Kviečiame Kauno r. savivaldybės 1–12 klasių mokinius ir (ar) jų tėvus (globėjus, rūpintojus) rinktis patvirtintas
neformaliojo vaikų švietimo programas

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAI IR
PROGRAMOS
(atkreipiame dėmesį, kad mokinys gali registruotis nemokamai ugdytis tik pagal vieną iš šiame sąraše esančių neformaliojo vaikų švietimo programų)

Programos vykdomos 2019 m. spalio – gruodžio mėn.
Teikėjo
pavadinim
as
1. 1 Laisvoji
. mokytoja
Aneta
Ivanauskien
ė

NVŠ teikėjo (laisvojo
mokytojo), tel., el. p.

Programos
pavadinimas

anetute 1@gmail.com
867935210

Badmintonas

2. 2 Laisvoji
. mokytoja
Aneta
Ivanauskien
ė

anetute 1@gmail.com
867935210

Laisvo stiliaus
šokiai

120300940

3. 3 „Tornado“
. krepšinio
mokykla

info@tornadas.lt
dainius.ciuprinskas@g
mail.com
860411016

Kauno rajono
9 – 15 m. vaikų
sportinis ugdymas
bei krepšinio
mokymas

120502060

Eil.
Nr.

Kodas
KTPRR
registre
120502066

Trumpas programos apibūdinimas

Programos vykdymo
vieta

Badmintono treniruočių programa skirta 617 metų vaikams ir jaunuoliams. Žaisdami
badmintoną, vaikai išmoks pasitikėti
savimi, koncentruoti dėmesį, džiaugtis
rezultatais. Programa skatins asmenybės
augimą, formuos sveikos gyvensenos
įgūdžius, skatins sveiką konkurenciją.
Programa skirta 6 – 10 metų vaikams.
Laisvo stiliaus šokiams bus naudojami
pratimai, koreguojantys netaisyklingą
laikyseną, plokščiapėdystę, stiprinantys
kūną,
grūdinantys
organizmą,
formuojantys grakščią, plastišką eiseną.
Bus mokoma įvairių stilių šokių (gatvės,
sportinių, hip hop ir kt.).
Užsiėmimų metų vaikai treniruosis
mažiausiai tris kartus per savaitę,
užsiėmimo trukmė – ne trumpiau negu
viena valanda. Bus organizuojamos
socialinės akcijas su garsiais krepšininkais,
treneriais, tarptautiniai vaikų krepšinio
turnyrai, seminarai ir mokymai. Programa

Domeikavos
gimnazija

Domeikavos
gimnazija
Akademijos Ugnės
Karvelis gimnazija
Ringaudų pradinė
mokykla
Raudondvario pradinė
mokykla
Ringaudų pradinė
mokykla
Garliavos Juozo
Lukšos gimnazija
Karmėlavos Balio
Buračo gimnazija

4. 4 „Tornado“
. krepšinio
mokykla

info@tornadas.lt
Kauno rajono vaikų
dainius.ciuprinskas@g sportinis ugdymas
mail.com
bei pradinis
860411016
krepšinio mokymas

Būk saugus

122001256

naidzy@gmail.com
867775144

Dizainas ir
medienos dirbiniai

121100390

vilmskub@yahoo.com

Pramoginių šokių

120300938

5. 5 Lietuvos
. automobilių
klubas
(LAK)

info@ltak.lt

6. 6 Laisvasis
. mokytojas
Romas
Naidzinavič
ius
7. 7 Laisvoji

120502059

skatins mokinių užimtumą, gerins jų fizinę
būklę ir ugdys bendrąsias kompetencijas.
Organizuojamos akcijos taps prevencine
priemone prieš patyčias, leis vaikams
lengviau integruotis į visuomenę.
Programos dalyviai treniruosis mažiausiai
tris kartus per savaitę, užsiėmimo trukmė –
ne trumpiau negu viena valanda. Bus
organizuojamos socialinės akcijos su
garsiais krepšininkais, estafečių šventės,
kuriose vaikai galės pademonstruoti savo
įgūdžius bei draugiškai pasivaržyti
tarpusavyje. Treniruotėse vaikai bus
mokomi pradinių krepšinio technikos
veiksmų, bus ugdomos fizinės jų savybės,
atliekami sveikatą stiprinantys pratimai,
žaidžiami judrieji žaidimai. Programa
skirta 6-8 metų vaikams.
Programa skirta 6-12 metų mokiniams. Jos
tikslas – ugdyti socialinius mokinių
įgūdžius. Programos dalyviai susipažins su
Kelių eismo taisyklėmis, bus skatinami
vykdyti KET reikalavimus, domėsis
teisėsauga,
policijos
veikla,
eismo
organizavimo ir saugumo problemomis,
mokysis ne tik nustatyti ir šalinti techninės
priemonės gedimus, bet ir vairuotojo etikos
bei vairavimo kultūros.
Programa skirta 5-10 klasių mokiniams.
Programos dalyviai turės galimybę kurti,
konstruoti įvairius dirbinius, gebės valdyti
įrankius, išmoks apdirbti įvairias medienos
rūšis. Dirbinius galės pritaikyti buityje ir
dalyvauti įvairiose parodose.
Programa skirta 1-4 klasių mokiniams.

Ringaudų pradinė
mokykla
Garliavos Juozo
Lukšos gimnazija
Karmėlavos Balio
Buračo gimnazija
Piliuonos gimnazija

Kauno rajonas

Babtų gimnazija

Lapių pagrindinė

. mokytoja
Vilma
Skublickaitė

869846070

mokymas 1-4
klasėse I lygis

8. 8 Laisvoji
vilmskub@yahoo.com
. mokytoja
869846070
Vilma
Skublickaitė

Sportiniai šokiai 15 klasėse II lygis

120300937

9. 9 Laisvoji
. mokytoja
Loreta
Pupiuvienė

pupiuviene@yahoo.co
m
867130189

Šiuolaikinio klasikinio šokio
kolektyvas „Šokio
spalvos“

120300933

10. 1 Laisvoji
rasa.simana@gmail.co
0 mokytoja
m
.
Rasa
8678044006
Simanavičie
nė

Pramoginių šokių
II lygis 1-6 klasėse

120300936

Programos tikslas – įtraukti mokinius į
turiningą laisvalaikį, ugdyti kūrybiškumą,
pasitikėjimą savo jėgomis, išreikšti save
per judesį, mokyti valdyti kūną ir nugalėti
scenos baimę.
Programa skirta 1-5 klasių mokiniams,
kurie jau yra mokęsi pramoginių šokių
pagrindų. Mokiniai gilins žinias, lavins
kūną,
stiprins
sveikos
gyvensenos
įgūdžius.
Programa skirta 7 – 16 metų vaikams,
kurie nori pažinti šiuolaikinio ir klasikinio
šokio meną, gebėti atskirti ir perprasti kitus
šokio žanrus.
Programos tikslas – ugdyti vaikų meninį
skonį, estetinį požiūrį, lavinti kūrybinę
fantaziją, erdvės suvokimą, gebėjimą kurti
savarankiškai. Šokis kolektyve – tai
meninio ir kūrybinio gyvenimo forma,
leidžianti ne tik atrasti savo įvaizdį ir
specifinius gebėjimus, išreikšti save,
ugdyti sveiką, fiziškai stiprų vaiką,
pasitikintį savimi ir savo išugdytais
koordinacijos, lankstumo, grakštumo,
taisyklingos laikysenos sugebėjimais, bet ir
ugdyti tokias socialines kompetencijas.
Ugdytiniai savo gebėjimus atskleis
dalyvaudami
mokyklos
koncertuose,
renginiuose, rajono ir respublikiniuose
šokio festivaliuose bei konkursuose.
Pramoginių šokių programa skirta 1-6
klasių mokiniams. II lygio programa
sudėtingesnė, atskleidžia pramoginio šokio
grožį. Programos tikslas – suburti
mokinius turiningam laisvalaikiui, ugdyti

mokykla

Lapių pagrindinė
mokykla

Lapių pagrindinė
mokykla

Akademijos Ugnės
Karvelis gimnazija

11. 1 Laisvoji
rasa.simana@gmail.co
1 mokytoja
m
.
Rasa
8678044006
Simanavičie
nė

