PANEVĖŽIO MIESTE AKREDITUOTŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ IR
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ SĄRAŠAS
PROGRAMŲ FINANSAVIMO LAIKOTARPIS - 2019 M. VASARIO-GEGUŽĖS MĖN.

NVŠ programos
pavadinimas

NVŠ teikėjo
pavadinimas

NVŠ programos aprašymas

Vaikų
amžius

NVŠ programos
vykdymo vieta

Kontaktai

SPORTAS
Karatė sportas –
harmoningos asmenybės
ugdymui

Karatė klubas
“Alfa”

Karatė sportas, sveikas
gyvenimo būdas

Karatė sporto
klubas „Argus“

Tradicinės karatė
mokymai

Tradicinio karatė
klubas “Danas”

Futbolo magija

Viešoji įstaiga
Futbolo
akademija
„Panevėžys“

Plaukimo akademija

UAB “Impuls
LTU”
Sunkiosios
atletikos klubas
„Jėga“

Sunkiosios atletikos
populiarinimas ir plėtra

Neformaliojo ugdymo
krepšinio treniruotės

Viešoji įstaiga
Aukštaitijos
krepšinio
mokykla

Programos tikslas – susipažinti su Rytų kovos menais, kultūra,
ugdyti valią, tvirtą charakterį bei puoselėti asmens dvasines ir
fizines galias, padėti tvirtus dorovės ir sveikos gyvensenos
pamatus.
Programos tikslas - supažindinti ir sudominti jaunus žmones rytų
kovos menais, taikant sportinę veiklą ir sveiką gyvenseną.

7-19 metų

„Ąžuolo“
progimnazija,
sporto salė

7-18 metų

Lankantys užsiėmimus vaikai mokosi tradicinės karatė, kuri
sustiprina kūno raumenis, mokosi drausmės, disciplinos,
pasitikėjimo savimi. Perpratę šią sporto šaką žmonės sutvirtina
savo charakterį, o visa tai kartu sukuria apsigynimo be kovos bei
pagalbos silpnesniems už save sistemą.
Vaikų futbolas – tai veikla, kuri atveria galimybę pažinti save,
patirti žaidimo keliamą džiaugsmą, padeda vaikams siekti fizinės
ir dvasinės darnos, bei įgyti efektyvaus bendravimo bei
bendradarbiavimo įgūdžių. Grupinių pratybų ir teorijos
pagrindai: sveika gyvensena, žaidimo taisyklės, futbolo sporto
šakos istorija ir kita praktinė bei teorinė veikla.
Programos metu vaikai bus mokomi plaukti.

6-19 metų

„Aukštaitijos“
sporto kompleksas
(A. Jakšto g. 1)
„Saulėtekio“
progimnazija

Programa skirta jauno žmogaus užimtumui, padeda
bendravimui, darbštumui, sąžiningumui, ugdo atsakomybę,
pagarbą draugams, suaugusiems, nuima stresą.

Pagal parengtą ugdymo programą moksleiviai treniruotėse
mokomi žaisti krepšinį. Aktyvių metodų pagalba sukuriama
sportui ir sveikatai palanki aplinka, sąlygos sąžiningai varžytis,
plėtojamos garbingo žaidimo vertybes, mokomasi geriau save
pažinti, labiau pasitikėti savimi.

7-15 metų

7-12 metų
10-19 metų

7-17 metų

tel. 8 686 55472
el. p.
alfa_club@yahoo.com

tel. 8 659 99443
el. p.
argusklub@yahoo.com
tel. 867675239, el. p.
el. p.
giedrius@karateklubas.
lt
Smėlynės g. 2B
tel. 8 603 34111,
8 45 462933,
el. p.
pomeckis@hotmail.co
m
Parko g. 14
tel. 8 620 16711
el. p. vilma@impuls.lt
„Aukštaitijos“
tel. 8 687 50640
sporto kompleksas el. p.
(A. Jakšto g. 1),
skjegapanevezys@gma
sunkiosios atletikos il.com
salė
Įvairios Panevėžio tel. 862391019
miesto mokyklos:
el. p.
Juozo Miltinio
info@akm.lt
gimnazija, Rožyno
progimnazija,
„Ąžuolo“

NVŠ programos
pavadinimas

NVŠ teikėjo
pavadinimas

Sportuok ir būsi sveikas

Kūno kultūros ir
sporto centras

Užsiėmimuose ugdytiniai bus lavinimai fiziškai. Mokiniai
susipažins su krepšinio, lengvosios atletikos, bokso, dziudo,
orientavimosi sporto, graikų ir romėnų imtynių, stalo teniso
sporto šakomis.

7-18 metų

Jaunųjų krepšininkų
ugdymo programa

Sporto klubas
,,SK-Mintis”

7-16 metų

Tobulėk aktyviai
sportuodamas
Karatė sportas, sveika
gyvensana

V. Vaičikonio
irklavimo klubas
Valdas
Bielinskas

Jaunasis krepšininkas, ugdydamasis šioje programoje įtvirtins
žinias apie krepšinio žaidimo taisykles, varžybų organizavimą,
elgesio varžybų ir užsiėmimo matu. Taip pat bus ugdomos
fizinės ir dvasinės savybės, socialiniai įgūdžiai. Mokinsis
individualių ir komandinių veiksmų, garbingo dalyvavimo
varžybose.
Programa skirta sudominti vaikus sportu lauke ar sporto salėse,
padėti pajusti judėjimo suteikiamą džiaugsmą.

7-18 metų

Smėlynės g. 2

tel. 8 687 96545

7-16 metų

Mykolo Karkos
pagrindinė
mokykla

tel. 8 683 93529

Taekvondo ir karatė
integravimas į
papildomą moksleivių
ugdymą
Žaidžiame krepšinį

Sporto klubas
„VORAS“

Suteikiamos teorinės žinios apie sveiką gyvenseną, vyksta fizinis
kūno lavinimas, ugdomas gebėjimas kontroliuoti savo emocijas,
pagarba vienas kitam, mokoma karatė savigynos, vaikai
supažindinami su rytų kovos menu, kultūra, istorija.
Programa skirta įvairaus amžiaus moksleivių papildomam
ugdymui, pasitelkiant rytų kovos menų technikas ir metodines
praktikas, siekiant mokyti vaikus savigynos, savikontrolės,
disciplinos. Programos veikla nukreipta sveikatingumo ir fizinio
aktyvumo puoselėjimui.
Vaikai susipažins su krepšinio žaidimo technika ir taktika, turės
galimybę išreikšti save patinkančioje fizinėje veikloje, atskleisti
asmeninius gebėjimus, ugdysis sveikos gyvensenos, pasitikėjimo
savimi, bendradarbiavimo, darbo komandoje įgūdžius ir
kompetencijas.

6-18 metų

Taikos al. 11

tel. 8 610 32905

15-19 metų

tel. 8 616 74080
el. p.
rpetrulevicius@gmail.c
om

Boksas

Moksleivių
namai

Margaritos
Rimkevičaitės
paslaugų ir verslo
mokykla
(Klaipėdos g. 146)
Moksleivių namai

Krepšinio klubas
,,ŽAIBAS“

NVŠ programos aprašymas

Programoje numatyta pagrindinė veikla - bokso technikos
mokymasis ir jos pritaikymas, jaunųjų boksininkų bendrasis
fizinis rengimas bei fizinių ypatybių lavinimas: jėga, greitumas,
ištvermė, lankstumas, pusiausvyra, vikrumas, koordinacija.

