Moksleivių namuose vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos
1. „DECIMA“, mokytoja Eleonora Kirkilienė, 1 grupė
,,Decima“ programa skirta 4-7 klasių moksleiviams. Programos esmė - vaiko muzikinės kultūros
ugdymas, sudaryti sąlygas ugdytiniams plėtoti muzikinius gebėjimus, tenkinti pažintinius interesus ir
saviraiškos poreikį. Ugdyti meilę muzikai, lavinti muzikinius bei vokalinius gabumus, kūrybinius
sugebėjimus. Per dainavimą įvesti ugdytinius į muzikinį pasaulį. Lavinti melodinę ir harmoninę klausą.
Leisti kiekvienam ugdytiniui realizuoti save dainavimo srityje. Išryškinti individualius muzikinius
gabumus, lavinti vokalinius gebėjimus pagal kiekvieno vaiko prigimtines išgales.
Šios programos ugdytiniai aktyviai dalyvaus miesto, rajono renginiuose, konkursuose bei festivaliuose.
2. „KOMPIUTERINIS PASAULIS“, mokytojas Rolandas Mikulskis, 2 grupės
Būrelio programa skirta 7-14 metų moksleiviams. Kompiuterių būrelyje mokiniai susipažins su
įvairiomis kompiuterinėmis programomis: piešimo, vaizdo apdorojimo, fotografijų tobulinimo, filmų
kūrimo. Mokysis ieškoti tinkamos informacijos internete. Tobulins įgūdžius naudojantis
komunikacinėmis priemonėmis, formuos saugaus naršymo internete bei saugaus bendravimo nuostatas.
Šioje programoje dalyvaujantys ugdytiniai rengs parodas ir konkursus.
3. „SKAMBIOS NATOS“, mokytojas Andrius Krivickas, 1 grupė
„Skambios natos“ programa skirta 2-10 klasių moksleiviams. Užsiėmimų metu ugdytiniai susipažins su
įvairiais muzikos instrumentais (akustine, el. gitara, bosine gitara, ukulele, klavišiniais, mušamaisiais
instrumentais) įgys grojimų jais įgūdžių, taip pat dainavimo įgūdžių. Programos metu bus lavinami
dainavimo, muzikavimo, improvizavimo, sceninės kultūros, muzikavimo grupėje įgūdžiai, lavinamas
kūrybiškumas, bei pasitikėjimas savo asmeninėmis savybėmis.
Šioje programoje dalyvaujantys ugdytiniai rengs koncertines programas, kurias pademonstruos įvairių
renginių metu.
4. KULINARIJOS BŪRELIS „SMAGURIAI“, mokytoja Laimutė Stonkuvienė, 1 grupė
Programa skirta supažindinti su patiekalų gaminimo ypatumais ir stalo etiketu. Vaikai mokomi gaminti
nesudėtingus patiekalus, serviruoti stalus, supažindinami su Lietuvių kulinarijos papročiais ir
tradicijomis. Būrelio veiklos metu propaguojama sveika mityba. Norėdami pademonstruoti savo
gebėjimus ir įgytas žinias ugdytiniai rengs savo pagamintų patiekalų degustacijas, pademonstruos
kūrybišką stalo serviravimą.
5. „SPARNUOTAS POTĖPIS“, mokytoja Genė Brasienė, 1 grupė
Dailės būrelyje svarbiausia yra kūrybingumas, kaip esminis gebėjimas, kurį svarbu ugdyti nuo mažų
dienų. Taip auga asmenybės. Todėl svarbu sudaryti sąlygas plėtotis kūrybingumui, išsaugoti vidinį norą
kurti. Daugelis vaikų gali save išreikšti per meninę veiklą. Dailė padeda ugdyti, lavinti vaizduotę,
tobulinti smulkiąją motoriką, lavinti atmintį, pastabumą, estetinius jausmus, plėsti meninį akiratį. Vaiko
gebėjimus ugdo įvairi dailės veikla naudojama užsiėmimų metu: piešimas (pieštukai, pastelė, rašikliai,
tušas), tapyba (guašas, akvarelė, akrilas), grafika (spauda). Išbandymas netradicinių technikų: daiktų
dekoravimas, tapyba ant šilko, gratažas; lipdymo technikos: modelinas, popje-moše technika.