Pramoginių šokių I
lygis 1-6 klasėse

120300935

12. 1 VšĮ Aivaro
2Kvedarausk
.
o
badmintono
klubas

aivaraskvedarauskas
@gmail.com
860553505

Sporto šakos
vystymas ir
propagavimas,
meistriškumo
kėlimas

120502065

13. 1
VšĮ
4 Sportuokim
. e kartu

fmklituanica@gmail.c
om
867929025

Futbolo treniruotės
„FMK Lituanica“

120502025

14. 1
VšĮ
5 Lietuvos
. šachmatų
mokykla

info@sachmatumokyk
la.lt
865729557

Šachmatų pamokos
Kauno regione

120502074

kūrybiškumą, pasitikėjimą savo jėgomis,
gebėjimą girdėti ir jausti muziką,
improvizuoti, išreikšti save per judesį,
lavinti savo kūną.
Pramoginių šokių programą sudaro
Akademijos Ugnės
choreografijos trenažas, lietuvių liaudies
Karvelis gimnazija
sceninis šokis, disko, standartiniai, Lotynų
Amerikos šokiai. Choreografinis trenažas
lavins kūno lankstumą, koordinaciją, greitį,
jėgą, vikrumą. Pramoginių šokių I lygio
programa lavins eleganciją, judesių
grakštumą, vaikai išmoks pagrindinius
šokių žingsnelius.
Programos tikslas – supažindinti 6-18 metų
Ringaudų pradinė
vaikus ir jaunuolius su badmintono sporto
mokykla
šaka, ugdyti ir plėtoti vaikų sportines
Lapių pagrindinė
kompetencijas,
skatinti
dalyvauti
mokykla
mokomosiose badmintono treniruotėse, Zapyškio pagrindinė
varžybose, sporto stovyklose. Siekiama
mokykla
sąlygoti įvairiapusį asmenybės augimą
skatinant
fizinį
aktyvumą,
sveiką
gyvenseną, bendravimą.
Programos tikslas – skatinti vaikų ir
Domeikavos
jaunimo užimtumą, įtraukiant juos į aktyvų
gimnazija
komandinį sportą – futbolą. Programa
skirta 1-7 klasių mokiniams.
Programa siekiama išmokyti 6-19 metų Jonučių progimnazija
vaikus ir jaunuolius žaisti šachmatais.
Akademijos Ugnės
Vaikai bus supažindinami su šachmatų
Karvelis gimnazija
lenta ir figūromis, jų vertėmis bei
Lapių pagrindinė
pagrindinėmis žaidimo taisyklėmis. Vėliau
mokykla
bus mokoma vis sudėtingesnių pozicijų Raudondvario A. ir A.
šachmatų lentoje. Sudaroma galimybė
Kriauzų pradinė
dalyvauti mokyklos bei tarpmokykliniuose
mokykla
turnyruose. Užsiėmimuose bus lavinama Batniavos mokykla-

15. 1
VšĮ
6 Sėkmingas
. sprendimas

nsprendimai@gmail.c
om
projektai@sekmingas.
eu
861565537
868802616

Robotika
PRAD Kauno
rajone

120600440

16. 1
VšĮ
7 Sėkmingas
. sprendimas

nsprendimai@gmail.c
om
projektai@sekmingas.
eu
861565537
868802616

Robotika EV3
Kauno rajone

120600439

17. 1 Laisvoji
8 mokytoja
.
Toma
Lileikienė

tomacentras@gmail.c
om
868236441

Mano pasaulis –
mano kelias į
sėkmę

121500417

dėmesio koncentracija, vystomi loginio daugiafunkcis centras
mąstymo gebėjimai, ugdomi bendravimo ir
socializacijos įgūdžiai.
Programa skirta 6 – 10 metų vaikams. Jos
Akademijos Ugnės
tikslas – sužadinti mokslinį vaikų
Karvelis gimnazija
smalsumą, suteikti inžinerijos ir mokslinio
Ringaudų pradinė
darbo pagrindų, žinių ir įgūdžių robotikos
mokykla
srityje. Žaisdami ir konstruodami vaikai Raudondvario A. ir A.
lavins smulkiąją motoriką, mokysis robotų
Kriauzų pradinė
projektavimo ir programavimo pagrindų,
mokykla
taikys mechanikos ir fizikos dėsnius,
stiprins orientavimosi erdvėje įgūdžius ir
matematikos žinias.
Programa skirta 8–14 m. vaikams. Jos
Akademijos Ugnės
tikslas – sužadinti vaikų mokslinį
Karvelis gimnazija
smalsumą, suteikti jiems inžinerijos,
Ringaudų pradinė
mokslinio darbo pagrindų, žinių ir įgūdžių
mokykla
robotikos srityje. Žaisdami ir konstruodami Raudondvario A. ir A.
vaikai mokysis robotų projektavimo,
Kriauzų pradinė
programavimo pagrindų, susipažins ir
mokykla
taikys mechanikos ir fizikos dėsnius,
matematikos žinias, stiprins orientavimosi
erdvėje įgūdžius. Taip pat bus ugdomi
savarankiškumo, pasitikėjimo savimi,
darbo komandoje, kūrybiškumo, problemų
sprendimo, kritinio mąstymo įgūdžiai.
Programa siekiama padėti 5-6 klasių
Raudondvario
mokiniams pažinti save ir planuoti savo
gimnazija
karjerą siejant su kitais asmeninio
gyvenimo aspektais bei atsakyti į tokius
klausimus: Kas aš? Ko noriu? Ko reikia?
Kas aš būsiu? Koks aš? Kas slepiasi už
mano „Aš“? Ar gerai pažįstu save? Kaip
man rasti savo sėkmės (karjeros) kelią?
Kaip valdyti ugdymo karjerai informaciją?

18. 1 Kauno
9 būsimųjų
. pedagogų
klubas

tomacentras@gmail.c
om
868236441

Mano būsimoji
profesija

121500418

19. 2 Kauno
0 būsimųjų
. pedagogų
klubas

tomacentras@gmail.c
om
868236441

Kūrybiškumo
laiptai – bendrauju
ir mokausi

121500419

20. 2 Kauno
1 būsimųjų
. pedagogų
klubas

tomacentras@gmail.c
om
868236441

Meno terapija

120200787

Kaip pasitikėti savimi, savo gebėjimais
ieškant prasmingo ir įdomaus gyvenimo
kelio?
Programa skirta 8-12 klasių mokiniams,
besidomintiems pedagogika, psichologija,
norintiems tapti mokytojais ar patyrinėti
save. Tikslas – padėti mokiniams atrasti ir
geriau pažinti save, atsižvelgti į kiekvieno
interesus ir poreikius. Veikla sudarys
galimybę mokiniui perimti kultūrinę
patirtį, plėtoti pedagoginius gebėjimus,
intelektinę įžvalgą, kūrybos galias,
bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Programoje dalyvaus pradinių klasių
mokiniai. Jie mokysis kruopštumo,
bendrauti ir bendradarbiauti, bus ugdoma
jų kantrybė, pagarba aplinkai. Programą
sudarys įvairaus pobūdžio kūrybinės
užduotys, bus tobulinami mokinių lietuvių
kalbos ir matematikos įgūdžiai, ieškoma
analizuojamoms
temoms
išradingų
sprendimų. Daugiausia dėmesio bus
skiriama vaiko įgimto kūrybiškumo
sklaidai ir jo realizavimui per praktines
veiklas.
Programa skiriama 7-10 metų vaikams. Jos
tikslas – sudaryti galimybes mokiniams
susipažinti su lietuvių liaudies ir kitų šalių
meno tradicijomis, šiuolaikinės dailės
principais,
technikomis
bei
technologijomis, mokyti vaikus kūrybiškai
reikšti savo patirtį taikant tradicines ir
šiuolaikines vaizdo terapijos technikas,
lavinti vizualinę ir emocinę, darnos su
aplinka kultūrą.

