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2019 M. KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAI IR JŲ PARENGTOS
PROGRAMOS, KURIOS BUS PRADĖTOS ĮGYVENDINTI NUO 2019 M. VASARIO 1 D.
(Mokinys gali registruotis nemokamai ugdytis tik pagal vieną iš šiame sąraše esančių neformaliojo vaikų švietimo programų)
Teikėjo pavadinimas
Programos
NVŠ teikėjo tel., el. p. adresas,
Programos įgyvendinimo vieta
Trumpas programos
pavadinimas
int. svetainė
apibūdinimas

1.

Laisvasis mokytojas
Deimantas Bauša

Pradinė robotika

8 600 92 754
deimantas.bausa@gmail.com

Kaišiadorių Vaclovo Giržado
progimnazija,
Stasiūnų
mokykla-darželis
,,Nykštukas“,
Gudienos
mokykla-darželis
,,Rugelis“,
Žaslių pagrindinė mokykla
Rumšiškių Antano Baranausko
gimnazija

2.

Laisvoji mokytoja Inga
Bražionienė

Rumšiškių
smuikininkų
ansamblio
neformalaus
ugdymo
programa

8 620 26 336
inga809@gmail.com

3.

Laisvasis mokytojas
Kazimiras Dranginis

,,Žaisk ir tobulėk“ 8 655 21 881
fc.savinge@gmail.com

Žiežmarių gimnazija

4.

Laisvasis mokytojas
Nerijus Gediminas

8 607 24 346
nerijusgediminas@yahoo.com

Rumšiškių kultūros centras,
Žiežmarių gimnazija

5.

Laisvasis mokytojas
Andrius Jankauskas

Karate treniruotės
Kaišiadorių
rajone
,,Alkas“

8 625 32 678
a.jankauskas@yahoo.com

Kaišiadorių
technologijų
verslo mokykla

Žaisdami ir konstruodami vaikai
mokosi programavimo pagrindų,
mechanikos ir fizikos dėsnių,
matematikos. Taip pat ugdomi
savarankiškumo ir darbo komandoje,
kūrybiškumo, kritinio mąstymo
įgūdžiai
Smuikavimo pagrindų mokymasis ir
įtvirtinimas
grupėje,
naudojant
japonų mokslininko Dr. Sh. Suzuki
filosofijos ir metodikos principus.
Grupinių
užsiėmimų
metu
mokomasi smuikavimo pagrindų
sinchrono ir mėgdžiojimo principais
Vaikų
laisvalaikio
užimtumo
skatinimas per futbolo žaidimą,
didinant jų fizinį pajėgumą ir
gerinant sveikatą
Vaikai mokomi rytų kovos menų ir
karate nuostatų, filosofijos ir
technikos
ir Supažindinimas su sporto istorija,
įvairių sporto šakų taisyklėmis,
individualios, grupinės, komandinės
taktikos,
kamuolio
valdymo
technikos
mokymas,
judrieji
žaidimai, supažindinimas su sporto
žurnalistikos pagrindais

6.

Laisvoji mokytoja
Jurgita Jašauskienė

Solinio,
ansamblinio
dainavimo
programa
Saviraiškos
gabumų ugdymas
per kovos menus

8 602 51 942
tagreta1@gmail.com

Studija ,,Tagretukas“, Gedimino
g. 52-2, Kaišiadorys

7.

Kauno karate klubas
,,Samurajus“

8 698 25 736
samurajus@shotokan.lt

Kaišiadorių Vaclovo Giržado
progimnazija

8.

Laisvoji mokytoja
Justina Kiuršinaitė

Judesio ir
šiuolaikinio šokio
studija

8 676 11 902
justina.kiursinaite@gmail.com

Kaišiadorių Algirdo Brazausko
gimnazija

9.

Laisvasis mokytojas
Gintaras Kuktelionis

Treniruočių
programa
,,CrossFit“

8 687 44 513
gintaras.kuktelionis@vpgt.lt

MB Sporto paslaugų centras,
Gedimino g. 35, Kaišiadorys

10.

Laisvoji mokytoja
Aurelija Kuktelionytė

Kūno rengyba ir
dizainas

8 601 99 118
aurelija.kuktelionyte@gmail.com

Nemuno g. 1, Rumšiškės

11.

