė patirtis padės geriau suprasti
asmeninio tobulėjimo raidą ir perspektyvą.
Įgytos kompetencijos gali būti pagalba
tolimesniame gyvenime ar renkantis
profesiją.
Dizaino studijos
programa

4 – 12 kl.

Kauno vaikų
ir moksleivių
laisvalaikio
rūmai,
Parodos g. 26,
401 kab.

120200675

Studijos veiklos programa orientuota į
naujų meninių ir profesinių kompetencijų
įgijimą, formuojant meninį, estetinį pojūtį.
Siekti patenkinti individualius mokinių
poreikius, sudaryti galimybes nevaržomai
kurti, atskleisti prigimtinį talentą ir
gabumus. Priimamų mokinių amžius į
dizaino studiją nuo 8 iki18 metų. Siūlomų
temų turinys atitinka mokinių amžių,
gebėjimus, poreikius ir pageidavimus,
skatina mokinių saviraišką, norą ieškoti
naujų idėjų, minties raiškos formų
pritaikant naujoves.
Dizaino studijos nariai užsiėmimų metu
sužinos apie spalvų svarbą, mokysis derinti
spalvas, kurs koliažus, aksesuarus įvairių
stilių tema, kurs ir demonstruos kolekcijas
įvairiuose renginiuose. Vyks teminės ir
individualios fotosesijos su profesionalia
fotomenininke.

8 682 70387
loreta.andriuka
itiene@gmail.c
om

Diksilendo
orkestro
programa

2 – 12 kl.

Kauno vaikų
ir moksleivių
laisvalaikio
rūmai,
Parodos g. 26,
302 kab.

120101317

Programa skirta 8 - 19 metų mokiniams
skatinti jų saviraišką ir kūrybingumą, norą
pažinti muzikos meną, ugdyti grojimo
orkestre gebėjimus bei leisti atsiskleisti
kiekvieno nario individualybei. Diksilendas
– nedidelės sudėties orkestras, kuriam
būdingas grojimas iš klausos, grupinis
improvizavimas. Mokiniai, grodami

868232305
sed.algis@gmai
l.com

diksilendo orkestre, įgis didesnį
pasitikėjimą savimi, mokysis kritiškai
vertinti savo klaidas, bendrauti ir
bendradarbiauti, koordinuoti savo
muzikinius veiksmus su kitais orkestro
nariais, ugdys muzikos ir muzikinio žanro
supratimą, muzikinio mąstymo greitį,
kokybę ir motoriką. Grojimas savo
fiziologinio ir psichologinio proceso
vienybe gali padėti mokiniams ugdyti
bendrus atlikėjo bruožus. Užsiėmimų metu
jie susipažins su diksilendinės džiazo
muzikos žanru ir raidos istorija, nes šis
žanras yra patogus visiems, norintiems
pradėti pažintį su džiazo muzikos stiliumi.
Gatvės šokių
studijos „F.U“
programa

1 – 12 kl.

Gatvės šokių
studija
,,F.U.“,
Savanorių pr.
280, Kaunas
(prekybos
centras
,,Anūkėlis“)

120300792

Gatvės šokiai – tai aktyvus, paprastas ir
. 8 670 21646
prieinamas laisvalaikio praleidimas
kestas@streetst
kiekvienam mokiniui. Lankyti šiuos
yle.lt
užsiėmimus gali kiekvienas, nes tam
nereikia specialaus pasirengimo. Tuo pačiu
gatvės šokiai ugdo ir lavina tiek fizines, tiek
ir dvasines mokinių savybes. Ši programa
skirta 6 -18 metų mokiniams, kurie pagal
amžių ir choreografinius gebėjimus bus
priskiriami tam tikrai grupei/komandai.
Programa padeda lavinti kūrybiškumą,
atsakomybės jausmą, estetiškumą ir
draugiškumą, saviraiškos poreikius,
atskleidžiant vaikų talentą, gebėjimus.
Užsiėmimų metu bus siekiama ugdyti
sąmoningą asmenybę, sugebančią
atsakingai ir kūrybingai spręsti
problemas, derinti savo asmeninius tikslus
su kolektyvo/komandos tikslais ir aktyviai
dalyvauti muzikiniame, kultūriniame

visuomenės gyvenime. Labai svarbus
dėmesys skiriamas pasirodymų kokybei,
siekiant aukštesnių kūrybinės veiklos
rezultatų, ruošiant šokėjus dalyvauti
Kauno miesto renginiuose,
respublikiniuose bei tarptautiniuose
festivaliuose, konkursuose ir projektuose.
Gitaros studijos
programa

1 – 12 kl.