Raudondvario
gimnazija

Raudondvario pradinė
mokykla

Raudondvario pradinė
mokykla

21. 2 Laisvoji
2 mokytoja
. Odeta
Burneikienė

oburneik@gmail.com
869993347

Judesys

110300211

22. 2
VšĮ
3Tolerancijos
. ir fizinės
gerovės
ugdymo
centras

gintare@tolerancijosc
entras.lt
869903199

Emocinio ir fizinio
lavinimo kūrybinės
dirbtuvės (Kauno
r.)

122001063

23. 2
4
.

samurajus@shotokan.l Pasitikėjimo savimi
t
ir atsakomybės
869825736
ugdymas per kovos
menus

120502063

Kauno
karatė
klubas
„Samurajus
“

24. 2 Laisvoji
5 mokytoja
. Vaiva
Butkienė

vaivoskeramika@gma
il.com
861684636

Prakalbinę molį,
pažinkime ir
atskleiskime save

122000473

Šiuolaikinio šokio užsiėmimuose 6-16
metų vaikai ir jaunuoliai susipažins su
šokio kultūra ir technikomis, išmoks matyti
ir jausti erdvę, pažins savo kūno judėjimą,
improvizuos ir mokysis įvairių šokio stilių.
Programa
skirta
pradinių
klasių
mokiniams, kurie nori įveikti mokymosi,
bendravimo iššūkius. Programos turinys
apima teorinį-praktinį darbą, kurio metu
ugdytiniai bus skatinami stebėti save bei
aplinką, analizuoti patiriamus jausmus,
daryti išvadas, mokysis valdyti emocijas.
Užsiėmimų metu vaikai žais komandinius
žaidimus salėje ir lauke, improvizuos,
šoks.
Programa padės 1-12 klasių mokiniams
sustiprėti fiziškai ir morališkai, suteiks
žinių apie karatė ir kitus kovos menus,
ugdys pasitikėjimą savimi, norą tobulėti,
skatins asmenybės augimą, pasitarnaus
nusikalstamumo
prevencijai,
sveikatinimui, vaikų atitraukimui nuo
kompiuterių ir harmoningos/ pilnutinės
asmenybės formavimui. Žinias dalyviai
gaus
treniruotėse
ir
seminaruose.
Užsiėmimai vyks specializuotoje salėje su
įvairiais kovos menų treniruokliais.
1-10 klasių mokiniams bus organizuojami
keramikos užsiėmimai, kurių pagrindinė
ugdomoji kompetencija – iniciatyvumas ir
kūrybingumas.
Numatomos
veiklos:
teorinis susipažinimas su molio savybėmis,
kūrybiniai ieškojimai – minčių lietus,
eskizavimas,
lipdymas,
dekoravimas,
žiedimas, savo darbų pristatymas ir

Kulautuvos pagrindinė
mokykla

Vilkijos gimnazija
Karmėlavos Balio
Buračo gimnazija

Lapių kultūros centras

Ringaudų pradinė
mokykla
Jonučių progimnazija

25. 2 Laisvasis
6 mokytojas
.
Rytis
Gricius

griciusrytis@gmail.co
m
869813529

Sportiniai žaidimai

120502056

26. 2
VšĮ
7Nacionalinė
. krepšinio
akademija

audronis.janciauskas
@gmail.com
865028662

Krepšinis (Kauno r.
sav.)

120502072

27. 2 VšĮ „Meda
8 Project“
.

projektai@medaproje
kt.com
egle@medaprojekt.co
m
867688088
868643327

SEU per EBRU
(Socialinis
emocinis ugdymas
per Ebru) Kauno r.

122001286

įsivertinimas. Užsiėmimų metu mokiniai
išmoks pasigaminti originalių dirbinių,
skirtų buičiai,
aplinkos gražinimui,
dovanėlių, labiau pažins save ir įgis
pasitikėjimo, darbinių įgūdžių, ugdys savo
meninį skonį, pajus kūrybos ir atradimų
džiaugsmą. Bus formuojami darbo su
rankomis ir pirštais įgūdžiai, gerinama
motorika, rengiamos mokinių darbų
parodos.
Programa siekiama tinkamai ugdyti jaunąją
kartą (12-17 m.) diegiant meilę sportui ir
sveikam gyvenimo būdui. Jos tikslas –
ugdyti mokinių sveikatą stiprinančio
fizinio aktyvumo nuostatas bei gebėjimus,
atitinkamai formuojant fizinio aktyvumo
įpročius. Programa orientuota į įvairius
judriuosius sportinius žaidimus. Turinys
planuojamas atsižvelgiant į mokinių
poreikius, taikoma metodų įvairovė,
ugdomas emocinis bei psichologinis
sumanumas, mokoma dirbti komandoje.
Krepšinio treniruotėse 7-10 metų vaikai
bus mokomi žaisti krepšinį, aktyvių
metodų pagalba sukuriama sportui ir
sveikatai palanki aplinka, sudaromos
sąlygos sąžiningai varžytis, mokoma
geriau pažinti save ir pasitikėti savo
jėgomis, bendradarbiauti.
VšĮ „MEDA PROJECT“ yra pirmoji ir
vienintelė įstaiga Lietuvoje, 6 metus
įgyvendinanti programas, skirtas lavinti
vaiką drauge su šeimos nariais. Jos metu
ant vandens nutapomi 2/A3 formato
vienetiniai
Ebru
paveikslai,
kurie