Vaikų
amžius

7-19 metų

NVŠ programos
vykdymo vieta
progimnazija ir
kitos
„Aukštaitijos“
sporto kompleksas
(A. Jakšto g. 1), V.
Variakojo sporto
kompleksas
(Elektros g. 11),
Lengvosios
atletikos maniežas
(Liepų al. 4)
,,Minties“
gimnazija

Kontaktai

tel. 582891
el. p.
b.kriste@gmail.com

tel. 8 615 43067
el. p.
vladas.taučius@paneve
zys.lt

tel. 8 (45) 51 71 51
arba 8 681 00229

NVŠ programos
pavadinimas
Kovinis sportas

NVŠ teikėjo
pavadinimas
Moksleivių
namai

Aerobika šokio ritmu

Moksleivių
namai

Aerobika-fitnesas

Moksleivių
namai

Lengvasis kultūrizmas

Moksleivių
namai

Tiesiog ateik

UAB „Inelsa“

NVŠ programos aprašymas
Programos metu atliekami viso kūno stiprinimo, kikbokso
pratimai, lankstumo, balanso lavinimas, valios ir disciplinos
ugdymas, jėgos ištvermės stiprinimas.
Mokiniai susipažins su nuotaikingu zumbos ritmu, aerobiką
sujungiant su afrikiečių šokių judesiais, naudojant šiuolaikinės
muzikos ritmus. Bus vedamos funkcinės rato treniruotės,
supažindinama su sveika gyvensena, įvairiomis sporto rūšimis.
Programos metu vaikai ugdysis gebėjimus formuoti taisyklingą
kūno laikyseną, lavinti koordinaciją, bus suteiktos teorinės žinios
apie sveiką mitybą, fizinio krūvio naudą.
Programoje numatyta pagrindinė veikla - kūno linijų tobulinimas,
raumenų stiprinimas, jėgos ir ištvermės ugdymas, sveikos
mitybos mokymas.
Pozityvus sportinis užimtumas. „Tiesiog ateik“ (just show up) tai
pasaulyje plintantis sporto, sveikos gyvensenos, sąmoningumo
virusas. Mes sportuosim, bendrausim, juoksimės, plėsim
komfortą, pažinsim aplinką, išmoksim judėti neįprastose vietose
pasitelkiant tik savo kūno svorį ir aplinkos duotus daiktus.

Vaikų
amžius
11-16 metų

NVŠ programos
vykdymo vieta
„Aušros“
progimnazija

6-19 metų

Moksleivių namai

tel. 8 (45) 51 71 51
arba 8 673 00758

8-19 metų

Moksleivių namai

tel. 8 (45)51 71 51 arba
8 612 57118

8-19 metų

Moksleivių namai

tel. 8 (45) 51 71 51
arba 8 681 00229

6-14 metų

Rožyno
progimnazija

tel. 8 656 04520
el. p.
info@inelsa.lt

7-9 metų

Savanorių a. 2A,
Ukmergės g. 4,
Ramygalos g. 50,
„Šaltinio“
progimnazija,
Mykolo Karkos
pagrindinė
mokykla,
„Žemynos“
progimnazija
Savanorių a. 2A,
Ukmergės g. 4,
Ramygalos g. 50,
5-oji gimnazija

tel. 8 630 05707
el. p.
panevezys@ames.lt

Savanorių a. 2A,
Ukmergės g. 4,

tel. 8 630 05707
el. p.
panevezys@ames.lt

Kontaktai
tel. 8 (45) 51 71 51
arba 8 657 53504

UŽSIENIO KALBOS
„BENDRAUK
DRĄSIAI“ Panevėžio
miesto 7-9 m.
moksleiviams (anglų
kalba)

VšĮ “American
English School”
Panevėžio
filialas

Programa sukuria erdvę ugdyti kūrybingą, savimi pasitikintį ir
gebantį visapusiškai komunikuoti žmogų, puikiai valdantį
informacijos pateikimą anglų kalba. Pasitelkiant šiuolaikiniame
pasaulyje gyvenančiam jaunam žmogui aktualias temas,
lavinamas gebėjimas aiškiai formuluoti ir sklandžiai reikšti
mintis, nesivaržant užmegzti ryšį. Baigę programą, 7-9 metų
moksleiviai atras, kad bendravimas gali būti džiaugsminga ir
maloni patirtis, o įgyti įgūdžiai padės atrasti naujus draugus,
pažinti pasaulį, padės susirasti papildomos informacijos.

Viešojo kalbėjimo
pagrindai Panevėžio
miesto 10-14 m. (anglų
kalba)

VšĮ “American
English School”
Panevėžio
filialas

Viešojo kalbėjimo
menas Panevėžio miesto

VšĮ “American
English School”

Programa pasižymi interaktyvių veiklų įvairove, skirta atskleisti
programos dalyvių asmeninius, bendravimo bei tarpkultūrinius
įgūdžius. Baigę programą 10-14 metų moksleiviai atras, kad
viešasis kalbėjimas, gali būti džiaugsminga ir maloni patirtis, o
įgyti įgūdžiai padės atrasti naujus kelius, siekiant asmeninių
tikslų.
Programa lavina gebėjimą aiškiai formuluoti ir sklandžiai reikšti
mintis, nesivaržant pristatyti savo nuomonę prieš auditoriją, ugdo
dalyvių asmeninius, bendravimo bei tarpkultūrinius įgūdžius.

10-14 metų

15-19 metų

tel. 8 630 05707
el. p.
panevezys@ames.lt

NVŠ programos
pavadinimas
15-19 m. moksleiviams
(anglų kalba)

NVŠ teikėjo
pavadinimas
Panevėžio
filialas

Interaktyvi anglų kalbos
programa
BUTTERFLIES

Jurgita
Bertulienė

Anglų kalbos pamokos

VŠĮ Visapusiško
lavinimo centras

Saviraiška anglų kalba

Moksleivių
namai

Mokomės prancūziškai
žaisdami

Moksleivių
namai

NVŠ programos aprašymas

Vaikų
amžius

Baigę programą 15-19 metų moksleiviai atras, kad viešasis
kalbėjimas gali būti džiaugsminga ir maloni patirtis, o įgyti
įgūdžiai padės atrasti naujus kelius, siekiant asmeninių tikslų bei
pažinti pasaulį.
Programa skirta moksleiviams, norintiems patobulinti anglų
kalbos įgūdžius ir išmokti naudotis informacinėmis
technologijomis. Programa sieja naujų technologijų ir žaidimų
naudojimą, ji padeda įsisavinti žinias žaidžiant, bei atliekant
interaktyvias užduotis virtualioje mokymosi platformoje. Grupėje
4-6 vaikai.
Programoje didžiausias dėmesys skiriamas šnekamosios kalbos
tobulinimui. Vaikai atlieka įvairias, įdomias, jų amžiui
pritaikytas užduotis. Naujomis metodikomis bus perteikiamos
šnekamosios anglų kalbos žinios. Bus naudojami šių laikų
vaikams pritaikyti mokymo metodai, kurie juos skatins suprasti ir
įsisavinti žinias.
Programa skirta mokiniams, neturintiems anglų kalbos įgūdžių.
Programos dalyviai susipažins su galimybėmis komunikuoti
anglų kalba, ugdysis klausymo, rašymo, skaitymo anglų kalba
gebėjimus įvairių žaidimų, diskusijų ir kūrybinių pratimų
pagalba.
Programa skirta jaunesniojo amžiaus vaikams, norintiems
išmokti prancūzų kalbą netradiciškai – įvairių žaidimų, muzikos,
judesio pagalba. Mokymasis paremtas žaidybine mokymosi
forma: per vaizdus, garsus, vaizduotę, asociacijas, humorą.