Kauno vaikų
ir moksleivių
laisvalaikio
rūmai,
Parodos g. 26,
pusrūsio
salytė

120101318

Programa skirta 7-18 metų mokiniams
ugdyti skambinimo gitara gebėjimus.
Grojant gitara lavinamas vaikų meninis
išprusimas, stilių pasirinkimas,
formuojama samprata apie įvairių žanrų
įvairovę. Dalyvaujant studijos programoje
nereikalingas išankstinis (specialus)
mokinių pasirengimas. Įvertinus kiekvieno
mokinio galimybes ir gebėjimus parenkami
kūriniai, kuriuos skambindami galėtų
geriausiai atskleisti ir patenkinti savo
kūrybinius poreikius. Įsisavinus pirminius
skambinimo pradmenis, pereinama prie
koncertinio repertuaro mokymosi.
Ansamblinio muzikavimo forma yra
vaikams labai patraukli ir skatintina.
Grojimas ansamblyje skatina silpnesnių
gebėjimų mokinį prisitaikyti prie
stipresnių draugų, neatsilikti vieniems nuo
kitų, o tuo pačiu pajausti savo indėlio
reikšmę bei atsakomybę siekiant bendro
rezultato. Be to, muzikuodami ansamblyje
vaikai įgyja didesnį pasitikėjimą, turi
galimybę dažniau koncertuoti, įgyti
sceninės patirties ir pasitikėjimo savimi.

8687 96580
ramcebass@ya
hoo.com

Jaunučių choro
„Dominantė“

1 – 4 kl.

Kauno vaikų
ir moksleivių

120101316

Programa skirta 5-10 metų vaikams ugdyti
specifinius dainavimo gebėjimus ir

8611 45981
audrikea@gma

programa

Kanklių studijos
programa

laisvalaikio
rūmai,
Parodos g. 26,
204 kab.

1 – 12 kl.

Kauno vaikų
ir moksleivių
laisvalaikio
rūmai,
Parodos g. 26,
110 kab.

120101319

muzikines kompetencijas, puoselėti ir
lavinti prigimtinį vaiko muzikalumą.
Chorinis dainavimas, kaip ir bet kuri kita
muzikinė veikla, moko kaupti muzikos
įspūdžius, klausyti ir mylėti chorinį
dainavimą, ugdo jausmų kultūrą, lavina
vaizduotę, kūrybiškumą, plečia muzikinį
akiratį. Ugdytiniai skatinami išgirsti,
pajusti, suvokti savo ir kitų kultūrų muziką
bei muzikos meno ypatumus. Dainavimas
chore padeda vaikams pažinti, lavinti ir
tobulinti savo balso galimybes. Visa tai
padeda ugdytiniams aktyviai įsijungti į
kūrybinį procesą, o savo meninius
gebėjimus realizuoti koncertinėje veikloje.
Norintiems dalyvauti jaunučių choro
programoje nereikalingas išankstinis
(specialus) pasirengimas.

il.com

Programa skirta 7 - 18 metų vaikams
skatinti jų saviraišką ir kūrybingumą, norą
pažinti muzikos meną, ugdyti grojimo solo,
ansamblyje ir orkestre gebėjimus bei leisti
atsiskleisti kiekvieno nario individualybei.
Ugdytiniai, grodami kanklių studijoje, įgis
didesnį pasitikėjimą savimi, mokysis
kritiškai vertinti savo klaidas, bendrauti ir
bendradarbiauti tarpusavyje, koordinuoti
savo muzikinius veiksmus su kitais
ansamblio ar orkestro nariais, ugdys
muzikos ir muzikinio žanro supratimą,
muzikinio mąstymo greitį, kokybę ir
motoriką. Grojimas savo fiziologinio ir
psichologinio proceso vienybe gali padėti
vaikams ugdyti bendrus atlikėjo bruožus.
Užsiėmimų metu jie susipažins su lietuvių

8672 12522
jurgasenkute@
gmail.com

tautinės muzikos žanrais ir raidos istorija,
nes tai mūsų tautos prigimtiniai dalykai,
kuriuos turėtų pažinti, suprasti ir pamilti
kiekvienas Lietuvos pilietis.
Įvertinus kiekvieno ugdytinio galimybes ir
gebėjimus, bus parenkami kūriniai,
kuriuos grodami jie galėtų geriausiai
atskleisti ir patenkinti savo kūrybinius
poreikius.
Keramikos
studijos programa

1 – 12 kl.