Babtų gimnazija

Garliava
Raudondvaris
Kačerginė
Rokai
Mastaičiai

Piliuonos gimnazija
Domeikavos
gimnazija

28. 2 Sportinių
9 šokių
. klubas
„Vilnis“

vilnis@list.ru
861036788

29. 3 Kovos
0 menų ir
. sporto
asociacija
„Budo“

info@budo.lt
glinartas@gmail.com
867009343

Sportinio karatė
vystymas

120502076

30. 3 Kovos
1 menų ir
. sporto
asociacija
„Budo“
31. 3 Laisvasis
2 mokytojas

info@budo.lt
glinartas@gmail.com
867009343

Asmenybės
ugdymas karate
pagalba

120502075

rai.kazlauskas@gmail.
com

Sportiniai šokiai.
Įgimtų vaikų
talentų
atskleidimas

LEGO robotai

120300891

120600433

perkeliami ant papiruso ir išsinešami
namo. Įgyvendinant programą pagrindinis
dėmesys skiriamas tėvų ir vaikų
emociniam ryšiui stiprinti, tarpusavio
santykiams gerinti, jausmų išraiškai per
kūrybiškumą, vaiko savivertės, savigarbos
formavimui,
vaiko
savistabos,
savarankiškumo, kruopštumo, susikoncentravimo lavinimui. Programos dalyviai – 619 metų vaikai ir jaunuoliai.
Programos tikslas – atskleisti įgimtus
vaikų talentus, naudojant sportinių šokių
programos metodiką, ugdyti vaikų
gebėjimus
atliekant
sudėtingos
koordinacijos šokių judesius ritmiškai ir
muzikaliai. Programa skiriama 1-12 klasių
mokiniams.
Programa skirta 9-19 metų vaikams ir
jaunuoliams. Jos tikslas – pažengusių
karatė mokinių integravimas į sportinį
karatė stilių. Programoje dalyvaus jau
susipažinę su karatė stiliumi ir mokęsi
bazinės karatė technikos mokiniai. Toliau
bus lavinamos jų fizinės savybės –
greitumas,
lankstumas,
koordinacija,
ištvermė, daug dėmesio skiriama strategijai
ir analizavimui.
Programos tikslas – supažindinti 6-19 metų
vaikus ir jaunuolius su karatė shotokan
stiliumi, skatinti vaikų užimtumą, stiprinti
fizinę būklę, ugdyti visapusiškai stiprią
asmenybę.
Programa padės pradinių klasių mokiniams
lavinti kūrybinį, inžinerinį mąstymą, ugdys

Babtų gimnazija
Raudondvario
gimnazija
Karmėlavos Balio
Buračo gimnazija
Panevėžiuko
mokykladaugiafunkcis centras
Vytauto g. 2,
Garliava

Vytauto g. 2,
Garliava

Kačerginės pradinė
mokykla

. Raimondas
Kazlauskas

869938609

32. 3
VšĮ
3 Garliavos
. futbolo
klubas

fkgarliava@gmail.co
m
867084429

Judėk su futbolu!

120502080

33. 3
VšĮ
4 Krepšinio
. akademija
Snaiperis

info@snaiperis.net
867919290

Jaunųjų
krepšininkų
treniravimas ir
ugdymas
pradiniame
rengimo etape

120502082

34. 3 Asociacija
5 „Sporto
. idėja“

sportideja@gmail.com
868324467

Sportuok 180
laipsniu kampu

120501959

35. 3 Laisvasis
6 mokytojas

kazlauskas.stasys@g
mail.com

Kovotojo kelias į
čempionus

120502069

kantrumą, kruopštumą kuriant įvairius
Lego programuojamus įrenginius, ugdys
IT kompetencijas.
Garliavos futbolo klubo programa skirta 716 metų vaikams. Jos tikslas – ugdyti
vaikų
sveikatą
stiprinančio
fizinio
aktyvumo nuostatas bei gebėjimus, skatinti
mokinius aktyviai sportuoti ir sveikai
gyventi visą gyvenimą. Numatomos
veiklos: futbolo treniruotės, rungtynės,
turnyrai, stovyklos, teoriniai užsiėmimai,
aktyvaus sporto ir futbolo veiklos
įtraukiant auklėtinių tėvelius ir šeimas.
Programa siekiama skatinti 7-12 metų
vaikus tapti aktyviais ir pilietiškais
visuomenės nariais, vystyti krepšinį kaip
laisvalaikio praleidimo būdą, stiprinti
vaikų fizinį pasirengimą, propaguoti fizinį
aktyvumą ir sveiką gyvenimo būdą.
Programa skirta 6-18 metų vaikams ir
jaunuoliams. Dalyviai turės galimybę
išbandyti įvairias sporto ir sveikatinimo
programas,
ugdančias
fizines,
komunikavimo,
socialines
ir
kitas
kompetencijas. Treniruotės bus atliekami
fiziniai pratimai, kurie stiprins fizinį
pasirengimą, gerins mokinių kognityvinę,
funkcinę, sensomotorinę raidą. Programos
dalyviai
turės
galimybę
dalyvauti
parodomojoje programoje, varžybose bei
asociacijos organizuojamoje stovykloje.
Programa skirta 1-12 klasių mokinių
fiziniam lavinimui ir asmenybės ugdymui.

Garliavos Adomo
Mitkaus pagrindinė
mokykla
Mastaičių policijos
mokykla
Jonučių progimnazija

Domeikavos
gimnazija
Vilkijos gimnazija ir
Vaikų dienos centras
Ežerėlio pagrindinė
mokykla
Raudondvario pradinė
mokykla
Čekiškės Prano
Dovydaičio gimnazija
Vandžiogalos
gimnazija
Piliuonos gimnazija
Ežerėlio pagrindinė
mokykla
Rokų mokykladarželis

Čekiškės Prano
Dovydaičio gimnazija

.

Stasys
Kazlauskas

Remiantis Rytų kovos menų filosofija ir
karatė technika mokiniai bus įtraukiami į
aktyvius
sportinius
užsiėmimus,
motyvuojančius kryptingai siekti tikslų,
valdyti konfliktus, atliks įvairias užduotis,
suteikiančias galimybę įvertinti savo jėgas.

868460695

36. 3VšĮ Baltijos
7 jūrų skautai
.

jurgitapaskeviciene@
yahoo.com
867476784

Jūrų skautavimas
Kauno r.

37. 3
VšĮ
8 Robotikos
. akademija

kaunas@robotikosaka
demija.lt
852525713

Ankstyvoji
120600435
robotika – Kauno r.

38. 3
VšĮ
9 Robotikos
. akademija

kaunas@robotikosaka
demija.lt
852525713

Smagioji robotika –
Kauno r.

120600436

39. 4 Laisvoji
0 mokytoja
. Sandra
Lipinskaitė

slipinskaite@gmail.co
m
868473876

Pramoginiai sportiniai šokiai

120300941

121500407

Vandžiogalos
gimnazija
Piliuonos gimnazija
Ežerėlio pagrindinė
mokykla
Rokų mokykladarželis
Domeikavos
gimnazija
Karmėlavos Balio
Buračo gimnazija
Neveronių gimnazija
Kačerginės pradinė
mokykla
Garliavos Adomo
Mitkaus pagrindinė
mokykla
Neveronių gimnazija
Raudondvario pradinė
mokykla
Ramučiai

Programa padės tėvams ir mokyklai ugdyti
aktyvius,
atsakingus,
pareigingus,
dvasinėmis vertybėmis ir tvirtu būdu
besivadovaujančius,
bendradarbiauti,
savimi ir kitais pasirūpinti gebančius,
sveiką gyvenseną pasirinkusius, lyderiauti
siekiančius 6-19 metų vaikus ir jaunuolius.
Robotikos akademijos programa 6-9 metų
vaikams remiasi integruotu ugdymu, jos
turinys derinamas su mokykline programa.
Robotikos būrelyje įgytos žinios leis
vaikams
laisvai
jaustis
pamokose.
Užsiėmimų metu bus ugdomos skaitymo,
rašymo, planavimo, žaidimo grupėje ir
bendradarbiavimo, gebėjimo tyrinėti ir kt.
kompetencijos.
Programa skiriama 9-12 metų vaikams. Jos
Garliavos Adomo
tikslas – sudominti vaikus ir motyvuoti
Mitkaus pagrindinė
mokytis STEM dalykų, taikyti įgytas žinias
mokykla
sprendžiant supančios aplinkos iššūkius. Neveronių gimnazija
Vaikai mokysis, eksperimentuos, teorines Raudondvario pradinė
žinias įtvirtins žaisdami, konstruodami ir
mokykla
programuodami
linksmuosius
LEGO
Ramučiai
EDUCATION MINDSTROMS robotus.
Programa skirta mokyklinio amžiaus
Domeikavos
vaikams. Jos tikslas – vaikų pasitikėjimo
gimnazija
savimi ugdymas šokio pagalba. Programa Neveronių gimnazija
skatins vaikus sportuoti, siekti geresnių Karmėlavos gimnazija