Laisvoji mokytoja
Ingrida Kupčiūnienė

Kūrybiškasis
programavimas

8 647 46 365
ingrida.kupciuniene@gmail.com

Kaišiadorių Algirdo Brazausko
gimnazija,
Kruonio gimnazija

Ansamblinio dainavimo įgūdžių
lavinimas, dalyvavimas
festivaliuose, koncertuose,
konkursuose
Programa skirta 7–19 metų vaikams.
Karate technikų mokymasis: vyks
treniruotės, seminarai, karate balto
diržo
egzaminas,
stovyklos.
Užsiėmimai organizuojami salėje ir
gamtoje su įvairiais kovos menų
treniruokliais
Vaikų suvokimo apie judesį ir jo
galimybes ugdymas, pagrindinių
šiuolaikinio šokio elementų, judesių
junginių kūrimas, choreografinių
kompozicijų mokymasis,
pasirodymai
,,CrossFit“ yra treniruočių programa,
kurią sudaro nuolat kintantys,
intensyviai atliekami funkciniai
judesiai, elementai iš sunkiosios
atletikos,
jėgos
trikovės,
gimnastikos, ištvermės ugdymo
pratimų ir pratimų su savo kūno
svoriu. Vyks treniruotės ir varžybos
Kūno linijų tobulinimas, mokymasis
naudotis treniruokliais, treniruotės,
fizinio pajėgumo testai, varžybos
Sudarytos sąlygos 10–18 metų
vaikams gauti žinių apie vizualų
programavimą ir praktinių gebėjimų,
kaip
kūrybiškai
taikyti
programavimą,
objektų
konstravimas, interaktyvių istorijų,
žaidimų, animacijų ir mobiliųjų
aplikacijų kūrimas

12.

Laisvoji mokytoja
Laimutė Kursevičienė

,,Cheer dance“
šokių studija

8 652 09 895
laimute.kurseviciene@gmail.com

Kaišiadorių Algirdo Brazausko
gimnazija

13.

Laisvasis mokytojas
Justinas Kursevičius

,,Judėk su
kamuoliu“

8 673 19 294
justinas.kursevicius@gmail.com

Kaišiadorių Algirdo Brazausko
gimnazija

14.

Laisvoji mokytoja
Ingrida Ladygienė

,,Žaisk ir sportuok 8 615 86 443
vandenyje“
ingrida.ladyga@gmail.com

Kaišiadorių švietimo ir sporto
paslaugų centro plaukimo
baseinas

15.

Lietuvos šaulių sąjunga

Kaišiadorių
rajono jaunųjų
šaulių programa

8 37 22 6584
raimundas.gresius@mil.lt

KASP 208 kuopos būstinė,
Gedimino g. 118, Kaišiadorys

16.

Laisvoji mokytoja Rita
Medvedevienė

,,Menų mūza
(dailė)“

8 618 33 669
rita.medvedeviene@gmail.com

Kaišiadorių Vaclovo Giržado
progimnazija

Cheer Dance - šokių rūšis,
sujungianti gimnastiką, jazz, pop ir
schowdance stilių judesius į vieną
energingą judesių visumą. Fizinis
šokėjų
parengimas,
lankstumo
ugdymas, taisyklingos laikysenos
formavimas.
Šokėjos
gilina
choreografijos žinias, choreografinę
atmintį, mokosi atlikti pagrindinius
gimnastikos elementus. Pasirodymai
sporto varžybų pertraukų metu,
pramoginiuose
renginiuose
ir
šventėse
Krepšinio ir tinklinio treniruotės,
žaidimas,
varžybos.
Galimybė
sportuoti žemesnio aktyvumo ir
meistriškumo lygio vaikams
7–11 metų vaikų plaukimo ir
saugaus elgesio vandenyje bei prie
vandens įgūdžių lavinimas, sveikos
gyvensenos ugdymas. Užsiėmimai,
treniruotės, varžybos
Programa skirta aktyvų gyvenimą
mėgstantiems 11–18 metų vaikams.
Jaunieji šauliai išmoksta nešioti
šaulio
uniformą,
taisyklingai
žygiuoti,
saugiai
elgtis
su
pniaumatiniais ir mažo kalibro
šautuvais, dalyvauja pažintiniuose ir
patriotiniuose žygiuose istorinėmis
vietomis, partizanų takais
Dekupažas, porceliano ir stiklo
dekoravimas, tapyba tušu, nogalina,
akvareliniais
ir
kt.
dažais,
pastelėmis, meninė fotografija.
Dalyvavimas parodose

17.

Laisvoji mokytoja
Jūratė Mikulienė

Integruotas
meninis ugdymas

8 686 49 144
mikuliene@gmail.com

Kaišiadorių meno mokykla

18.

Laisvoji mokytoja
Jolita Morkūnaitė

Anglų kalbos
klubas

8 652 27 638
Jolita.morkunaite@gmail.com

Kaišiadorių Vaclovo Giržado
progimnazija

19.

Laisvoji mokytoja
Daiva Pukalskienė

Anglų kalbos
klubas

8 677 65 380
dai.puk@gmail.com

Žiežmarių mokykla- darželis
,,Vaikystės dvaras“

20.

Laisvoji mokytoja
Audronė Skarbaliūtė

,,Jaunųjų
keramikų
mokykla 2019“

8 604 72 097
lglinskis@gmail.com

Keramikos dirbtuvės, Pašilės g.
2, Pravieniškės

21.