Kauno vaikų
ir moksleivių
laisvalaikio
rūmai,
Parodos g. 26,
pusrūsio
studija

120200677

Programa skirta 6 – 18 metų vaikams ir
mokiniams, kurie domisi keramikos
lipdymo meno sritimi. Keramikos
užsiėmimų metu ugdytiniai bus
supažindinti su keramikos technologijomis,
ugdys savo gebėjimus. Taip plėtosis vaikų
kūrybiškumas, išmonė, galimybės
nevaržomai kurti, atskleisti savo talentą ir
gabumus. Per meninę raišką vaikai ugdys
savo emocijas, gebėjimus suvokti formos ir
plastikos pojūtį, kompozicijos ir proporcijų
santykį, spalvos ir dekoravimo bei
motorikos įgūdžius. Programa
nereikalauja specialaus dalyvių
pasirengimo.

861317767
herbertasmano
maitis@yahoo.
com

Klasikinės gitaros
studijos programa

4 – 12 kl.

Kauno vaikų
ir moksleivių
laisvalaikio
rūmai,
Parodos g. 26,
301 kab.

120101321

Programos paskirtis – sudaryti sąlygas
išmokti groti gitara, plėtoti kūrybiškumą
bei plėsti muzikos kultūros suvokimą ir
pažinimą. Paruošti koncertinį repertuarą,
kad gebantys mokiniai galėtų save
realizuoti ne tik užsiėmimų metu ar
įstaigos rengiamuose renginiuose, bet ir
miesto mokyklose bei kitose lankytinose
vietose. Tobulinti gebėjimą vertinti
įvairaus žanro muzikos kūrinius, tokiu

868695950

Klasikinio
akordeono
ansamblio
programa

1 – 11 kl.

Vėtrungės g.
1, T.
Ivanausko
prog. 122 kab.

120101320

Klasikinio
dainavimo
studijos programa

6 – 12 kl.

Kauno vaikų
ir moksleivių
laisvalaikio
rūmai,
Parodos g. 26,
105 kab.

120101322

būdu formuoti pasaulėžiūrą ir ugdyti
toleranciją. Skatinti savigarbą,
savirealizaciją, kad galėtų ir norėtų tapti
aktyviais visuomenės nariais. Išugdyti
atsakingą, savimi pasitikinčią asmenybę.
Programa skirta lavinti ansamblinio
muzikavimo akordeonu vidurinių mokyklų
ir gimnazijų mokinius. Muzikuojant
lavinami techniniai, artikuliaciniai
įgūdžiai, vystomas ir gilinamas muzikos
analizuojamasis girdėjimas, praplečiamas
meninis akiratis, lavinamos tarpusavio
bendravimo, tolerancijos, vienybės,
originalumo bei savianalizės
kompetencijos. Klasikinis akordeono
ansamblis vysto vaikų platesnį muzikinės
medžiagos girdėjimą, tikslesnį muzikos
ritmo pojūtį, taip pat mokiniai ansamblyje
skatinami naudoti atlikimo „valios“
principą, kurio pasekmėje gerėja atlikimo
scenoje rezultatai.
Priimami ne tik grojantys bet ir kiti
mokiniai, pageidaujantys nuo pradžių
išmokti griežti akordeonu, patikrinus jų
pradinius muzikinius gebėjimus.
Programa skirta ugdyti vaikų pasitikėjimą
savimi, lavinti saviraišką, estetinį bei
muzikinį skonį rengiant koncertus bei
pasirodymus įvairiose įstaigos, miesto,
respublikiniuose reginiuose. Programoje
numatoma tobulinti individualius mokinių
dainavimo įgūdžius, padėti jiems
susipažinti su lietuvių ir kitų šalių autorių
kūriniais bei giliau pažinti su vokalinę
techniką ir fiziologinius balso lavinimo

867234992
diana30mb@g
mail.com

8 686 32 448
nomeda.kukuls
kiene@gmail.c
om

ypatumus.
Mokiniai priimami nuo 12 iki 18 metų be
specialaus muzikinio pasiruošimo,
atliekant muzikinių duomenų patikrą.
Kompiuterinės
muzikos kūrimo
studijos programa

6 – 12 kl.

Kauno vaikų
ir moksleivių
laisvalaikio
rūmai,
Parodos g. 26,
102 kab.