40. 4 Laisvoji
1 mokytoja
.
Ugnė
Lipinskaitė

41. 4 VšĮ Kauno
2 vaikų ir
. jaunimo
futbolo
mokykla
„Ąžuolas“
42. 4 Laisvasis
3 mokytojas
.
Oleh
Fedorchak

43. 4 Laisvasis
4 mokytojas
.
Oleh

ulipinskaite@gmail.co Sportiniai šokiai
m
8 658 99 908

azuolasfm@gmail.co
m
867269657

Vaikų sportiškumo
populiarinimas per
futbolą

120300942

120502077

olehh0302@gmail.co
m
861650332

Mus vienija
futbolas

120502068

olehh0302@gmail.co
m
861650332

Auginkime sportą
mylinčius vaikus

120502067

rezultatų, padės integruotis į visuomenę.
Vaikai mokysis naujų šokių žingsnelių
junginių, vertins savo bei draugų pažangą,
mokysis pozityviai bendrauti.
Programa skirta visų amžiaus grupių
mokiniams. Užsiėmimų metu ugdytiniai
bus mokomi šokio judesių, kartu bus
ugdoma jų kūrybinė iniciatyva, saviraiška.
Treniruotėse bus taikoma komunikacinė
šokio gebėjimų ugdymo kryptis, kai vaikai
gali būti šokėjai ir kūrėjai, stebėtojai ir
vertintojai.
Programa skirta 6-16 metų vaikams ir
jaunuoliams. Jos tikslas – gerinti ir
populiarinti vaikų fizinį aktyvumą, ugdyti
komandinio žaidimo kompetencijas, plėsti
socialinius ir kultūrinius ryšius.

Vandžiogalos
gimnazija
Šlienavos pagrindinė
mokykla
Ežerėlio kultūros
centras
Zapyškio pagrindinė
mokykla

Akademijos Ugnės
Karvelis gimnazija
Akademija,
Universiteto g. 8

Programos tikslas – ugdyti 13-18 metų
Vilkijos gimnazija
vaikų
sveikatą
stiprinančio
fizinio
aktyvumo nuostatas bei gebėjimus,
formuojant vaikų fizinio aktyvumo
įpročius. Didžioji šios programos dalis yra
orientuota į vieną sporto šaką – futbolą,
todėl planuojama mokyti futbolo žaidimo
elementų bei taisyklių, lavinti vaikų
fizinius įgūdžius ir, suformavus komandas,
dalyvauti rajono varžybose bei futbolo
turnyruose. Programos dėka bus ugdoma
ne tik fizinė vaikų sporto technika, bet ir
emocinis bei psichologinis sumanumas,
formuojami darbo komandoje įgūdžiai.
Programa skirta 7-12 metų vaikams.
Vilkijos gimnazija
Didžioji šios programos dalis yra
orientuota į vieną sporto šaką – futbolą, Kulautuvos pagrindinė

Fedorchak

44. 4 Laisvasis
5 mokytojas
. Evaldas
Bunevičius

bune21@gmail.com
8 67075846

45. 4 Asociacija
6 „Lietuvos
. skautija“

nvs.skautai@gmail.co
m
(8 37) 422022

46. 4 Laisvasis
7 mokytojas
. Nerijus
Gediminas

nerijusgediminas@ya
hoo.com
8 607 24 346

47. 4 Laisvasis

treneris25@gmail.co

Savęs pažinimas
dziudo sporto
šakoje

Skautauk, patirk,
atrask (Kauno r.
sav.)

Karate treniruotės
pažengusiems
Kauno rajone

Atlik metimą 480

120502041

121500416

120502032

120502055

todėl planuojama mokyti futbolo žaidimo
elementų bei taisyklių, lavinti vaikų
fizinius įgūdžius ir, suformavus komandas,
dalyvauti rajono varžybose bei futbolo
turnyruose. Programos dėka bus ugdoma
ne tik fizinė vaikų sporto technika, bet ir
emocinis bei psichologinis sumanumas,
formuojami darbo komandoje įgūdžiai.
Programa skirta 6-19 metų vaikams ir
jaunuoliams. Jos dalyviams bus diegiamas
dziudo gyvenimo ir moralės kodeksas,
ugdomas
mandagumas,
drąsa,
nuoširdumas, savitvarda, kuklumas. Tai
aktyvi,
patraukliomis
šiuolaikinėmis
formomis organizuota fizinė ir savęs
pažinimo veikla.
Programos
įgyvendinimas
paremtas
pasaulyje
pripažintu
„skautiškuoju
metodu“: mokymasis veikiant, gamtos
pažinimas ir veikla joje, vadovo pavyzdys,
asmeninio pažangumo sistema ir kt.
Aktyviųjų metodų pagalba mokiniai
susipažįsta su skautų istorija, mokosi elgtis
ekstremalių situacijų aplinkybėmis, eina į
žygius, stebi gamtą, atlieka kūrybines bei
konstravimo užduotis, įgyja skautiškų
specialybių. Programa skiriama 6-19 metų
vaikams ir jaunuoliams.
Programa skiriama 6-19 metų vaikams ir
jaunuoliams. Karate pagalba siekiama
išugdyti sveiką, gerai fiziškai išsivysčiusį,
turintį stiprią pažinimo motyvaciją,
jaučiantį poreikį rūpintis savo kūno ir
dvasios stiprinimu mokinį.
Programos paskirtis – 8-13 metų paauglių

mokykla

Raudondvario
gimnazija
Neveronių gimnazija

Čekiškės Prano
Dovydaičio gimnazija
Vilkijos gimnazija

Karmėlavos Balio
Buračo gimnazija
Lapių pagrindinė
mokykla
Raudondvario

8 mokytojas
. Audrius
Vilkevičius

m
867823896

kampu

48. 4 VšĮ Amici
9
Art
.

menumokykla@inbox
.lt
863390044

Estetinio lavinimo
programa (Kauno
r.)

122001290

49. 5 VšĮ Amici
0
Art
.

menumokykla@inbox
.lt
863390044

Išlikimo mokyklėlė
(Kauno r.)

122001273

50. 5 VšĮ Amici
1
Art
.

menumokykla@inbox
.lt
863390044

Hack IT
programavimas
(Kauno r.)

121000541

mokymas krepšinio žaidimo įgūdžių.
gimnazija
Programa apims dviejų grupių –
ankstyvojo rengimo (U-10) ir vėlesniojo
rengimo (U-13) treniravimą. Programoje
dalyvaujantys mokiniai išbandys įvairias
veiklas: pratybas salėje, užsiėmimus lauko
aikštynuose bei stadionuose, testavimus,
varžybas su vidaus, miesto ir regionų
komandomis, dalyvaus gatvės 3x3 ir
standartiniuose turnyruose, stovyklose.
Estetinio lavinimo programa skiriama 6-19
Panevėžiukas
metų
vaikams
ir
jaunuoliams,
besidomintiems dailės ir muzikos meno,
kultūros
rūšimis,
norintiems
eksperimentuoti su dailės technikomis bei
medžiagomis, perkelti pagrotą ar sukurtą
fragmentą į popieriaus lapą, išmokti
pasigaminti
elementarius
muzikos
instrumentus, groti, improvizuoti.
Programa skirta 6-19 metų vaikų ir
Panevėžiukas
jaunuolių
savisaugos
ir
išlikimo
kompetencijoms ugdyti. Bus siekiama, kad
mokiniai pasirengtų praktiškai įveikti
grėsmes bei mokėtų tinkamai elgtis pavojų
savo ir kitų gyvybei keliančiose
situacijose. Mokiniai aktyviai dalyvaus
žygiuose, mokysis teikti pirmąją pagalbą,
įgis saugaus eismo įgūdžių.
Programa skirta 6-19 metų vaikams ir Neveronių gimnazija
jaunuoliams,
norintiems
išmokti
programavimo kalbų, sukurti įdomų
produktą – programėlę, internetinį puslapį
ar žaidimą, įgyti naujų ar patobulinti jau
turimas
žinias.
Programa
pagrįsta
nuoseklumo bei projektinio mokymosi

51. 5 VšĮ Amici
2
Art
.

menumokykla@inbox
.lt
863390044

Anglų kalba –
kalbėjimo ir tarimo
įgūdžių pagrindai
(Kauno r.)