6-19 metų

NVŠ programos
vykdymo vieta
Ramygalos g. 50,
5-oji gimnazija,
Juozo Balčikonio
gimnazija
Smėlynės 70

Kontaktai

tel. 8 684 83100
el. p.
jugita@magistra.lt

7-12 metų

Respublikos g. 37,
III a.

tel. 8 647 33156

7-18 metų

Moksleivių namai

tel. 8 (45) 51 71 51
arba 8 620 47471

6-13 metų

Moksleivių namai,
„Šaltinio”
progimnazija

tel. 8 (45) 51 71 51
arba 8 672 09443

6-19 metų

„Žemynos”
progimnazija

tel. 8 611 96861, el. p.
jackevelina@gmail.co
m

„Aušros”
progimnazija

tel. 8 652 68171, el.p.
jurate.baltreniene@gm
ail.com;

„Minties”
gimnazija

tel. 8 699 75260, el.p.
jurategelziniai@gmail.
com;

PILIETIŠKUMAS
Lietuvos skautijos vaikų
ir jaunimo programa

Lietuvos skautija

Programos veiklos yra nukreiptos į kiekvieno vaiko asmeninį
tobulėjimą šiose srityse: fizinės, emocinės, intelekto, socialinės,
dvasinės ir charakterio raidos. Užsiėmimų veiklos
organizuojamos pagal amžiaus grupes: 6–10 m., 10–14 m., 14–
19 (21) m., taikant „skautišką metodą“: mokymasis veikiant,
mažų grupių sistema, gamtos pažinimas ir veikla joje, vadovo
pavyzdys, asmeninio pažangumo sistema, įžodis ir priesakai,
simbolika.

NVŠ programos
pavadinimas

NVŠ teikėjo
pavadinimas

NVŠ programos aprašymas

Panevėžio miesto
jaunųjų šaulių ugdymo
programa

Lietuvos šaulių
sąjunga

Programa skirta ugdyti patriotišką, pilietišką, aktyvų jaunimą,
skatinant tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą,
propaguojant Šaulių sąjungą, Krašto apsaugą bei supažindinant
su statutinių organizacijų veikla. Jaunųjų šaulių žinios, įgytos
mokantis pagal pakopos programą, bus įtvirtinamos praktinėje
veikloje. Veikla vykdoma pagal jaunųjų šaulių mokymo
programą, jaunieji šauliai ruošiami ginti Lietuvos laisvę ir
nepriklausomybę, studijuoti ir įgyti karinį išsilavinimą.

Vaikų ir jaunimo
liaudiškų šokių studija
,,Supinsim margą šokių
pynę”

Kultūros centras
Panevėžio
bendruomenių
rūmai

Hip-Hop šokiai

VšĮ tobulėjimo
centras
“Da Vinci”

Programa skirta 7-19 metų mokiniams. Studijoje dirbama
atskiromis grupėmis, suskirstytomis pagal amžių: pradedantieji ir
pažengusieji. Programos dalyviai susipažįsta su liaudiško šokio
atlikimo pradmenimis, lavina savo gebėjimus atliekant sceninius
liaudies šokius. Su koncertinėmis programomis pasirodo miesto
viešose erdvėse, kultūros, švietimo, socialinėse įstaigose,
festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje. Organizuojamos šventės
programos dalyvių šeimoms. Studijos dalyviai koncertinei veiklai
nemokamai aprūpinami tautiniais kostiumais.
Programos metu moksleiviai bus mokomi pagrindinių Hip-Hop
šokio judesių, choreografinių kompozicijų, sudėtingumu
atitinkančių konkrečios grupės pajėgumą, ruošiamasi ir
dalyvaujama pasirodymuose, lavinama klausa, vaizduotė ir
kūrybiškumas.

Vaikų
amžius

NVŠ programos
vykdymo vieta
5-oji gimnazija

Kontaktai
tel. 8 682 35915, el.p.
astrokestas@gmail.co
m

Sielovados centras,
Marijonų g. 24

tel. 8 607 10025, el.p.
lina.rinkauskaite@gma
il.com;

„Šaltinio“
progimnazija

tel. 8 686 22811, el.p.
vladasis@gmail.com

Kazimiero
Paltaroko
gimnazija
LŠS A. Smetonos
šaulių 5-oji rinktinė
(Respublikos g.
77), Karaliaus
Mindaugo husarų
batalionas
(Pajuostės pl.)

tel. 8 687 18974, el. p.
ingabuc@gmail.com

7-19 metų

Kultūros centras
Panevėžio
bendruomenių
rūmai

tel. 8 615 37413
zitarimkuv@gmail.co
m

7-19 metų

Respublikos g. 28,
III a.

tel. 8 639 11619
el. p.
andriusriauba@yahoo.
com

11-18 metų

tel. 8 614 73721
el. p.
monika.sinkunaite@sa
uliusajunga.lt

ŠOKIS

NVŠ programos
pavadinimas
Šokių studija

NVŠ teikėjo
pavadinimas
Studija „Grožio
mozaika“

Šokio studija

Laurita Merkelė

Šiuolaikinio šokio
neformalaus ugdymo
programa 7-13 metų
mokiniams
AP Dance: šiuolaikinis
bei šou šokio stiliai ir
gimnastikos pradmenys

Rasutė Ragelienė Vaikai mokosi šokti šiuolaikinius šokius. Su paruošta programa

VšĮ „Talentų
bankas“

Pažink save per šokį

Aerobikos ir
sveikatingumo
klubas ,,TAVO
FORTŪNA’’
Ugnė
Zanevičiūtė Audejeva

Vaikų ir jaunimo
modernaus šokio studija

Vaikų
amžius
7-18 metų

NVŠ programos
vykdymo vieta
Respublikos g. 37,
II a.

6-19 metų

Kranto g. 36

7-13 metų

Mykolo Karkos
pagrindinė
mokykla

Šiuolaikinio ir šou šokio programa papildyta gimnastikos
treniruotėmis. Mokiniai dalyvauja Lietuvos bei tarptautiniuose
konkursuose ir festivaliuose.

6-19 metų

Basanavičiaus
g.1A, II a.