120101323

Programa skirta įvairaus mokyklinio
amžiaus mokiniams lavinti muzikinius
kūrybinius gebėjimus, skatinti jų
bendravimą ir tarpusavio supratimą.
Dabartiniu metu mokinius ypač domina
informacinių technologijų pasaulis. Tad ši
programa yra skirta tiems, kurie norėtų
išmokti kurti muziką kompiuteriu.
Užsiėmimų metu mokiniai plės akiratį,
stebės, vertins, atskleis savo kūrybinius
gebėjimus, išmoks įvertinti savo jėgas ir
siekti tikslų. Taip bus ugdomi muzikinės
išraiškos, stilistikos, muzikos suvokimo ir
specifiniai muzikinio kompiuterinio
raštingumo, kūrybiniai gebėjimai.
Priimami visi norintys mokiniai, be
specialaus muzikinio pasiruošimo.

869827257
jumbowsky@y
ahoo.com

Merginų
dainavimo
studijos ,,Lyra“
programa

5 – 12 kl.

Kauno vaikų
ir moksleivių
laisvalaikio
rūmai,
Parodos g. 26,
204 kab.

120101325

Dainavimas – tai priemonė, kurios dėka
sudaromos sąlygos mergaičių saviraiškai
atsiskleisti. Tikslingai panaudojus balso
lavinimo programą ir paruošus koncertinį
repertuarą, siekiama tenkinti studijos
dalyvių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos
poreikius, padėti jiems lengviau
socializuotis ir tapti aktyviais visuomenės
nariais. Numatoma siekti intonacijos
kokybės dainuojant, lavinti muzikinę
klausą ir atmintį, interpretuoti ir kritiškai
vertinti praeities ir dabarties muzikos

8 6 012 9760
astamikniene@
gmail.com

kūrinius, plėsti gimtosios šalies, Europos
ir kitų pasaulio kultūrų muzikos paveldo
pažinimą. Suteikti galimybių 11-19 metų
mergaitėms pasireikšti, realizuoti savo
poreikius, lavinti dainavimo ir balso
lavinimo gebėjimus; ugdyti sąmoningą
asmenybę, sugebančią atsakingai ir
kūrybingai spręsti problemas ir aktyviai
dalyvauti muzikiniame, kultūriniame
visuomenės gyvenime.
Studijos dalyvės dainuoti priimamos be
specialaus muzikinio pasiruošimo, tik
atliekama muzikinių duomenų patikra.
Mušamųjų
instrumentų
studijos programa

1 – 12 kl.

Kauno vaikų
ir moksleivių
laisvalaikio
rūmai,
Parodos g. 26,
301 kab.

120101326

Programos paskirtis – supažindinti
mokinius su mušamaisiais instrumentais,
išmokyti jais groti, taip plėsti muzikos
kultūros pažinimą bei plėtoti kūrybiškumą.
Mokiniai, grodami mušamaisiais
instrumentais, įgyja didelį pasitikėjimą
savimi, mokosi kritiškai vertinti savo
klaidas, koordinuoti savo judesius, muzikos
ir muzikinio žanro supratimą, muzikinio
mąstymo greitį, kokybę ir motoriką.
Paruošus koncertinį repertuarą, vaikai
galėtų save realizuoti ne tik užsiėmimų
metu ar įstaigos renginiuose, bet ir
mokyklose bei kitose lankytinose vietose.
Programa numato tobulinti ugdytinių
gebėjimą vertinti įvairaus žanro muzikos
kūrinius, tokiu būdu formuoti pasaulėžiūrą
ir ugdyti toleranciją, skatinti savigarbą,
savirealizaciją, kad jie norėtų ir galėtų
tapti aktyviais visuomenės nariais. Studiją
gali lankyti mokiniai nuo 7 metų iki 18
metų, specialus pasirengimas nebūtinas.

861513908
gintaras.dream
s@gmail.com

Renginių
organizatorių
studijos programa

7 – 12 kl.

Kauno vaikų
ir moksleivių
laisvalaikio
rūmai,
Parodos g. 26,
402 kab.

122001040

Smuikininkų
studijos programa

1 – 12 kl.

