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

Turizmas, kraštotyra:
NVŠ teikėjo
pavadinimas,
juridinis
statusas

NVŠ
programos
pavadinimas

Kauno jaunųjų
turistų centras,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

„Sportinio
turizmo būrelis“

Kokio
Program
amžiaus
os
mokinia vykdymo
ms skirta
vieta
programa

Program
os kodas
KTPRR

Programos anotacija

Programos rengėjų
kontaktai

Žeimenos
g. 58,
Kaunas

120700116

Programa skirta vyresniųjų klasių
mokiniams. Programos dalyviai įgis ir
tobulins bendrąsias, asmeninės,
socialines ir dalykines kompetencijas,
ugdomas charakteris, pasitikėjimas
savimi, pilietiškumas, gebėjimas
planuoti asmeninį fizinį aktyvumą.
Programa padės mokiniams tapti tvirto
būdo, sąmoningais ir aktyviais
visuomenės nariais. Mokiniai ugdysis

Tomas Jurkuvėnas
8 62161935
tomaskjslc@gmail.co
m

6-12 kl.

2

„Kraštotyrininkų
būrelis“

1-12 kl.

Žeimenos
g. 58,
Kaunas

120700115

„Turistų būrelis“

1-12 kl.

Žeimenos
g. 58,
Kaunas

120700107

sveikos gyvensenos bei maitinimosi
įpročius, turistinius gebėjimus, skatins
kuo daugiau judėti bei mankštintis,
tobulinti fizinius gebėjimus bei
įgūdžius, didinti fizinį pajėgumą
dirbant komandoje.
Programa skirta mokiniams tobulinti
pažintines kompetencijas, siekiant
geriau pažinti gyvenamąją aplinką,
ugdyti jų saviraišką, suvokti etninę
kultūrą. Programa ugdys vaikų
gebėjimus geriau pažinti artimąją
aplinką , gimtąjį kraštą, plės žinias
istorijos, aplinkos pažinimo,
etnokultūros srityse, supažindins su
miesto ir šalies kultūriniais, gamtiniais,
istoriniais objektais. Mokiniai įgis
komunikavimo, pažinimo ir tiriamojo
darbo, iniciatyvumo ir kūrybingumo
kompetencijas, ugdysis bendrąsias ir
dalykines kompetencijas.
Dalyvaudami programoje, vaikai
gauna pasaulio pažinimo,
etnokultūrinių, istorinių, geografinių ir
kitų mokomųjų dalykų žinių iš
tiesioginių šaltinių.
Programa skirta populiarinti aktyvųjį
turizmą, tobulinant bendrąsias ir
dalykines kompetencijas, bei turizmo
įgūdžius, tenkinant sveikos gyvensenos,
fizinio aktyvumo ir kūrybiškumo, bei
individualių gebėjimų poreikį. Būrelio
nariai susipažįsta su įvairiomis turizmo
rūšimis aktyviose veiklose, pratybose,
žygiuose, keliaujančiose stovyklose.
Mokiniai skatinami gyventi pagal

Dalina Galskienė
8 68234165
dalina.galskiene@gm
ail.com

Božena Širobokova
837 422750
jturistai@gmail.com
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„Žygeivių būrelis“

1-12 kl.

Žeimenos
g. 58,
Kaunas

120700110

„Etnokultūros
būrelis“

1-7 kl.

Žeimenos
g. 58,
Kaunas

121300271

„Geografinės
kraštotyros
būrelis“

5-12 kl.