Laisvasis mokytojas
Tomas Stepanavičius

Įdomioji robotika. 8 648 11 084
Konstravimas,
ttomass@gmail.com
programavimas ir
praktinis
robotikos
pritaikymas

Kaišiadorių Vaclovo Giržado
progimnazija,
Žiežmarių gimnazija,
Rumšiškių vaikų dienos centras

Programa 7–13 metų vaikams, skirta
vaikų
bendravimo,
pažinimo,
saviraiškos poreikių tenkinimui,
savo tautos kultūros, tradicijų
pažinimui, asmenybės ugdymuisi
per kūrybinę veiklą
Programa 7–10 metų vaikams,
kurios
metu
vaikai
žais
lavinamuosius,
komandinius
žaidimus,
bendraus
su
bendraamžiais,
vartodami
kasdieninės šnekamosios anglų
kalbos žodžius. Bus taikomos
informacinės technologijos siužetų
filmavimui, žodyno vizualizavimui.
Klubo emblemos kūrimas, kelionė į
parką, vasaros atostogų įspūdžių
mugė,
viktorinos,
viešnagė
picerijoje, kalėdinis klubo vakaras
Programa skirta pradinių klasių
vaikams. Ugdymas bus paremtas
žaidimais, imitavimo pratimais,
dainomis, vaidyba ir kt.
Keramikos dirbtuvėse vaikai bus
mokomi
lipdyti
iš
molio
sudėtingesnius
meno
kūrinius
(skulptūras, natiurmortus, vazonus).
Bus organizuojamos keramikos
darbų parodos, pristatymai
Programa skirta 8–16 metų vaikams.
Programavimo,
inžinerijos
bei
komandinio
darbo
įgūdžių
lavinimas, tikslingo informacinių ir
ryšių
technologijų
naudojimo
edukaciniams tikslams ugdymas.
Užsiėmimų metu naudojami Lego

22.

Laisvasis mokytojas
Remigijus Suslavičius

,,Šokio faktorius“

8 698 79 084
kcelektrenai@gmail.com

Kaišiadorių kultūros centras

23.

Laisvasis mokytojas
Bartas Šalkauskas

,,Kūno rengyba ir
sveika
gyvensena“

8 608 21 328
salkauskasb@gmail.com

Sporto klubas, Gedimino g. 614, Kaišiadorys

24.

Laisvoji mokytoja Asta
Tamulevičienė

Klubas
,,Keliaujam“

8 610 62 195
asta.tamuleviciene@gmail.com

Kaišiadorių Algirdo Brazausko
gimnazija

25.

Laisvasis mokytojas
Dainius Tamulevičius

Sporto klubas
,,Ateik ir
sportuok“

8 698 36 687
dainius.tamulevicius@gmail.com

Kaišiadorių Algirdo Brazausko
gimnazija

Mindstorms Education vaikams
skirti robotai, jie konstruojami ir
programuojami,
tobulinamos
matematikos,
informatikos,
mechanikos žinios
Programa skirta turintiems šokių
pagrindus ir pradedantiesiems. Bus
mokoma įvairių stilių šokių (valso,
fokstroto, lotynų Amerikos šokių,
hip hopo, klasikos)
Grupinės ir individualios treniruotės,
pažengusiems
dalyviams
individualių
treniruočių
planų
sudarymas.
Sveikos
mitybos
pagrindų aiškinimas
Vaikai susipažins su savo miesto,
rajono geografine aplinka, Lietuvos
regionais bei įdomiais ir žinomais
keliautojais. Tobulins kraštotyrinio
darbo,
bendravimo
ir
bendradarbiavimo,
geografinio
tyrimo ir kt. gebėjimus. Dalyvaus
turistiniuose
žygiuose,
ekspedicijose,
susitikimuose,
konkursuose
Programos metu vyks lengvosios
atletikos rungčių: bėgimo, šuolių,
metimų mokymas bei tobulinimas,
krepšinio, tinklinio, grindų riedulio
technikos ir taktikos mokymas,
fizinių
ypatybių
lavinimas,
dalyvavimas įvairiose varžybose,
varžybų organizavimas

26.

Asociacija ,,Žalieji
velniai“

Lėkščiasvydis

8 604 97 635
robertassust@gmail.com

Kaišiadorių Algirdo Brazausko
gimnazija,
Kruonio gimnazija,
Rumšiškių Antano Baranausko
gimnazija,
Žiežmarių gimnazija

Vaikai
bus
mokomi
žaisti
lėkščiasvydį,
sportuodami
leis
laisvalaikį,
lavins
sveikos
gyvensenos įgūdžius

27.

Asociacija ,,Žalieji
velniai“

Mobilios
8 604 97 635
virtualios
robertassust@gmail.com
realybės dirbtuvės

Kaišiadorių Algirdo Brazausko
gimnazija,
Kruonio gimnazija,
Rumšiškių Antano Baranausko
gimnazija,
Žiežmarių gimnazija

Programos tikslas - 10–16 metų
vaikus supažindinti su naujausiomis
technologijomis
paremtais
produktais,
programavimo
ir
inžinerijos pagrindais. Virtualios
realybės - dirbtinės aplinkos kūrimas
techninės ir programinės įrangos
pagalba. Vaikai susipažins su
sritimis, kuriose ši technologija
naudojama, turės galimybę praplėsti
Lietuvos ir pasaulio meno, istorijos
suvokimą

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija
Rita Janušaitytė, tel. 8 600 14 234

