
                  

KVIEČIAME Į NEFORMALIOJO ŠVIETIMO UŽSIĖMIMUS 

* 

     ATLETINĖ GIMNASTIKA, FITNESAS 

                                                                

VADOVĖ Audra Vilūnienė 

Neformaliojo švietimo programos vadovė vienu sakiniu apie veiklą –   

„Stropiai sportuoju – bickas pompuoju!“ 

Užsiėmimai vyksta 

antradieniais 14.45 – 16.15 val.  ir ketvirtadieniais 15.40 – 17.10 val. atletikos kab. 

* 

DAILĖS STUDIJA 

       

VADOVĖ Violeta Mikalajūnaitė 

Neformaliojo švietimo programos vadovė vienu sakiniu apie veiklą –  

„Piešiu – žaidžiu spalvomis ir formomis“ 

Užsiėmimai vyksta  

pirmadieniais  14.45 – 16.15 val. ketvirtadieniais 15.40 – 17.10 val. 109 kab. 



* 

     MUZIKOS STUDIJA 

                         

VADOVĖ  Kristina Jenciūtė 

Neformaliojo švietimo programos vadovė vienu sakiniu apie veiklą –   

„Muzikos studija – galimybė atrasti, pažinti ir išreikšti save.“ 

Užsiėmimai vyksta 

pirmadieniais 14.45 – 16.15 val. 234 kab.; trečiadieniais 13.55 – 15.25 val. 234 kab. 

ketvirtadieniais 14.45 – 16.15 val. 234 kab. 

* 

     VIZUALINIŲ MENŲ KLUBAS 

                                                                    

VADOVĖ Daiva Kablienė 

Neformaliojo švietimo programos vadovė vienu sakiniu apie veiklą –   

„Menas gimsta čia ir dabar“ 

Užsiėmimai vyksta 

trečiadieniais 13.50 – 16.50 val. 111 kab. 

* 



     PROGRAMAVIMAS 

                                                                                              

VADOVĖ Audruolė Kisarauskienė 

Neformaliojo švietimo programos vadovė vienu sakiniu apie veiklą –   

„Programos paskirtis lavinti loginį mąstymą, ugdyti moksleivių kūrybingumą, 

bendradarbiavimą.“ 

Užsiėmimai vyksta 

trečiadieniais 14.55 – 15.40 val.  315 kab. 

penktadieniais 13.55 – 14.40 val. 315 kab. 

* 

     TEATRO STUDIJA 

                           

VADOVĖ Martyna Gedvilaitė 

Neformaliojo švietimo programos vadovė vienu sakiniu apie veiklą –   

„Teatras, teatro, teatrui, teatrą, su teatru, teatre, o, Teatre!“ 

Užsiėmimai vyksta 

Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais   

14.45 – 17.00 val. aktų salėje 

 

* 



     TAIKOMASIS KONSTRAVIMAS 

                                                                                                                  

VADOVAS Ričardas Turčinavičius 

Neformaliojo švietimo programos vadovas vienu sakiniu apie veiklą –   

„Laisvė kūrybai !“ 

Užsiėmimai vyksta 

pirmadieniais 14.45 – 16.15 val. 115 kab.; trečiadieniais 15.40 – 16.25 val. 115 kab. 

* 

     DEBATAI ANGLŲ KALBA 

                                                                                                                    

VADOVĖ Daiva Cibulskienė 

Neformaliojo švietimo programos vadovė vienu sakiniu apie veiklą –   

„Ugdyti mokinių gebėjimą diskutuoti šiuolaikiškai, argumentuotai reikšti savo nuomonę, 

susipažinti su viešojo kalbėjimo subtilybėmis, kurias būtų galima pritaikyti asmeninėje 

karjeroje.“ 

Užsiėmimai vyksta 

pirmadieniais 13.00 – 14.30 val. 108 kab. 

* 



     KREPŠINIS 

                                               

VADOVAS Aurimas Bikulčis 

Neformaliojo švietimo programos vadovas vienu sakiniu apie veiklą –   

„Krepšinis – sporto ir pilietiškumo mokykla“ 

Užsiėmimai vyksta 

ketvirtadieniais 15.45 – 18.45 val. sporto salėje 

 

 

 


