1

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

Pilietinis ugdymas:
NVŠ teikėjo
pavadinimas,
juridinis
statusas

NVŠ
programos
pavadinimas

Kauno jaunųjų
turistų centras,
biudžetinė
įstaiga

„Skautų būrelis“

Kokio
Programos Programos
amžiaus
vykdymo
kodas
mokinia
vieta
KTPRR
ms skirta
programa
6-12 kl.

Žeimenos g.
58, Kaunas

121500331

Programos anotacija

Programos
rengėjų
kontaktai

Skautų būrelio veiklos programa apima
Alma Kisielienė
kelias ugdymo kryptis. Tai skautiško
861619761
ugdymo metodika paremtas gimtojo krašto alma.kisieliene
pažinimas, dorovinis ir pilietinis
@gmail.com
auklėjimas, aktyvus poilsis gamtoje bei
ekologinis ugdymas.
Naudojama saviauklos sistema, kuri yra
paremta skautų įžodžiu ir priesakais,
mokymusi per veiklą, skilčių sistema,
patyrimo laipsniais, specialybių
programomis.
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„Jaunesnieji jūrų
skautai“

1-7 kl.

Žeimenos g.
58, Kaunas

121500326

„Jaunieji skautai“

1-5 kl.

Žeimenos g.
58, Kaunas

121500332

„Jūrų skautų
būrelis“

7-12 kl.

Žeimenos g.
58, Kaunas

121500328

Programa skirta fizinio aktyvumo bei
dvasinio tobulėjimo priemonėmis
harmoningai ugdyti vaikų pasaulėžiūrą,
bendrąsias bei dalykines kompetencijas.
Programos dalyviai įgis pirminius
skautavimo pagrindus, veikdami mažose
grupėse, sieks gauti bebriukų bei ūdryčiųjaunseniųjų jūrų skautų kaklaraiščių
dalyvaudami skautiškuose užsiėmimuose,
stovyklose, laužo programose, žygiuose.
Vaikai įgis dalykines skautavimo ir
bendrąsias kompetencijas, bus stiprinama
meilė gimtajam kraštui, istorijai ir jo
žmonėms
Jaunųjų skautų būrelio programa tai,
skautiško ugdymo metodika paremtas
gimtojo krašto pažinimas, dorovinis ir
pilietinis auklėjimas, aktyvus poilsis
gamtoje bei ekologinis ugdymas.
Naudojama saviauklos sistema, kuri yra
paremta skautų įžodžiu ir priesakais,
mokymusi per veiklą, skilčių sistema,
patyrimo laipsniais, specialybių
programomis.
Programa skirta fizinio aktyvumo bei
dvasinio tobulėjimo priemonėmis
harmoningai ugdyti vaikų pasaulėžiūrą,
dalykines ir bendrąsias kompetencijas
kompetencijas.
Programa paremta jūrinio skautavimo
principais ugdys mokinių asmeninius
gebėjimus bei padės jiems tapti aktyviais
visuomenės nariais. Ši programa skirta
vyresnio amžiaus mokiniams, todėl jie bus
skatinami imtis didesnės atsakomybės,
lyderystės, organizacinių darbų, bus

Vaida Lataitė
869637469
waidoote@gma
il.com

Alma Kisielienė
861619761
alma.kisieliene
@gmail.com

Tomas
Jurkuvėnas
8 62161935
tomaskjslc@g
mail.com
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Lietuvos šaulių
sąjunga

VšĮ „Vaikų

„Vyresnieji jūrų
skautai“

5-10 kl.

Žeimenos g.
58, Kaunas

121500327

Kauno miesto
savivaldybės
jaunųjų šaulių
ugdymo
programa
„Senovės Lietuvos

11-18 m.

Laisvės
al.34,
Kaunas

121500248

7 – 18 m.

J. Urbšio

121300269

ugdomas jų charakteris, ugdomos
bendrosios bei dalykinės kompetencijos,
mokomasi bendradarbiauti, būti
naudingais.
Per aktyvias veiklas- stovyklaujant, būnant
gamtoje puoselėjamos skautiškos
tradicijos. Skautiškų patyrimo laipsnių
laikymasis, plaukiojimas vandens
transporto priemonėmis, savo krašto
pažinimas padeda įgyti vandens žygeivystės
žinių bei įgūdžių, taip pat lyderystės,
komandinio darbo, organizavimo ir
stovyklavimo žinių bei įgūdžių.
Programa skirta paaugliams, ugdomi
aktyviose veiklose: stovyklavimas,
keliavimas gamtoje ir jos išsaugojimas,
tradicijų puoselėjimas, skautiškų patyrimo
laipsnių laikymasis, plaukiojimas
bemotorėmis vandens transporto
priemonėmis. Programos dalyviai lavins
bendravimo ir komandinio darbo,
organizavimo, ekologinės savimonės,
stovyklavimo įgūdžius. Išmoks pažinti
laivus ir jų dalis, laivų tipus, įgis vandens
žygeivystės žinių bei įgūdžių. Programa
paremta jūrinio skautavimo principais
ugdys mokinių asmeninius gebėjimus bei
padės jiems tapti aktyviais visuomenės
nariais bei pritaikyti įgytas žinias ir
gebėjimus kasdieniame gyvenime.
Ugdyti patriotišką, pilietišką, aktyvų
jaunimą vykdant jaunųjų šaulių mokymo
programą.
Mokiniai susipažins su senosiomis lietuvių

Tomas
Jurkuvėnas
8 62161935
tomaskjslc@g
mail.com

8 614 58286
raimundas.ard
avicius@sauliu
sajunga.lt
Rasa
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uostas“

Lietuvos skautija

Asociacija Jūrų
skautija ,,Divytis“

katalikiška
mokykla,
Krėvės
prospektas
63. 322 kab.

tradicijos ir
papročiai“

Lietuvos skautijos
vaikų ir jaunimo
programa:
skautauk, patirk,
atrask (Kauno m.
sav.)