Plėtoti ir populiarinti šokio meną. Padėti vaikams atsiskleisti per
šokį. Gatvės ,,šou‘‘ stilius. Vaikai dalyvauja respublikinėse ir
tarptautinėse varžybose.

6-18 metų

Respublikos 28306

Programos tikslas – kad vaikai turiningai leisdami laisvalaikį,
gilintų šiuolaikinio šokio, baleto teorines ir
praktines žinias, jas panaudotų įvairiuose pasirodymuose,
koncertuose ir konkursuose, ugdant
vaiko asmenines kompetencijas.
Programos metu vyksta šiuolaikinio šokio ir gimnastikos
praktikos bei teorijos užsiėmimai. Vaikai ruošiami pasirodymams
bei šokių konkursams.
Programa orientuota į turiningą mokinių laisvalaikio praleidimą
skatinant vaikus įprasminti šokio gebėjimus ir įgūdžius, padėti
jiems surasti savo kultūrinį kelią, ugdyti jų meninę ir estetinę
kompetenciją.

6-16 metų

Šokių studija
,,Fiva“
(Respublikos g. 28)

tel. 8 612 57052
el. p.
ugneza@gmail.com

6-18 metų

Respublikos g. 28,
II a.

tel. 8 633 92170

7-19 metų

Muzikos mokykla,
Pradinė mokykla,
„Vilties“
progimnazija

tel. 8 672 00408
el. p.
vaikuostas@gmail.com

NVŠ programos aprašymas
Šokių studijoje mokoma įvairių stiliaus šokių, vyksta fotosesijos,
aktorinio meistriškumo, makiažo, gražios laikysenos, teisingos
eisenos ,stiliaus pamokos. Dalyvaujama įvairiuose
respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose, konkursuose,
festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje.
Programa skirta įvairią šokio patirtį turintiems moksleiviams.
Programa siekiama, kad mokiniai įgytų gebėjimą valdyti savo
kūną bent keliuose skirtinguose šokių stiliuose, improvizuotų.
dalyvauja mokyklos, miesto renginiuose, tarptautiniuose
festivaliuose.

Šiuolaikinių šokių
studija „Šokių Oazė“

MB UNO
MOMENTO

Choreografija

Vaikų uostas

Kontaktai
tel. 8 687 42839
el. p.
groziomozaika7@gmai
l.com
tel. 8 637 53552
el. p.
laurita@elkadance.lt
tel. 8 647 46313
el. p. tomux19@anet.lt
tel. 8 620 84828;
8 641 41732
el. p.
agne.apdance@gmail.c
om
www.facebook.com/stu
dija AP
tel. 8 659 95796

NVŠ programos
pavadinimas
Liaudies šokių grupė
„Aušrinė“

NVŠ teikėjo
pavadinimas
Moksleivių
namai

Šokių studija “Selevy”

Moksleivių
namai

,,Šokio galia”

Greta Žilienė

Vaikų
amžius
7-15 metų

NVŠ programos
vykdymo vieta
„Beržų”
progimnazija

7-19 metų

Moksleivių namai,
„Aušros”
progimnazija

Tel. 8 (45) 51 71 51
arba 8 675 33186

6-18 metų

Respublikos g. 28

tel. 8 637 53331
el. p.
greta.ziliene@gmail.co
m

Programos dalyviai susipažins su variniais pučiamaisiais
instrumentais, muzikos raštu, lavins grojimo įgūdžius, pirštų
techniką, išmoks taisyklingo kvėpavimo, muzikuos kartu
pučiamųjų orkestre. Su koncertinėmis programomis pasirodys
miesto viešose erdvėse, kultūros, švietimo, socialinėse įstaigose.
Bus kuriamos bendros programos su panašaus pobūdžio
orkestrais, organizuojamos šventės programos dalyvių šeimoms.
Studijos dalyviai koncertinei veiklai nemokamai aprūpinami
pučiamaisiais instrumentais.
Mokome vaikus groti pagal specialią vokiška metodiką.
Išduodame pažymėjimą galiojanti visoje Europos Sąjungoje.
Vaikai groja: saksofonais, klarnetais, trimitais, trombonais,
gitaromis, mušamaisiais ir klavišiniais instrumentais.

10-19 metų

Kultūros centras
Panevėžio
bendruomenių
rūmai

tel. 8 614 86 705
el. p.
ligitabil@gmai.com

7-19 metų

tel. 8 687 43725
el. p.
Vtrepekunas@gmail.co
m

Mokiniai susipažins su estradinės grupės ypatumais, įvairių stilių
muzika, bus lavinami muzikiniai gebėjimai, vokalas.

6-15 metų

Kazimiero
Paltaroko
gimnazija, VšĮ
Conmusica.lt
(J. Zikaro g. 16a),
Vytauto Žemkalnio
gimnazija
Moksleivių namai

Mokiniai bus mokomi groti gitaromis, improvizuoti muzikoje,
bendrauti ir dirbti komandoje.

9-19 metų

Moksleivių namai

Vaikai bus mokomi dainuoti, atlikti solinius ir grupinius kūrinius,
Jiems bus suteikiamos žinios apie muzikos istoriją, raidą, kryptis,
naujoves, parengiamos muzikinės programos.

6-14 metų

Moksleivių namai

NVŠ programos aprašymas
Mokiniai susipažins su liaudies šokio atsiradimo istorija, mokysis
liaudies šokio derinių bei žingsnių, ritmikos, teminės
improvizacijos, koordinacijos.
Šokių studijos užsiėmimų metu vaikams bus perteikiamos žinios
apie choreografiją, šokio stilių įvairovę, jų ypatybes ir techniką.
Programos vykdymo metu bus parengti šokiai, dalyvaujama
koncertuose, festivaliuose, organizuojami mokinių pasiekimų
demonstravimai įvairiose kultūros ir švietimo įstaigų scenose.
Programos tikslas – tobulinti vaikų teorines bei praktines žinias
apie šiuolaikinį šokį, lavinti jų lankstumą bei gebėjimą dirbti
komandoje. Skatinamas kūrybiškumas, leidžiant vaikams
įsitraukti į šokio kūrybos procesą.