Žeimenos
g. 58,
Kaunas

120700113

sveikos gyvensenos principus,
tobulinami tarpusavio bendravimo ir
kūrybinės saviraiškos gebėjimai.
Žygeivių būrelio programa skirta
Laimutė Nakutienė
norintiems įgyti ir tobulinti žygeivystės
868234164
įgūdžius, įtvirtinti praktiškai gebėjimus laimute47@gmail.com
susiruošti į žygį, dalyvauti žygiuose,
gebėti išvengti keblumų, elgtis taip, kad
žygis, išvyka ar kelionė būtų sėkmingi.
Mokiniai supažindinami su žygeivio
taisyklėmis, su gimtojo krašto
pažintiniais žygeivių maršrutais,
atkreipiant dėmesį į jų sveikos
gyvensenos, tarpusavio bendravimo ir
kūrybinės saviraiškos poreikius.
Būrelių nariai tobulina bendrąsias ir
dalykines žygeivių kompetencijas.
Programos nariai susipažins su
Rita Antanavičienė
artimosios aplinkos, miesto ir krašto
862104093
istorija, liaudies tradicijomis, amatais. rita_antanaviciene@y
Per kūrybines veiklas bus ugdoma jų
ahoo.com
saviraiška etninės kultūros pagrindu.
Programa skirta vaikams, norintiems
aktyviomis formomis ir metodais,
žaidžiant, kuriant, keliaujant,
inscenizuojant įgyti ir tobulinti
bendrąsias bei dalykines etnokultūros
kompetencijas
Programa skirta pažinti gimtąjį kraštą,
Jūratė Čiapienė
kultūrinį ir kraštovaizdžio formavimąsi
860072020
praeityje ir dabar. Ugdomi
ciapienejurate@gmail
bendravimo, bendradarbiavimo ir
.com
saviraiškos įgūdžiai, per tautines
tradicijas ir papročius formuojami
gyvojo paveldo pažinimo įgūdžiai.
Dalyvaudami programoje, vaikai
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„Jaunųjų
kraštotyrininkų
būrelis“

1-7 kl.

Žeimenos
g. 58,
Kaunas

120700011

„Krašto pažinimo
būrelis“

1-12 kl.

Žeimenos
g. 58,
Kaunas

120700111

gauna etnokultūrinių, istorinių,
geografinių papildomų dalykinių žinių
iš pirminių šaltinių, tobulinamos
bendrosios bei dalykinės
kompetencijos.
Programa padės vaikams pažinti
gyvenamąją aplinką, ugdyti jų
saviraišką, suvokti etninę ir šiuolaikinę
kultūrą. Programa ugdys asmeninius
gebėjimus, plės mokinių žinias
istorijos, aplinkos pažinimo,
etnokultūros srityse, supažindins su
miesto ir šalies kultūriniais, gamtiniais,
istoriniais objektais.
Mokiniai bendraudami su
bendraamžiais ir vyresniais žmonėmis
įgis bendrąsias bei dalykines jaunojo
kraštotyrininko kompetencijas .
Dalyvaudami programoje, mokiniai
papildomai gauna mokomųjų dalykų
žinių iš pirminių šaltinių, įgyja
tiriamojo darbo įgūdžių.
Programos metu vaikai pažins
artimosios aplinkos, Kauno ir Lietuvos
istorinius įvykius bei asmenybes,
kultūros, istorijos bei gamtos objektus,
bus aktyvūs gimtojo krašto
kalendorinių švenčių dalyviai ir
tradicijų puoselėtojai, geriau pažins
etnografinių regionų savitumus.
Mokiniai dalyvaus pažintinėse,
edukacinėse programose, išvykose,
lankys muziejus, naudodamiesi
šiuolaikinėmis IKT priemonėmis,
veikdami komandoje, sieks užsibrėžtų
tikslų, plėtos kūrybiškumo ir

Dalina Galskienė
8 68234165
dalina.galskiene@gm
ail.com

Rolanda Girskienė
865208623
rolandag@gmail.com
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„Istorikų būrelis“

6-12 kl.

Žeimenos
g. 58,
Kaunas

121500330

„Jaunųjų žygeivių
būrelis“

1-4 kl.

Žeimenos
g. 58,
Kaunas

120700109

„Jaunųjų turistų
būrelis“

1-5 kl.

Žeimenos
g. 58,
Kaunas

120700108

„Jaunųjų gidų
studija “

8-12 kl.