121400590

52. 5 Formaliojo
3
ir
. neformalioj
o ugdymo
pedagogų
asociacija

finupa@gmail.com
860007219

Išlikimo akademija
(Kauno r.)

122001272

53. 5 Formaliojo
4
ir
. neformalioj
o ugdymo
pedagogų
asociacija

finupa@gmail.com
860007219

Išradėjų akademija
(Kauno r.)

121000540

54. 5 Formaliojo
5
ir

finupa@gmail.com
860007219

Anglų kalbos
programa (Kauno

121400589

principais.
Programa skirta 6-19 metų vaikams ir
Neveronys
jaunuoliams, norintiems įgyti kalbėjimo ir
tarimo įgūdžių ir juos tobulinti. Daug
dėmesio
programoje
bus
skiriama
diskusijoms
įvairiomis
temomis,
nuolatiniam
žodyno
tobulinimui.
Atsižvelgiant į mokinių pasiekimų lygį,
užduotys
bus
individualizuojamos.
Mokiniai įgis komunikavimo, kritinio ir
kūrybinio mąstymo, bendravimo įgūdžių.
Programos tikslas – pasitelkiant praktinius Babtų gimnazija
mokymus, įdomias veiklas bei metodus,
sudaryti sąlygas mokiniams įgyti saugos
įgūdžių bei žinių. Programoje siekiama
ugdyti atsakingą pilietį, kuris gebėtų
atpažinti kylančias grėsmes, su jomis
tinkamai susidoroti ir padėti kitiems.
Siekiama, jog vaikai įgytų plaukimo
įgūdžių, saugaus eismo žinių, mokėtų
elgtis nelaimingo atsitikimo atveju,
naudotis bendruoju pagalbos telefonu,
žinotų, kaip apsisaugoti nuo smurto ir
patyčių. Programa skiriama 6-19 metų
vaikams ir jaunuoliams.
Programos paskirtis – suteikti pagrindinių
Babtų gimnazija
informacinių technologijų įgūdžių, ugdyti
technologinį išprusimą, estetinį suvokimą,
socioemocinius gebėjimus darbui grupėse,
plėtoti matematikos, fizikos, chemijos,
verslumo bei inovacijų kompetencijas.
Programa skirta 12-19 metų vaikams ir
jaunuoliams.
Programos paskirtis – įgyti praktinių
Babtų gimnazija
kalbėjimo įgūdžių. Daugiausia dėmesio

. neformalioj
o ugdymo
pedagogų
asociacija

55. 5 Formaliojo
6
ir
. neformalioj
o ugdymo
pedagogų
asociacija

r.)

finupa@gmail.com
860007219

Programavimo
akademija (Kauno
r.)

121000539

56. 5
7
.

UAB
Tagata

info@tagata.lt
861637135

Jaunieji dizaineriai

120200788

57. 5
8

UAB
Tagata

info@tagata.lt
861637135

Rankdarbių
mokyklėlė (1 lygis)

120200790

skiriama diskusijoms, nuolat tobulinamas
žodynas. Temos pokalbiams parenkamos iš
įvairių gyvenimo sričių. Mokymo procesas
siejamas su natūraliu endravimu, siekiama,
kad mokiniai gebėtų tinkamai vartoti kalbą
įvairiose
situacijose.
Užduotys
individualizuojamos
atsižvelgiant
į
mokinių pasiekimų lygį. Pragramos
dalyviai – 6-19 metų vaikai ir jaunuoliai.
Programavimo akademijos programa skirta Neveronių gimnazija
6-19 metų vaikams ir jaunuoliams, jau
turintiems
programėlių
kūrimo,
programavimo,
internetinių
puslapių
kūrimo patirties bei norintiems patobulinti
turimas žinias. Programos tikslas – skatinti
mokinius kurti programas, padėsiančias
išspręsti visuomenėje kylančias sveikos
gyvensenos, ekologijos ir kt. problemas.
Programa skirta 8-13 metų vaikams. Jie
Karmėlavos Balio
kurs ir modeliuos teminius rūbus, juos
Buračo gimnazija
dekoruos bei parengs du spalvingus
kolekcijų pristatymus. Išmoks tinkamai
Ringaudų pradinė
parengti iškarpas, derinti ir kurti rūbų
mokykla
elementus, teisingai susiūti ir sukirpti
drabužių dalis. Kurs rūbų pristatymo
koncepciją
nuo
idėjos,
muzikos
pasirinkimo, scenos dekoravimo iki
finalinio nusilenkimo pasirodymo metu.
Programa organiškai sujungia rūbų
modeliavimo, režisūros, muzikos ir
choreografijos elementus į vieną kūrybišką
procesą, kurį vainikuoja pasirodymas
mokyklos bendruomenei ir tėvams.
Programa skirta 6-12 metų vaikams.
Karmėlavos Balio
Užsiėmimų metu vaikai išmoks gaminti
Buračo gimnazija

.

58. 5 Laisvoji
9 mokytoja
.
Ona
Šimatonienė

simatonieneona@gma
il.com
868647294

Keramikos
formavimas ir
dekoravimas
(Kauno rajonui)

120200503

59. 6 Laisvasis
0 mokytojas
. Egidijus
Šimatonis

e.simatonis@gmail.co
m
868672610

Keramikos raiška
(Kauno rajonui)

120200791

60. 6 Futbolo
1 klubas
. „Lygis“

lygis.f.k@gmail.com
868070670

Futbolo treniruotės
6-10 metų vaikams
(Kauno r.)

120502073

61. 6
VšĮ
2 Oratorių
. mokykla

info@oratoriumokykl
a.lt
864060089

Mokinių viešojo
kalbėjimo klubas

121500420

62. 6 Laisvasis
3 mokytojas

berlendas@gmail.com
869924275

Fotografijos būrelis
„Matau pasaulį

120600438

įvairios paskirties dekoracijas bei dekorui
skirtas priemones, mokysis gaminti
bižuteriją, aksesuarus, dovanas, kurs
floristines kompozicijas ir gebės pagaminti
įvairios paskirties puokštes. Įgis darbo su
gipsu, popieriumi, kitomis priemonėmis
įgūdžių. Bus lavinama vaikų smulkioji
motorika, ugdomas kūrybiškumas.
6-15 metų vaikai, susipažins su molio
plastinėmis
savybėmis,
įgyvendins
kūrybinius sumanymus, darbeliais papuoš
savo aplinką. Išbandys 6 keramikos
formavimo būdus ir 4 dekoravimo
variantus.
Programos dalyviai susipažins su molio
plastinėmis
savybėmis,
įgyvendins
kūrybinius sumanymus, darbeliais papuoš
savo aplinką. Išbandys 6 keramikos
formavimo būdus ir 4 dekoravimo
variantus.
Programos tikslas – tenkinti vaikų
lavinimosi, saviraiškos ir bendravimo
poreikius, ugdyti specifinius futbolo
žaidimo
įgūdžius
ir
gebėjimus.
Treniruotėse vaikai bus mokomi žaisti
futbolą, judriuosius žaidimus, ugdomi jų
fiziniai gebėjimai.
Programos dalyviai įgis oratorystės meno
žinių, lavins viešojo kalbėjimo gebėjimus,
mokysis oratoriaus kūno kalbos, balso
valdymo, sceninio judesio, tobulins
bendravimo, raiškos įgūdžius. Programa
skirta 12-19 metų vaikams ir jaunuoliams.
Programos
dalyviai
susipažins
su
šiuolaikiniu fotografijos pasauliu ir