Kontaktai
tel. 8 (45) 51 71 51
arba 8 612 53291

MUZIKA, DAINAVIMAS
Vaikų ir jaunimo varinių
pučiamųjų instrumentų
studija

Kultūros centras
Panevėžio
bendruomenių
rūmai

Conmusica - orkestro
studija

Všį conmusica.lt

Estradinė-kūrybinė
vaikų grupė
Gitaros studija

Moksleivių
namai
Moksleivių
namai
Moksleivių
namai

Pop grupė “Šypsenėlė”

tel. 8 (45) 51 71 51
arba 8 646 84619
tel. 8 (45) 51 71 51
arba 8 656 66715
tel. 8 (45) 51 71 51
arba 8 602 02066

NVŠ programos
pavadinimas
Meninė raiška ir
muzikinis ugdymas

NVŠ teikėjo
pavadinimas
Moksleivių
namai

Muzikavimo meno
kolektyvuose programa

Muzikos
mokykla

Yamaha muzikos
mokyklos gitaros
programa

VŠĮ Visapusiško
lavinimo centras

Yamaha muzikos
mokyklos programa
„Linksmieji klavišai“

VŠĮ Visapusiško
lavinimo centras

Yamaha muzikos
mokyklos dainavimo
programa

VŠĮ Visapusiško
lavinimo centras

Skudučiuok ir ritmuok

Rasa Jurkienė

Saksofonų ansamblinio
muzikavimo studija
„Moon river“

Darius Kaselis

Teatras ir biblioteka

Birutė
Beresnevičienė

NVŠ programos aprašymas
Programa skirta vaikams susipažinti su muzika. Mokiniai
mokysis muzikos pažinimo, muzikos santykio su kitomis meno
rūšimis, muzikinių žaidimų, judesio elementų, bendrauti ir dirbti
komandoje.
Programą sudaro kolektyvinis muzikavimas meno kolektyvuose.
Mokiniai gali rinkti – chorą (mergaičių, berniukų), popchorą,
pučiamųjų instrumentų orkestrą, styginių instrumentų orkestrą,
tautinių instrumentų orkestrą, styginių instrumentų ansamblį,
kanklininkų ansamblį, akordeonininkų ansamblį, saksofonininkų
ansamblį, gitaristų, trimito studijas ir kt. kolektyvus.
YAMAHA muzikos mokyklos gitaros programa – viena iš
Yamaha Academy of Music Hamburg sukurtų programų,
neturinti analogų muzikiniame vaikų lavinime. Programa apima
įvairius besimokančiųjų amžiaus tarpsnius, didaktikos ir
metodikos pagrindais orientuota į muzikinės kalbos mokymą.
Programoje mokoma groti klavišiniu instrumentu –
sintezatoriumi. Atsakingai parinkti mokymo metodai leidžia
mėgautis ir suprasti muziką lengvai. Programos specializacija
grupiniai užsiėmimai, kurie neabejotinai skatina mokinių
socializaciją, lavina komunikacinius gebėjimus. Mokiniai mokosi
susikaupti, bendradarbiauti su kitais grupės nariais, nuosekliai
dirbti.
Tai grupiniai užsiėmimai moksleiviams, kurie nori išmokti
dainuoti ir tobulinti savo balsą. Užsiėmimų metu vaikai mokomi
taisyklingos laikysenos, kvėpavimo, intonavimo, dikcijos. Vaikai
aktyviai dalyvauja renginiuose, konkursuose, festivaliuose.
Programa skirta vaikams, kurie neturi muzikinio pasiruošimo ir
nori lavinti muzikinius gebėjimus, bet nesiekia profesionalios
atlikėjiškos veiklos. Vaikai mokysis groti ukulėlėmis (gitarėlės),
autentiškais senoviniais instrumentais – skudučiais, perkusiniais
instrumentais.
Programa skirta supažindinti besidominčius vaikus su saksofonų
instrumentų grupe bei jų galimybėmis, suteikti elementarias
muzikos teorijos žinias, mokyti groti saksofonu, lavinant grojimo
technikos įgūdžius ansambliniame muzikavime. Vyks
koncertinė veikla.

Vaikų
amžius
6-10 metų

NVŠ programos
vykdymo vieta
Moksleivių namai

7-18 metų

Muzikos mokykla

Kontaktai
tel. 8 (45) 51 71 51
arba 8 673 00758
tel. 8 620 51530
el. p.
ugdymas@panmm.lt

6-18 metų

Respublikos g. 37,
II a.

tel. 8 647 33156

6-18 metų

Respublikos g. 37,
II a.

tel. 8 647 33156

7 -18 metų

Respublikos g. 37,
II a.

tel. 8 647 33156

7-18 metų

,,Žemynos“
tel. 8 620 81866
progimnazija,
el. p.
Beržų progimnazija rasjur@gmail.com

6-19 metų

Muzikos mokykla

tel. 8 689 72568
el. p.
darkasel@gmail.com

7-16 metų

Vaikų literatūros
skyrius „Žalioji

tel. 8 699 58576
el. p.
studenteb@gmail.com

TEATRAS
Programa padės vaikams išbandyti save meninėje raiškoje,
atskleisti vaikų prigimtines galias, supažindins juos su teatro
meno pasauliu ir vaikų literatūra, skatins kūrybiškumą ir
išradingumą puoselėjant savaimingą, laisvą meninę raišką.

NVŠ programos
pavadinimas

NVŠ teikėjo
pavadinimas

NVŠ programos aprašymas

Vaikų
amžius

Vaikai išmoks fizinės ir dvasinės įtampos atpalaidavimo, išmoks
girdėti ir išklausyti kitą, pažinti elementarią kūno raišką.

NVŠ programos
vykdymo vieta
pelėda“
(Kniaudiškių g. 38)
Juozo Miltinio
dramos teatras

Kontaktai

Vaikų ir jaunimo teatro
studija

Juozo Miltinio
dramos teatras

Programa skatins vaikų ir jaunimo kūrybiškumą, originalių idėjų
įgyvendinimą, komandinio darbo svarbos suvokimą bei ugdys
meninius programos dalyvių gebėjimus. Vaikai patys kurs
personažus ir juos vaidins.

7-19 metų

Teatro studija

Moksleivių
namai

7-19 metų

Moksleivių namai

Kūrybinių galių ugdymo
programa „Išdrįsk
mąstyti pats“

Kūrybinių galių
ugdymo studija
KASTALIJA

Programa skirta teatrinės raiškos gebėjimų ugdymui. Mokiniai
vaidins, improvizuos, atliks kūrybines užduotis grupėse,
pasirodys su programomis įvairiose kultūros ir švietimo
įstaigose, festivaliuose, konkursuose.
Programos įgyvendinimo metu mokiniai: studijuos giliausias
literatūros ir gyvenimo dramas, lavins vaizduotę, dėmesį,
stiprins valią, vystys dialogo kultūrą, sukurs spektaklį „Šokis su
likimu“.

10-19 metų

Emocijų teatras

VŠĮ Visapusiško
lavinimo centras

Kultūros centras
Panevėžio
bendruomenių
rūmai
Respublikos g. 37,
II a. ir III a.

tel. 8 647 29940
el. p.
studija.kastalija@gmail
.com
tel. 8 647 33156

Forumo teatras

Moksleivių
namai

6-13 metų

Parko g. 79,
Vienybės aikštė 38
( 22 kab.)

Tel. 861600706

6-12 metų

„Šaltinio“
progimnazija,
Kazimiero
Paltaroko
gimnazija

tel. 8 615 32784
el. p.
projektasdailekomp@g
mail.com

6-10 metų

Kazimiero
Paltaroko
gimnazija,

tel. 8 615 32784

Emocijų teatras - programa, kuri teatrinių priemonių dėka siekia
išlaisvinti vaiko jausmus, kūną, ugdyti kūrybiškumą.
Įgyvendinant programą siekiama, kad vaikas etiudų, teatrinių
žaidimų dėka suprastų save, savo jausmus, gebėtų juos atpažinti,
įvardinti. Tikslo siekiama „Forumo teatro“ metodika.
Forumo teatras – tai labai specifinis teatras.. Jis suteikia galimybę
pamatyti, kokie elgesio modeliai, kokias pasekmes sukelia,
ieškoti tinkamiausių sprendimų, kuriuos galės vėliau pritaikyti
realiame gyvenime. Vaikai žais grupės formavimo, susipažinimo,
susikaupimo, pasitikėjimo, energijos, komandinius žaidimus.
Aotarinės savo patiriamas problemas. Kurs etiudus, remdamiesi
tik pačių patirtimi, „žais“ ir improvizuos su esama medžiaga, kol
ras geriausią būdą situacijai spręsti.