6. „SPINDULIUKAI“, mokytoja Ramutė Plonienė, 2 grupės
Programa skirta 1-11 klasės mokiniams. Šia programa siekiama, kad mokiniai išmoktų įvairių šokio
stilių judesių ir jų derinių, šokių, gebėtų bendrauti su šokio partneriu, kitais šokio dalyviais, patirtų geras
emocijas, saviraiškos, kūrybinį džiaugsmą, susipažintų su scenine kultūra, įgytų pasitikėjimą savimi.
Siekiama, kad per šokio kalbą ugdytųsi pilietinės tautinės, asmeninės vertybės, tolerancija, savęs
pažinimas, kūrybiškumas, išradingumas, ritmiškumas, lankstumas, atminties lavinimas, muzikalumas,
taisyklinga kūno laikysena, atsakomybė. Šioje programoje dalyvaujantys ugdytiniai rengs koncertines
programas, dalyvaus respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, projektuose.

7. „TEATRO ABC“, mokytoja Daiva Jaškulienė, 2 grupės
Programa „Teatro ABC“ skirta įvairaus mokyklinio amžiaus vaikams. Čia vaikai susipažins su teatro,
vaidybos pagrindais, išmoks atpažinti savo jausmus, emocijas, įgis pasitikėjimo savimi. Sustiprės
tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai. Per teatrinę raišką išmoks improvizuoti, įsijausti į
charakteringą vaidmenį ir taip tobulins savo kūrybinius gebėjimus.
8. ŠOKIO GRUPĖ „SOLO STEP“, mokytoja Inga Krikščiukienė, 3 grupės
Programa skirta mergaitėms. Šia programa siekiama supažindinti su sportiniais linijiniais šokiais, kurie
atliekami be poros, todėl puikiausiai tiks vaikams neturintiems galimybių šokti pramoginius ar
sportinius šokius poroje. Šie šokiai suteiks puikias galimybes saviraiškai, tobulėjimui, atvers galimybes
dalyvauti varžybose, čempionatuose. Vaikai patirs geras emocijas, saviraiškos džiaugsmą, susipažins su
scenine kultūra, įgis pasitikėjimo savimi. Bus ugdomos kūrybiškumas, išradingumas, ritmiškumas,
muzikalumas ir taisyklinga kūno laikysena. Šioje programoje dalyvaujantys ugdytiniai mokysis ne tik
populiarių šokių kaip: ča, ča, ča, tvistas, samba, salsa ir kt., bet atliks šokių kompozicijas grupėse,
tobulins šokių techniką, šokimo įgūdžius ir stilių, rengs koncertines programas.
9. „MOLINĖ SVAJONĖ“, mokytoja Ilona Jonušienė, 1 grupė
Keramikos studijos programa skirta visiems moksleiviams, kurie nori susipažinti su molio, šamoto,
gipso lipdymo technikomis. Tai įvairių formų, molio galimybių, kūrinio dydžių pasirinkimas, paviršių
faktūrų paieškos, dekoravimo įvairovė. Ugdytiniai gamins funkcionalius kūrybinius darbus, kurie galės
papuošti aplinką. Vaikai susipažins su įvairių šalių keramika, ugdys meninį suvokimą, kūrybinę
fantaziją.
10. „PAŽAISKIME ANGLŲ KALBĄ“, mokytoja Laura Rakauskaitė, 1 grupė
Programa skirta visiems mokyklinio amžiaus vaikams. Pagrindinis programos tikslas - suteikti galimybę
praktiškai panaudoti anglų kalbos žinias ir lavinti kalbėjimo įgūdžius komunikaciniams tikslams. Bus
sudarytos natūralios aplinkos sąlygos, organizuojamos veiklos su žaidybiniais ir vaidybiniais
elementais, kurių metu vaikai bus skatinami bendrauti anglų kalba, plėsti žodyną, pritaikyti jau esantį,
naudoti teoriškai žinomas gramatines konstrukcijas, išreikšti savo nuomonę, diskutuoti, kurti, dirbti
porose ir grupelėse bei linksmai ir turiningai praleisti laisvalaikį.
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