Kauno vaikų
ir moksleivių
laisvalaikio
rūmai,
Parodos g. 26,
pusrūsio
studija

120101327

Programa skirta 13-18 metų mokiniams
turiningai ir kūrybingai praleisti
laisvalaikį, įtraukiant juos į renginių
organizavimo veiklą bei patenkinant jų
lavinimosi ir saviraiškos poreikius.
Įgyvendinant praktiškai įgytas renginių
organizavimo teorines žinias, mokiniai
išmoks organizuoti įvairaus žanro
renginius. Programoje mokiniai įgis
komandinio darbo, organizavimo
praktikos, renginio pristatymo, idėjų
generavimo, kūrybingumo taip pat
komunikacinių, organizacinių gebėjimų.
Programa siekama mokinio - mokytojo bei
mokinių tarpusavio bendradarbiavimo,
tolerancijos, draugiškumo, aktyvumo bei
nuolatinio mokymosi idėjų, vertybių
įsisavinimo.
Programa skirta 7-18 metų ugdytiniams
lavinti specifinius griežimo smuiku
gebėjimus, skatinti saviraišką ir
kūrybingumą, norą pažinti muzikos meną,
ugdyti muzikines kompetencijas bei leisti
atsiskleisti kiekvieno ugdytinio
individualybei. Įgiję pagrindinius griežimo
smuiku įgūdžius, ugdytiniai gali griežti
ansamblyje, kur įgyja didesnį pasitikėjimą
savo jėgomis, mokosi kritiškai vertinti savo
galimybes, koordinuoti savo gebėjimus su
kitais ansamblio nariais, bendrauti ir
bendradarbiauti, o taip pat lavina savo
muzikinį skonį, įgyja žinių apie įvairių
žanrų muziką, vysto muzikinio mąstymo
greitį, kokybę bei motoriką.

865052754
jonikienea@ya
hoo.com

8600 40958
audrone_ravki
ene@yahoo.co
m

Sportinių šokių
studijos „Mida“
programa

1 – 9 kl.

Kauno vaikų
ir moksleivių
laisvalaikio
rūmai, aktų
salė, Parodos
g. 26.;
Kauno
K.Griniaus
progimnazija,
Šiaurės pr.
98;
V. d.
„Ąžuoliukas“,
Margio g. 17.

120300793

Programa skirta įvairaus amžiaus vaikams
ir paaugliams lavinti ir tobulinti sportinių
šokių įgūdžius. Pagrindinis dėmesys
skiriamas vaiko individualybei, mokoma
būti savimi, tikėti savo jėgomis, bendrauti,
kurti. Dalyvavimas šokių studijos veikloje
visapusiškai ugdo vaiko gabumus, kelia jų
kultūrinį lygį, leidžia atsiskleisti
individualybei. Taip pat padeda fiziškai
teisingai vystytis, ugdo meninį skonį ir
teisingą požiūrį į judesio meną. Užsiėmimų
metu vaikai mokomi choreografijos
pagrindų, standartinių ir Lotynų Amerikos
šokių figūrų. Taip pat jie mokomi jausti
muziką, ritmą ir valdyti savo kūną.
Studiją gali lankyti visi pageidaujantys 5 -8
metų amžiaus vaikai pradedančiose
grupėse. Į pažengusiųjų grupes priimami
10 – 15 metų vaikai jau mokantys šokti.

8687 41696
mitkuviene@g
mail.com

Šiuolaikinių šokių
studijos „Vėtra“
programa

1 – 12 kl.

Kauno vaikų
ir moksleivių
laisvalaikio
rūmai,
Parodos g. 26,
104 kab.

120300794

Programa padeda lavinti kūrybiškumą,
atsakomybės jausmą, estetiškumą ir
draugiškumą, saviraiškos poreikius,
atskleidžiant vaikų talentą, gebėjimus. Joje
be šiuolaikinio, modernaus šokio, daug
dėmesio skiriama ir klasikinio šokio
judesiui, atkreipiant dėmesį į laikyseną.
Plėtojant vaikų specifinius šokio raiškos
gebėjimus ir formuojant poreikį pažinti
choreografijos meną, siekiama atskleisti
vaikų kūrybinį savitumą, skatinti
pasitikėjimą savimi, socialinį aktyvumą ir
bendradarbiavimą. Užsiėmimų metu bus
siekiama ugdyti sąmoningą asmenybę,
sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti
problemas ir aktyviai dalyvauti

860681919
irina.lazauskie
ne@gmail.com

muzikiniame, kultūriniame visuomenės
gyvenime.
Tautinių šokių
ansamblio
,,Malūnėlis“
šokėjų grupės
programa

1 – 12 kl.