6-18 metų

tel. 8 684 02620,
el. p.
vitasiauciunaite@gmail
.com
tel. 8 (45) 51 71 51
arba 8 674 84608

DAILĖ, TECHNOLOGIJOS
Kurti įdomu

Irena
Kloniūnienė

Mąstyk spalvotai

Irena
Kloniūnienė

Mokiniai kurs įvairias kompozicijas, mokysis spalvininkystės,
įvairių atlikimo būdų bei technikų, mokysis interpretuoti, lavins
vaizduotę bei kūrybingumą, tobulins savo meninius gebėjimus,
pažinimo, asmenines, komunikavimo bei socialines
kompetencijas, o tai padės geriau mokytis ir kitus mokomuosius
dalykus bei ateities karjeroje. Taip pat didelis dėmesys skiriamas
mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui.
Mokiniai tobulins savo gebėjimus bei įgūdžius dailės srityje.
Mokysis tapybos, kompozicijos, grafikos, spalvų derinimo,
tobulins savo meninius gebėjimus, taip pat mokysis perteikti
kūrybinius sumanymus, naudodami pasirinktas išraiškos

NVŠ programos
pavadinimas

NVŠ teikėjo
pavadinimas

NVŠ programos aprašymas

Vaikų
amžius

priemones. Mokiniai lavins mąstymą, vaizduotę bei kūrybingumą
ir tobulins pažinimo, asmenines, komunikavimo bei socialines
kompetencijas.

NVŠ programos
vykdymo vieta
Pradinė mokykla

Kontaktai
el. p.
projektasdailekomp@g
mail.com
tel. 8 640 50730
el. p.
jurgitele76@gmail.co
m
tel. 8 (45) 51 71 51

Molinuko kelias

IĮ “Jurgitėlės
amatai”

Keramikos užsiėmimai skirti savirealizacijai, susipažinimui su
keramikos amatu.

6-19 metų

Stoties g. 10, III a.

„Piešdami žaiskime”

Moksleivių
namai
Moksleivių
namai

Programoje bus sudarytos galimybes išbandyti mišrias dailės
technikas kuriant ir savarankiškai atliekant kūrybinius darbus.

6-12 metų

Moksleivių namai

Mokiniai susipažins su tapyba, taikomąja dekoratyvine daile,
kompozicija. Mokiniai išmoks įvairių technikų, sužinos daugiau
apie vaizduojamąją dailę, turės galimybę dalyvauti susitikimuose
su žinomais menininkais
Mokiniai susipažins su grafika, tapyba, taikomąja dekoratyvine
daile, kompozicija. Mokiniai išmoks įvairių technikų, sužinos
daugiau apie vaizduojamąją dailę, lankysis dailės galerijose,
dailininkų dirbtuvėse.
Programoje numatyta dailės užsiėmimai (intuityvi tapyba,
fraktalai, mandalos, teminės užduotys), muzikos klausymas,
dekupažas, žaidimas, rankdarbiai naudojant tradicines ir
netradicines priemones.
Programos metu bus formuojama savita vaikų pasaulėjauta,
nuosekliai ugdomi dailės raiškos gebėjimai ir estetinė nuovoka,
išbandomos įvairios dailės technikos.

6-17 metų

Moksleivių namai,
„Aušros“
progimnazija

tel. 8 (45)51 71 51 arba
8 614 35127

6-15 metų

Moksleivių namai

tel. 8 (45) 51 71 51
arba 8 616 16251

7-14 metų

Moksleivių namai

tel. 8 (45) 51 71 51

7-13 metų

tel. 8 (45) 51 71 51
arba 8 614 80255

Dailė

Dailės pasaulyje

Moksleivių
namai

Dailės terapija „Jausmai
ir spalvos”

Moksleivių
namai

Kūrybinės dirbtuvės
“Spalvos ir spalviukai”

Moksleivių
namai

Įdomioji keramika

Moksleivių
namai

Programos dalyviai bus supažindinti su keramikos galimybėmis.
Mokiniai išmoks tinkamai paruošti molį, lipdyti, dekoruoti,
dalyvaus keramikos konkursuose, parodose.

6-19 metų

Mykolo Karkos
pagrindinė
mokykla
Moksleivių namai

Keramika

Moksleivių
namai

6-17 metų

Moksleivių namai

tel. 8 (45) 51 71 51
arba 8 647 54363

Meninė keramika

Moksleivių
namai

6-19 metų

Moksleivių namai

tel. 8 (45) 51 71 51
arba 8 670 54544

Dailieji amatai

Moksleivių
namai

Meninis mokinių ugdymas keramikos srityje. Mokiniai bus
supažindinami su keramikos menu, jo istorija, evoliucija ir
reikšme žmonių gyvenime. Programos vykdymo metu bus
gilinami lipdymo ir glazūravimo įgūdžiai.
Programos metu mokiniai bus supažindinti su keramikos amatu ir
jo atsiradimo istorija, tradicijomis, skatinamas vaikų
kūrybiškumas atliekant kūrybines užduotis, lipdant ir dekoruojant
pasirinktus darbus.
Programos metu vaikai išmoks pasigaminti papuošalus ir
aksesuarus sau ir namų aplinkai iš įvairiausių medžiagų, išmoks

6-19 metų

Moksleivių namai

tel. 8 (45) 51 71 51
arba 8 670 54544

tel. 8 (45) 51 71 51
arba 8 614 35127

NVŠ programos
pavadinimas

NVŠ teikėjo
pavadinimas

Drabužių dizainas

Moksleivių
namai

Pynimas

Moksleivių
namai

Žaislų siuvimas

Moksleivių
namai

Žaiskime piešdami

Aida
Smalinskienė

NVŠ programos aprašymas
dirbti grupėje, bendrauti ir bendradarbiauti, dalyvaus
renginiuose, rengs kūrybines darbų parodas.
Programos dalyviai modeliuos rūbus, tapys ant šilko, batikos,
išbandys įvairias technologijas vilnos vėlimo, neaustinių
technologijų, skiautinių, aplikacijos, siuvinėjimo ir kt.
Programos metu mokiniai išmoks paruošti medžiagas gaminiams
iš šiaudelių bei vytelių, kurs ir pasigamins meninius bei buityje
pritaikomus meninius darbelius, susipažins su įvairiomis pynimo
iš šiaudelių bei vytelių technologijomis.
Programa skirta įvairaus amžiaus mokiniams, siekiant juos
supažindinti su taikomąja daile ir siuvimo technologija,
suformuoti pagrindinius siuvimo įgūdžius. Mokiniai išmoks
pasisiūti žaislus, lėles.
Programa skirta 7-12 m. vaikams, norintiems geriau pažinti save,
taikant terapijos metodus. Užsiėmimas taip pat siūlomas
jaunuoliams su spec. poreikiais. Dalyviai išmoks atpažinti ir
įvardinti savo jausmus ir emocijas irt stiprins asmenybės
tapatumą. Ugdydami kūrybiškumą, pasiners į išraiškos procesą.