Ringaudų pradinė
mokykla
Garliavos Adomo
Mitkaus pagrindinė
mokykla
Linksmakalnio
mokykla-darželis
Zapyškio pagrindinė
mokykla
Altoniškiai

Zapyškio pagrindinė
mokykla

Karmėlavos Balio
Buračo gimnazija
Neveronių gimnazija

Akademijos Ugnės
Karvelis gimnazija
ir kitos

Ežerėlio pagrindinė
mokykla

. Erlendas
Bartulis

kitaip“

63. 6 VšĮ Sporto
4perspektyvo
.
s

fknevezis@gmail.com
865789890

Futbolo vystymas
bei plėtra

120500789

64. 6 Laisvoji
5 mokytoja
. Justina
Ambrazaitie
nė

j.juozapaviciute@gma
il.com
867306186

Kalbėkime
angliškai (Lets
Talki in English)

121400616

65. 6 Laisvoji
6 mokytoja

gedvilma@yahoo.com
862089488

Robotika ir IKT

121000553

fotografijos raiškos galimybėmis, žanrais,
spalvotyros ir kompozicijos pagrindais,
šiuolaikinės
fotografijos
kryptimis.
Programos tikslas – estetinio/ meninio
skonio lavinimas, kritinio mąstymo,
kūrybiškumo bei komunikavimo ir
bendradarbiavimo gebėjimų ugdymas.
Programa skirta 6-19 metų mokiniams.
Programos metu bus ugdomos 7-18 metų
vaikų
ir jaunuolių futbolo grupės.
Programa spręs socialines problemas –
sporto plėtra, vaikų užimtumas, vaikų
laisvalaikio
organizavimas,
nusikalstamumo
prevencija,
sveikas
gyvenimo būdas. Vaikai bus mokomi
drausmės, garbingo elgesio taisyklių,
higienos pagrindų, elementarios tvarkos.
Vyks bendradarbiavimas su Lietuvos ir
užsienio sporto organizacijomis, vaikai bus
skatinami užmegzti draugiškus santykius
su kitų Lietuvos ir užsienio sporto klubų
sportininkais.
Programa skirta 7-8 metų vaikams. Jos
dalyviai susipažins su elementariomis
anglų kalbos žiniomis, įgis anglų kalbos
tarimo įgūdžių, turtins elementarų žodyną,
išmoks vartoti pagrindines kalbines
struktūras
per
daineles,
žaidimus,
skanduotes, mokysis bendradarbiavimo
komunikuodami,
įtvirtins
etiško
bendravimo taisykles, plės saviraišką ir
kūrybiškumą, įdomiai ir prasmingai praleis
laiką po pamokų.
Programa skirta 7-12 metų vaikams,
norintiems susipažinti su programavimo ir

Zapyškio pagrindinė
mokykla
Garliavos Adomo
Mitkaus pagrindinė
mokykla
Kačerginės pradinė
mokykla
Šlienavos pagrindinė
mokykla
Miškų ir aplinkos
inžinerijos kolegija
Kauno Šv. Mato
gimnazija

Garliavos Adomo
Mitkaus pagrindinė
mokykla
Mastaičiai

Garliavos Jonučių
progimnazija

.

Vilma
Gedvilienė

66. 6 Laisvoji
7 mokytoja
. Vilma
Gedvilienė

gedvilma@yahoo.com
862089488

67. 6 Laisvoji
8 mokytoja
. Vilma
Gedvilienė

gedvilma@yahoo.com
862089488

68. 6 Laisvoji
9 mokytoja
. Laima
Gaižutienė

gaizut@yahoo.com
867614132

Robotika ir IKT 2

Robotika ir IKT 3

IKT ir robotikos
mokyklėlė – 1
(pradedantieji)

121000554

121000555

121000550

konstravimo
pradžiamoksliu
per
žaidybinius elementus. Vaikai mokysis
konstruoti ir valdyti robotus, programuoti
mikrobitus, kurti nesudėtingus žaidimus,
statinius ir animuotus piešinius, filmukus.
Programa skirta moksleiviams, norintiems
toliau mokytis valdyti robotus (Edbost
Dream,
Lego Mindstorm ir kt.)
sudėtingesnėmis
komandomis,
programuoti mikrobitus ir juos integruoti į
bendrus projektus; kurti sudėtingesnius
žaidimus, filmukus; ruošti trumpus,
integruotus projektus, tobulinti turimus
IKT įgūdžius, įgyti naujų dirbant su
įvairiais virtualiais taikomųjų programų
įrankiais,
vaizdo
technologijomis,
pristatymų kūrimo programomis.
Programa skirta 9-14 metų mokiniams,
norintiems toliau mokytis valdyti robotus
sudėtingesnėmis komandomis ir dalyvauti
robotų varžybose, programuoti mikrobitus
sudėtingesnėms situacijoms ir juos
integruoti į bendrus projektus su robotais ir
pan. Programos tikslas – ugdyti IT
naudojimo ir taikymo kompetencijas bei
skatinti vaikų kūrybiškumą, loginį
mąstymą, lyderystę, bendradarbiavimą.
IKT ir robotikos mokyklėlė – 1
(pradedančiųjų lygis) programa skirta 8-10
metų mokiniams, nesimokiusiems IKT ir
programavimo, norintiems įgyti IKT ir
programavimo pradmenų. Programos
tikslas – ugdyti loginio mąstymo,
komandinio darbo IT naudojimo ir
taikymo
kompetencijas,
skatinti

Garliavos viešoji
biblioteka

Garliavos Jonučių
progimnazija
Garliavos viešoji
biblioteka

Garliavos Jonučių
progimnazija
Garliavos viešoji
biblioteka

Garliavos Jonučių
progimnazija

69. 7 Laisvoji
0 mokytoja
. Laima
Gaižutienė

gaizut@yahoo.com
867614132

IKT ir robotikos
mokyklėlė – 3
(pažengusiųjų
lygis)

121000552

70. 7 Laisvoji
1 mokytoja
. Laima
Gaižutienė

gaizut@yahoo.com
867614132

IKT ir robotikos
mokyklėlė – 2
(pagrindinis lygis)