Jūrų skautavimas
su jūrų kadetų
pakraipa
mokyklinio
amžiaus

1-12 kl.

1-12 klasės
(6-19 m.)

Lietuvos
skautijos
nacionalinė
būstinė,
Trakų g. 18;
J. ir P.
Vileišių mklaaugiafunkc.
c.,
Demokratų g.
36; VšĮ
Kauno
Valdorfo mkla, Šiaurės
pr. 11.

Maltos
ordino
pagalbos
tarny-bos
Kauno

121500325

121500335

kultūrinėmis tradicijomis, papročiais,
dainomis, žaidimais. Įgytas žinias įtvirtins
dalyvaudami praktinėje, meninėje veikloje.
Vaikai žais žaidimus, dainuos, pieš, atliks
darbelius įvairia technika. Taigi, vaikai,
dalyvaudami neformalaus ugdymo
programoje „Senovės Lietuvos tradicijos ir
papročiai“ ugdys pagarbą gimtajam
kraštui, lavins meninius gebėjimus.
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., 11–14 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 Lietuvoje
šimtmečio ir pasaulio skautų 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 per aktyvią, daugiau gamtos
aplinkoje vykdomą, nuotykiais gausią, į
kintančius viso mokyklinio amžiaus vaikų
poreikius
atsižvelgiančią
neformaliojo
visapusiško ugdymo saugią veiklą, siekia

Smagurauskien
ė
00408;
vaikuostas@gm
ail.com
Svetlana
Maištaitienė,
8 630 07865
nvs.skautai@gma
il.com

8 61144298

Asociacija Jūrų
skautija
,,Divytis“
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mokiniams (Kauno
sav-ės mokiniams)

maltiečių
Vaikų dienos
centras,
Gričiupio g.
11, Kaunas
Žaliakalnio
vaikų dienos
centras,
Žemaičių g.
85, I aukštas
Polinių
kalinių
Sąjungos
Kauno
skyrius,
Laisvės al.
39, Kaunas
( I aukštas,
skaitykla)
Kauno V.
Kudirkos
progimnazija,
Trakų g. 39,
Kaunas
Kitos vietos,
nurodytos
veiklos
tvarkaraštyje

pirmiausia padėti tėvams ir mokyklai išugdyti
aktyvius, atsakingus, pareigingus, dvasinėmis
vertybėmis ir tvirtu būdu besivadovaujančius,
bendradarbiauti, savimi ir kitais pasirūpinti
gebančius, sveiką gyvenseną pasirinkusius,
lyderiauti siekiančius, gerus draugus turinčius
įvairaus amžiaus mokinius. Veikla daugumai
dažnai tampa pastovia ir visam mokyklos
laikotarpui.
To siekiama per sutarto dažnumo sueigas
ar/ir kasmėnesinius 1-2 ilgesnės trukmės
turistinius renginius, kuriuose bus daug
aktyvių ir ugdomųjų žaidimų, seminarų,
smagių išvykų, žygių, stovyklėlių ir su
nakvynėmis, gyvenant tiek rajono mokyklose,
tiek
palapinėse,
naudojantis
įvairiais
laiveliais. Pasirinkusiems grupėje jūrų kadetų
pakraipą – per įvairius, daugiau praktinius
vandens žygeivystės, irklavimo, buriavimo,
ruošimo tarnauti kariuomenėje užsiėmimus,
padedant ir kariams instruktoriams, galimybė
geriau pažinti jūreivyste, ruoštis tarnybai
kariuomenėje.
Ugdytiniai skatinami pagal amžių patys
kuo atsakingiau prisiimti jūrų skautų
priesakais ir įžodžiu išreikštas moralines
vertybes, per metus atsiskaityti bent už vieną
skautiško ugdymosi (pasirinkę ir jūrų kadetų
pakraipą – atitinkamą) pakopą. Vaikai veiks,
plėtos kompetencijas ir savo nedidelėje gerų
draugų mažoje veiklos grupelėje, kas padės
būti
drąsesniems,
aktyvesniems
bei
atsakingesniems.
Ilgiau
skautaujančių
pavyzdžiai ir jų pačių klaidos mokys, skatins
ir vis daugiau būti iniciatyvesniems, nebijoti
atsakomybės,
vis
daugiau vadovautis
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moralinėmis vertybėmis, rūpintis savo garbe,
siekti tobulėti.
Palaipsniui aktyviai veikdami, ugdytiniai
palaipsniui
patys
tampa
jaunaisiais
instruktoriais,
renginių
organizavimo
talkininkais, lyderiais, įvairių profesijų
žinovais. Bendradarbiaujant bei lyderiaujant,
plėtosis ir stiprės ugdytinių socialinės ir
pasirinktos
konkretesnes
dalykines
kompetencijos. Bus mokama ir įsivertinti
pasiektą pažangą, toleruoti įvairaus amžiaus,
kultūrų, lyčių žmones, valdyti emocijas ir
konfliktus, palaikytų draugiškus santykius,
atjausti kitus ir jiems padėti.