Žeimenos
g. 58,

120700117

iniciatyvumo gebėjimus, patirs džiugių
emocijų. Būrelio nariai įgis bendrąsias
bei dalykines kompetencijas.
Programa skirta vaikams, norintiems
daugiau sužinoti apie gimtojo krašto,
miesto, artimosios aplinkos istoriją,
žmones, istorinius ir kultūros objektus,
kultūrinį bei dvasinį tautos paveldą.
Programa parengta atsižvelgiant į
mokinių pažinimo, ugdymo ir
saviraiškos poreikius, žinias apie
gimtąjį kraštą, jo istoriją.
Mokiniai įgys dalykinių bei bendrųjų
kompetencijų.
Ši programa skirta vaikams norintiems
išmokti pažinti gamtą, artimąją
aplinką, susiruošti į žygį, kaip išlikti
saugiam įvairiuose žygiuose.
Programoje daug žaidimų, aktyvių
pažintinių pratybų, žygių bei išvykų,
kuriose ugdoma pasaulėžiūra,
bendrosios bei dalykinės jaunojo
žygeivio kompetencijos.
Programa skirta ugdyti pradinius
turistinius įgūdžius, plėsti ir turtinti
mokinių žinias apie gimtąjį miestą bei
kraštą, puoselėti jų sveikos gyvensenos,
tarpusavio bendravimo ir kūrybinės
saviraiškos poreikius. Aktyviose
veiklose ir užsiėmimuose ugdomos
bendrosios bei turizmo dalykines
kompetencijas, diegiami sveikos
gyvensenos, fizinio aktyvumo
principai.
Programa sudaro galimybę mokiniams
geriau pažinti ir reprezentuoti savo

Martyna Vitkauskaitė
Valantikonienė
868402157
martyna.vv@gmail.co
m

Girmanta Levinskienė
862089578
levinskiene@gmail.co
m

Reda Tuomienė
864567195
rreedaa@gmail.com

Laimutė Nakutienė
8 68234164
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Kaunas

Turizmo teisėjų
programa

7-12 kl.

Žeimenos
g. 58,
Kaunas

120700118

,,Viva turo
studija“- turizmo
renginių
organizatoriai

8-12 kl.

Žeimenos
g. 58,
Kaunas

120700112

gimtąjį kraštą, pristatyti turistinių
regionų kultūrines vertybes,
formuojami pirminiai gido profesiniai
įgūdžiai, tobulinamos bendrosios bei
dalykinės kompetencijos.
Programa supažindina mokinius su
visomis turizmo rūšimis, jų ypatumais.
Būrelio nariai įgyja turistinių varžybų
rengimo, vykdymo kompetencijų,
mokomi dirbti komandoje,
tobulinamos bendravimo ir
bendradarbiavimo kompetencijos,
ugdomi krašto pažinimo, organizmo
grūdinimo ir stiprinimo įgūdžiai.
Programos dalyviai įgyja jaunojo
turizmo teisėjo, III kategorijos turizmo
teisėjo pažymėjimus ir teisę teisėjauti
mokinių turistinėse varžybose.
Programa skirta vyresnių klasių
mokiniams, norintiems įgyti pirminius
profesinius turizmo renginių
organizavimo įgūdžius, susipažinti su
visomis turizmo rūšimis, jų ypatumais.
Šios programos dalyviams ugdomas
pasitikėjimas savimi, gebėjimai gyventi
ir veikti drauge, bendraujant ir
bendradarbiaujant, rengiant ir
vykdant turistinius renginius.
Aktyvios netradicinės veiklos skatina
jaunimo iniciatyvumą bei
kūrybingumą, tobulina komunikavimo
kompetencijas. Susipažindami su
krašto gamtos, kultūros ir istorijos
vertybėmis tobulėja ir tampa krašto
puoselėtoju, gebančiu bendrauti,
drąsiai priimti iššūkius.

jturistai@gmail.com

Laimutė Nakutienė
868234164
laimute47@gmail.com

Laimutė Nakutienė
868234164
laimute47@gmail.com
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