Vaikų
amžius

NVŠ programos
vykdymo vieta

Kontaktai

8-19 metų

Moksleivių namai

tel. 8 (45) 51 71 51
arba 8 682 46744

6-19 metų

Moksleivių namai

tel. 8 (45) 51 71 51
arba 8 614 35127

7-13 metų

Moksleivių namai

tel. 8 (45) 51 71 51
arba 8 647 54363

7-12 metų

„Vyturio“
progimnazija

Tel. 867940311

7-10 metų

Gamtos mokykla

tel. 8 640 21887
el. p.
pgamtosmokykla@gm
ail.com

11-14 metų

Gamtos mokykla

tel. 8 640 21887
el. p.
pgamtosmokykla@gm
ail.com

15-19 metų

Gamtos mokykla

tel. 8 640 21887
el. p.
pgamtosmokykla@gm
ail.com

GAMTA, EKOLOGIJA
Ekologinio švietimo
programa „Kaip
prisijaukinti lapę“

Gamtos mokykla

Ekologinio švietimo
programa „Žemei reikia
draugų“

Gamtos mokykla

Ekologinio švietimo
programa

Gamtos mokykla

Programos metu per pojūčius ir praktinę veiklą įgyjami
ekologijos žinių pradmenys, formuojantys pozityvų emocinį ryšį
su aplinka. Ugdymo turinys apima vandens, oro, energijos ir
naudingųjų išteklių naudojimą ir apsaugą, alternatyviąją
energetiką, augalų ir gyvūnų bei ekologinės etikos temas, gali
būti papildytas laisvai mokytojo ir vaikų pasirenkama sritimi,
susijusia su integruojamu dalyku: daile, technologijomis, muzika,
šokiu, teatru, fotografija, dizainu, etnokultūra, sveika gyvensena,
fiziniu ugdymu ir kt.
Ugdymas organizuojamas per patirtines veiklas: mokomasi
tausojančios, atsakingos elgsenos su supančiu pasauliu,
formuojamas darnus ryšys su gamta ir žmonėmis, skiriamas
dėmesys dinamiškos tikrovės problemų atpažinimui ir tyrimui.
Ugdymo turinys gali būti papildytas laisvai mokytojo ir vaikų
pasirenkama sritimi, susijusia su integruojamu dalyku:
technologijomis , daile, dizainu, etnokultūra, sveika gyvensena,
fiziniu ugdymu ir kt.
Ugdymas orientuotas į gamtosauginių, gamtotyrinių projektų
atlikimą, žaliųjų erdvių kūrimą ir tvarkymą. Regiono aplinkos
pažinimas, informacijos rinkimas, problemų sprendimas, aktyvi
tiriamoji veikla – tai praktinės, projektinės, tiriamosios veiklos,

NVŠ programos
pavadinimas
„Elgiuosi atsakingai –
tausoju gamtą – kuriu
ateitį“
Ekologijos džiunglėse

NVŠ teikėjo
pavadinimas

NVŠ programos aprašymas

Vaikų
amžius

NVŠ programos
vykdymo vieta

Kontaktai

per kurias bendradarbiaujant ugdymo procese siekiama
mokymosi ir gyvenimo darnos.

Zita
Kavaliauskaitė

Programos metu vaikai mokysis pažinti gamtą ir ją saugoti, vyks
į pažintines ekskursijas pagal numatytą programą.

6-19 metų

Smėlynės
biblioteka
(Smėlynės g. 49)

tel. 8 688 84314
el. p.
zitakavaliausk@gmail.
com

9-14 metų

Nemuno g. 33-215

13-18 metų

Nemuno g. 33-215

7-19 metų

Moksleivių namai

tel. 8 600 11584
el. p.
remigijus.kaliasas@ktu
.lt
tel. 8 600 11584
el. p.
remigijus.kaliasas@ktu
.lt
tel. 8 (45) 51 71 51
arba 8 631 92265

6-9 metų

KTU
(Nemuno g. 33),
Rožyno
progimnazija,
Kazimiero
Paltaroko
gimnazija,
Alfonso Lipniūno
progimnazija,
Pradinė mokykla,
„Vilties“
progimnazija,
„Šaltinio“
progimnazija,

TECHNINĖ KŪRYBA
Smagiosios elektronikos
programa

KTU

Smagiosios
mechatronikos programa

KTU

Aviamodeliavimas

Moksleivių
namai

Ankstyvoji robotika

VšĮ Robotikos
akademija

Programos metu per žaidimą mokoma konstruoti elektrines
schemas, nuodugniai tiriami elektroniniai komponentai. Būrelio
metu vaikai gali sukonstruoti daugiau kaip 500 projektų, nuo
paprastų schemų iki sudėtingų - su stiprintuvais, generatoriais,
signalizatoriais, radijo imtuvais.
Šią programą renkasi tie moksleiviai, kurie turi tikslą konstruoti
savo robotus. Kuriama mechaninė roboto konstrukcija,
modeliuojama ir spausdinamos detales 3D spausdintuvu,
išmokome robotą orientuotis aplinkoje ir atlikti užduotis, priimti
sprendimus.
Programoje ugdomas vaikų savarankiškumas, gebėjimas kurti
pradinius aviamodelius ir sudėtingus lėktuvų modelius.
Programoje numatyta raketų, aitvarų, sklandytuvų ir lėktuvų
modelių gamyba.
Robotų projektavimas, konstravimas ir programavimas.
Remiantis LEGO sukurta vaikų mokymo programa 4C
(bendrauk, konstruok, mąstyk it tęsk), vaikai ugdo komandinio
darbo įgūdžius mokydamiesi robotikos ir programavimo
pagrindų.

tel. 8 650 88221
el. p.
panevezys@robotikosa
kademija.lt

NVŠ programos
pavadinimas

NVŠ teikėjo
pavadinimas

NVŠ programos aprašymas

Smagioji robotika

VšĮ Robotikos
akademija

Robotų projektavimas, konstravimas ir programavimas.
Remiantis LEGO sukurta vaikų mokymo programa 4C
(bendrauk, konstruok, mąstyk it tęsk), vaikai ugdo komandinio
darbo įgūdžius mokydamiesi robotikos ir programavimo
pagrindų.

Programavimas su
Python

UAB „MINTIES
VINGIAI“

Objektinis
programavimas (Python)

UAB „MINTIES
VINGIAI“

Pythono „vykdytojas“ ir
grafinės aplinkos
kūrimas (Tkinter)

UAB „MINTIES
VINGIAI“

Programa skirta norintiems išmokti kurti uždavinių algoritmus ir
pagal juos programėles Python programavimo kalboje. Mokiniai
įgis algoritmizavimo ir programavimo pagrindus, praktinių
programavimo žinių bei gaus vertingų patarimų.
Programa skirta norintiems išmokti dirbti objektinio
programavimo aplinkoje ir sukurti savo grafinę aplinką naudojant
Phyton.
Naudojami Python ir Tkinter užsiėmimų metu moksleiviai įgis
„vykdytojo“ valdymo pagrindus ir susipažins su grafinės
aplinkos kūrimo ypatybėmis, įgis praktinių programavimo žinių
bei vertingų patarimų.