121000551

71. 7 Laisvoji
2 mokytoja
. Laima
Bondzinskai
tė
72. 7 Laisvoji
3 mokytoja
.
Dalia
Bruklienė

laimai.b@gmail.com
868716703

KODO KARTA 2

121000558

dallix@gmail.com
868913357

Keramikos studija

120200792

domėjimąsi STEAM krypties dalykais.
IKT ir robotikos mokyklėlė – 3
(pažengusiųjų lygis) programa skirta 9-12
metų vaikams, baigusiems NVŠ programas
IKT ir robotikos mokyklėlė –1, IKT ir
robotikos mokyklėlė –2 arba panašią
programą ir norintiems tobulinti IKT ir
programavimo
pagrindų
įgūdžius.
Programos tikslas – ugdyti loginio
mąstymo,
komandinio
darbo,
IT
naudojimo ir taikymo kompetencijas,
skatinti domėjimąsi STEAM krypties
dalykais.
IKT ir robotikos mokyklėlė – 2
(pagrindinis lygis) programa skirta 8-12
metų vaikams, baigusiems NVŠ programą
IKT ir robotikos mokyklėlė –1 arba
baigusiems panašią programą ir norintiems
įgyti IKT programavimo pagrindų įgūdžių.
Programos tikslas – ugdyti loginio
mąstymo, komandinio darbo IT naudojimo
ir
taikymo
kompetencijas,
skatinti
domėjimąsi STEAM krypties dalykais.
Programa skirta 7-14 metų vaikams,
norintiems
daugiau
sužinoti
apie
technologijų pasaulį ir galbūt su tuo susieti
savo profesinį ateitį.
Programa skirta 7-17 metų vaikams ir
jaunuoliams. Jos tikslas – sudaryti
galimybes mokiniams susipažinti su
lietuvių liaudies ir kitų šalių keramikos
tradicijomis,
šiuolaikinės
keramikos
kūrimo ir molio dirbinio lipdymo
principais,
technikomis
bei

Garliavos Jonučių
progimnazija
Garliavos viešoji
biblioteka

Garliavos Jonučių
progimnazija
Garliavos viešoji
biblioteka

Domeikavos
gimnazija

Raudondvario
gimnazija

73. 7 Laisvasis
4 mokytojas
. Darius
Joneikis

darius.joneikis@gmail Kauno rajono
.com
jaunųjų policijos
868644424
rėmėjų akademija

122001291

74. 7
VŠĮ
5 „American
. English
School“

egle@ames.lt
869931181

„Viešojo kalbėjimo
pagrindai. V dalis“
Kauno rajono 1014 m.
moksleiviams
(anglų kalba)

121400612

75. 7
VŠĮ
6 „American
. English
School“

egle@ames.lt
869931181

„Bendrauk drąsiai.
V dalis“ Kauno
rajono 7-9 metų
moksleiviams
(anglų kalba)

121400611

technologijomis. Mokyti kūrybiškai reikšti
savo patirtį taikant
tradicines ir
šiuolaikines keramikos technikas. Lavinti
vizualinę ir emocinę, darnos su aplinka
kultūrą.
Programa skirta teisiniam 7-12 klasių
vaikų
švietimui,
kritinio
mąstymo
ugdymui,
saviugdai,
situacijų
modeliavimui ir vertinimui, pilietiškumo ir
pagarbos žmonėms ugdymui. Vaikai
išmoks
programavimo
pagrindų,
susipažins su svarbiausiais žaidimų ir
animacijų programavimo metodais
Programa sukuria erdvę ugdyti kūrybingą,
savimi pasitikintį ir gebantį visapusiškai
komunikuoti žmogų, valdantį žodinius
informacijos perteikimo būdus anglų
kalba. Pasitelkiant jaunam žmogui
aktualias temas, lavinamas gebėjimas
aiškiai formuluoti ir sklandžiai reikšti
mintis,
nesivaržant
pristatyti
savo
nuomonę prieš auditoriją. Programa
pasižymi interaktyvių veiklų įvairove,
skirta atskleisti mokinių asmeninius,
bendravimo bei tarpkultūrinius įgūdžius.
Baigę programą mokiniai atras, kad
viešasis kalbėjimas yra džiaugsminga ir
maloni patirtis, o įgyti įgūdžiai padės
atrasti naujus kelius siekiant asmeninių
tikslų.
Programa sukuria erdvę ugdyti kūrybingą,
savimi pasitikintį ir gebantį visapusiškai
komunikuoti žmogų, valdantį informacijos
pateikimą anglų kalba. Pasitelkiant
šiuolaikiniame pasaulyje gyvenančiam

Ugdymo įstaigos

Domeikavos
gimnazija
Užliedžių skyrius
Garliavos Adomo
Mitkaus pagrindinė
mokykla
Mastaičiai
Neveronių gimnazija

Domeikavos
gimnazija
Užliedžių skyrius
Garliavos Adomo
Mitkaus pagrindinė

76. 7
VŠĮ
7 „American
. English
School“

egle@ames.lt
869931181

Viešojo kalbėjimo
menas. V dalis“
Kauno rajono 1519 metų
moksleiviams
(anglų kalba)

121400610

77. 7 Laisvoji
9 mokytoja
. Polina
Butkienė
78. 8 Lietuvos
0 šaulių

banilop@gmail.com
865745421

Zumba paaugliams

120300943

kaunas.sauliai@gmail.
com

Kauno raj.
Savivaldybės

121500193

jaunam žmogui aktualias temas, lavinamas
mokykla
gebėjimas aiškiai formuluoti ir sklandžiai
Mastaičiai
reikšti mintis, užmegzti ryšį. Programa Neveronių gimnazija
pasižymi interaktyvių veiklų įvairove, Raudondvario pradinė
skirta atskleisti dalyvių asmeninius,
mokykla
bendravimo bei tarpkultūrinius įgūdžius.
Baigę programą, 7-9 metų mokiniai atras,
kad bendravimas gali būti džiaugsminga ir
maloni patirtis, o įgyti įgūdžiai padės
atrasti naujus draugus, pažinti šalis, padės
susirasti papildomos informacijos.
Programa mokiniams sukuria erdvę ugdyti
Domeikavos
kūrybingą, savimi pasitikintį ir gebantį
gimnazija
visapusiškai komunikuoti žmogų, valdantį
Garliavos Juozo
žodinius informacijos perteikimo būdus
Lukšos gimnazija
anglų kalba. Pasitelkiant jaunam žmogui
aktualias temas, lavinamas gebėjimas
aiškiai formuluoti ir sklandžiai reikšti
mintis,
nesivaržant
pristatyti
savo
nuomonę prieš auditoriją. Programa
pasižymi interaktyvių veiklų įvairove,
skirta atskleisti programos dalyvių
asmeninius, bendravimo bei
tarpkultūrinius įgūdžius. Baigę programą
mokiniai atras, kad viešasis kalbėjimas gali
būti džiaugsminga ir maloni patirtis, o įgyti
įgūdžiai padės atrasti naujus kelius,
siekiant asmeninių tikslų bei pažinti
pasaulį.
Programos tikslas – organizuoti 7-12 Zapyškio pagrindinė
klasių mokiniams zumbos užsiėmimus,
mokykla
kurių pagrindinė ugdomoji kompetencija
Ežerėlio pagrindinė
yra sveikatingumas ir fizinis aktyvumas.
mokykla
Mokiniai įtvirtins žinias apie pagrindines
Garliavos Jonučių
valstybines institucijas, jų svarbą, išmoks
gimnazija

.

sąjunga

861473714

jaunųjų šaulių
ugdymo programa

tvarkingai nešioti šaulio uniformą,
taisyklingai žygiuoti, elgtis su pneumatiniu
ir mažo kalibro šautuvais, teisingai atlikti
šaudybos
pratimus.
Susipažins
su
pagrindiniais reikalavimais ruošiantis
žygiui,
orientavimosi
vietovėje
ir
asmeninės higienos laikymusi lauko
sąlygomis. Jaunieji šauliai bus mokomi
spręsti įvairias komandines užduotis,
ugdomos jų asmeninės bei lyderio
kompetencijos. Ši programa skirta aktyvų
gyvenimo būdą mėgstantiems 11-18 metų
amžiaus mokiniams (mergaitėms ir
berniukams).

Babtų gimnazija
Domeikavos
gimnazija
Vilkijos gimnazija

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja ugdymui Nijolė Benikienė
Kontaktai pasiteirauti:
Tel. (8-37) 79 95 55, (8-687) 45388,
El. paštas pavaduotoja@kaunorkss.lt