Kauno vaikų
ir moksleivių
laisvalaikio
rūmai,
Parodos g. 26,
aktų salė

120300795

Tautinių šokių ansamblį „Malūnėlį“ lanko
4 - 19 metų vaikai. Programa padeda
ugdyti lietuvių tautinio sceninio šokio
gebėjimus, tikslingai ir kryptingai gilinti
mokinių žinias apie lietuvių tautinę
kultūrą, jos puoselėjimą, moko juos suvokti
save kaip tautos atstovą ir tradicijų tęsėją.
Programa nereikalauja specialaus dalyvių
pasirengimo. Ansamblio sudėtyje yra šešios
šokėjų grupės bei liaudiškos muzikos
ansamblis. Ansamblio šokėjai (visos
amžiaus grupės) dalyvavo ir dalyvauja
visose Pasaulio lietuvių, respublikinėse,
Kauno miesto dainų ir šokių šventėse bei
moksleivių dainų ir šokių šventėse, daug
koncertuoja Kaune, kituose miestuose,
vyksta į festivalius užsienyje. Tai padeda
šokėjams labiau vertinti ir jausti
pasididžiavimą mūsų tautos kultūrinėmis
tradicijomis, lietuvišku tautiniu kostiumu.
Tautinių šokių ansamblis „Malūnėlis“ – tai
puiki pilietiškumo ir tautiškumo mokykla,
kurioje vaikams suteikiama galimybė
išbandyti savo jėgas kūrybinėje veikloje,
suvokti ir vertinti save, savo vietą
kolektyve, savo tautos kultūrines tradicijas.

868611757
birutebra@gm
ail.com

Teatro studijos
,,Teatrapilis“
programa

1 – 12 kl.

Kauno vaikų
ir moksleivių
laisvalaikio
rūmai,
Parodos g. 26,
107 kab.,

120400327

Programa skirta 7 - 18 metų amžiaus
vaikams, kurie domisi teatro menu.
Užsiėmimų metu studijos nariai
supažindinami su aktorinio meistriškumo
pagrindais, etiudo kūrimo modeliais,
mokomi įgytus įgūdžius panaudoti

869992261
ausra_jan@yah
oo.com

pusrūsio
studija

Kauno vaikų ir
jaunimo teatras
„Vilkolakis“

„Teatro uždangą
praskleidus.Paruo
šiamoji aktorinė
studija“
„Teatro uždangą
praskleidus.Pagri
ndinė aktorinė
grupė“
„Teatro uždangą
praskleidus.Paruo
šiamoji aktorinė
studija“

atliekant kūrybines užduotis. Kurdami
vaidmenis vaikai ugdysis gebėjimus
suprasti kitus asmenis, priartės prie
asmenybinių, psichologinių ir socialinių
problemų. Jie bus supažindinami su
vaidmens kūrimo pagrindiniais principais,
gebės kurti vaidmenį, pasirinkdami
personažus, išgyvendami jo istoriją. Vaikai,
įgiję teatrinę patirtį, geriau „mato“, „girdi“
ir kontroliuoja daugelį teatro raiškos
priemonių, kaip antai kūną, žodį (balsą),
išvaizdą, padėtį erdvėje, kartu pagerina
bendravimą, išsiugdo intelektą. Ši patirtis
ir kompetencijos gali būti gilinamos toliau,
mokantis ne tik pagal aktoriaus,
režisieriaus profesinio rengimo programas,
bet ir kitas, kuriose svarbūs viešojo
komunikavimo įgūdžiai.
Nuoseklus ugdymas teatru – tai stebėjimas,
suvokimas, estetinis vertinimas ir raiška.
Studijoje veikia jaunesniųjų ir vyresniųjų
grupės.
Susipažinti su svarbiausiais teatro kūrybos
837-313712
būdais, priemonėmis, procesais.
teatras.vilkolak
is@gmail.com

2-7 klasės

Kovo 11-osios
g. 108,
Kaunas

120400211

3-12 klasės

Kovo 11-osios
g. 108,
Kaunas

120400210

Susipažinti su svarbiausiais teatro kūrybos
būdais, priemonėmis, procesais, žanrais,
stiliais bei formomis.

837-313712
teatras.vilkolak
is@gmail.com

1 klasė

Kovo 11-osios
g. 108,
Kaunas

120400212

Supažindinama su aktorinio meistriškumo,
sceninio judesio, šokio, dainavimo
pagrindais.

837-313712
teatras.vilkolak
is@gmail.com