Vaikų
amžius

7-13 metų

NVŠ programos
vykdymo vieta
„Saulėtekio“
progimnazija,
„Žemynos“
progimnazija
„Ąžuolo“
progimnazija
KTU
(Nemuno g. 33),
Rožyno
progimnazija,
Kazimiero
Paltaroko
gimnazija,
Alfonso Lipniūno
progimnazija,
Pradinė mokykla,
„Vilties“
progimnazija,
„Šaltinio“
progimnazija,
„Saulėtekio“
progimnazija,
„Ąžuolo“
progimnazija

Kontaktai

tel. 8 650 88221
el. p.
panevezys@robotikosa
kademija.lt

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS
12-18 metų

S. Daukanto g. 35

tel. 8 698 41 225
el. p. mv@mintis.lt

12-18 metų

S. Daukanto g. 35

tel. 8 698 41 225
el. p. mv@mintis.lt

12-18 metų

S. Daukanto g. 35

tel. 8 698 41 225
el. p. mv@mintis.lt

NVŠ programos
pavadinimas
Linksmai su IKT

NVŠ teikėjo
pavadinimas
Moksleivių
namai

NVŠ programos aprašymas
Mokiniai atliks IKT pagalba sukurtas žaidybines-kūrybines
užduotis, siekiant giliau nerti į patrauklų kompiuterinį pasaulį.
Saugiai naršydami interneto platybėse, vaikai turės galimybę
atrinkti informaciją, kurti, dalintis atradimais ir džiaugtis
komandos pasiekimais.

Vaikų
amžius
7 metų

NVŠ programos
vykdymo vieta
Mykolo Karkos
pagrindinė
mokykla

7-18 metų

Tiškevičiaus g. 15

tel. 8 654 48071
el. p.
daskdp@gmail.com

Vytauto Žemkalnio
gimnazija,

tel. 8 600 39763
el. p.
alweedux@yahoo.com

Kontaktai
tel. 8 (45) 51 71 51
arba 8 600 77369

KITA
Aš, tu, mes kartu – jėga

Vaikų Dienos
Užimtumo
centras

Dalyviai dalinasi iškylančiais aktualiais sunkumais, mokosi juos
spręsti, išreikšti save per dainą, šokį, piešinius, rankdarbius,
bendrauti, bendradarbiauti.

Lyderystės ABC

Asociacija
“Intelektinio
Kapitalo
Ugdymas”

Programos metu daug dėmesio bus skiriama savęs ir darbo
pasaulio pažinimui. Tai svarbu, nes padės mokiniui geriau
pasirinkti studijas, profesiją, o vėliau įsitvirtinti darbo rinkoje.
Programa padės pažinti savo charakterį, suteiks žinių kaip jį
ugdyti, kaip savo stipriąsias puses suderinti su darbo rinkos
poreikiais, supažindina su verslo veikimo principais.

11-19 metų

Programos metu moksleiviai bus supažindinami su pirmosios
pagalbos teikimo principais.

7-14 metų

Programos turinys apima teorinę-praktinę sveikos mitybos žinių
perteikimo ir įpročių formavimo dalį bei reguliarius skirtingo
fizinio aktyvumo užsiėmimus pritaikytus skirtingoms amžiaus
grupėms. Programa padeda mažinti socialinę dalyvių su
antsvoriu atskirtį, suteikiant galimybę įgyti daugiau pasitikėjimo
savimi, tapti iniciatyvesniais, aktyvesniais, dalyvaujant
popamokinėje veiklose.
Programa skirta pradinių klasių mokiniams, kuriems padeda
įveikti mokymosi, bendravimo iššūkius, bei didesnius
išgyvenimus patiriantiems paaugliams, kuriems padeda
atsipalaiduoti pasitikėjimu grįstoje aplinkoje, kritiškai vertinti
save bei aplinką, adaptuotis sudėtinguose socialiniuose
vaidmenyse. Programos turinys apima teorinį-praktinį darbą,
kuriuo metu ugdytiniai skatinami stebėti save bei aplinką,
analizuoti patiriamus jausmus, daryti išvadas bei mokytis valdyti
emocijas. Kitoje užsiėmimų dalyje vaikai žaidžia komandinius

7-18 metų

,,Tau duotas vienas
gyvenimas…
Saugok jį“
Sveikos mitybos ir
judesio ugdymas

Emocinio ir fizinio
lavinimo kūrybinės
dirbtuvės

Lietuvos
Raudonojo
Kryžiaus
draugija
VšĮ Tolerancijos
ir fizinės gerovės
ugdymo centras

VšĮ Tolerancijos
ir fizinės gerovės
ugdymo centras

„Šaltinio“
progimnazija

7-18 metų

tel. 8 685 20091
el. p.
rita.pauraziene@gmail.
com
„Saulėtekio“
tel. 8 650 55468
progimnazija
el. p.
paneveziork@gmail.co
m
Beržų progimnazija tel. 864672392
el. p.
erika@tolerancijoscent
ras.lt
„Šaltinio“
progimnazija,
Beržų
progimnazija,
„Minties“
gimnazija, Alfonso
Lipniūno
progimnazija,

tel. 864672392
el. p.
erika@tolerancijoscent
ras.lt

NVŠ programos
pavadinimas

NVŠ teikėjo
pavadinimas

NVŠ programos aprašymas

Vaikų
amžius

žaidimus salėje ir lauke, improvizuoja, šoka. Pratimai lavina kūną,
teikia saviraiškos galimybes.

Pelėdžiukai
Jaunasis turistas
Sportinis turizmas

VŠĮ Visapusiško
lavinimo centras
Moksleivių
namai

Programoje stiprinami skaitymo, rašymo ir logikos gebėjimai.

7-12 metų

Programoje mokiniai aktyviai leis laiką, keliaus, dalyvaus
žygiuose, turizmo ir orientavimosi varžybose, mokinsis dirbti
komandoje, būti grupėje, išgyventi ir veikti kartu.

10-18 metų

Moksleivių
namai

Mokiniai išmoks turizmo technikos elementų, sportuos, bendraus
ir dirbs komandoje. Vaikai dalyvaus turizmo ir sporto,
orientavimosi sporto varžybose, patys organizuos turistinius
žygius turizmo technikos varžybas.

6-19 metų

NVŠ programos
vykdymo vieta
„Vilties“
progimnazija
Respublikos g. 37,
III a.
Moksleivių namai,
Alfonso Lipniūno
progimnazija
Moksleivių namai,
Alfonso Lipniūno
progimnazija

Kontaktai

tel. 8 647 33156
tel. 8 (45) 51 71 51
arba 8 674 14017
tel. 8 (45) 51 71 51
arba 8 614 92749

