
                  

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 14.55 – 15.40 val. ir trečiadieniais 14.00 – 15.30 val. treniruoklių salėje 

* 

DAILĖS STUDIJA 

       

VADOVĖ Violeta Mikalajūnaitė 

Neformaliojo švietimo programos vadovė vienu sakiniu apie veiklą –  

„Piešiu – žaidžiu spalvomis ir formomis“ 

Užsiėmimai vyksta   

pirmadieniais 14.55 – 16.25 val. ir penktadieniais 14.55 – 15.40 val. 109 kabinete 



 

* 

     MUZIKOS STUDIJA 

                         

VADOVĖ  Kristina Jenciūtė 

Neformaliojo švietimo programos vadovė vienu sakiniu apie veiklą –   

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

Užsiėmimai vyksta 

trečiadieniais 15.40 – 17.10 val. ir penktadieniais 14.45 – 16.15 val. 234 kabinete 

* 

     VIZUALINIŲ MENŲ KLUBAS 

                                                                    

VADOVĖ Daiva Kablienė 

Neformaliojo švietimo programos vadovė vienu sakiniu apie veiklą –   

„Menas gimsta čia ir dabar“ 

Užsiėmimai vyksta  

ketvirtadieniais 14.55 – 16.25 ir penktadieniais 14.55 – 15.40 val. 111 kabinete 

 



 

* 

     PROGRAMAVIMAS 

                                                                                              

VADOVĖ Audruolė Kisarauskienė 

Neformaliojo švietimo programos vadovė vienu sakiniu apie veiklą –   

„Programos paskirtis lavinti loginį mąstymą, ugdyti moksleivių kūrybingumą, 

bendradarbiavimą.“ 

Užsiėmimai vyksta 

trečiadieniais 15.45 – 16.30 val. 315 kabinete 

* 

     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 14.55 – 15.40 val. 108 kabinete 



* 

     KREPŠINIS 

                                               

VADOVAS Aurimas Bikulčis 

Neformaliojo švietimo programos vadovas vienu sakiniu apie veiklą –   

„Krepšinis – sporto ir pilietiškumo mokykla“ 

Užsiėmimai vyksta  

Antradieniais 15.45 – 17.15 ir trečiadieniais 14.55 – 15.40 val. sporto salėje 

* 

     JAUNIEJI ŽURNALISTAI 

 

VADOVĖ Livija Mačaitytė - Kaselienė 

Neformaliojo švietimo programos vadovė vienu sakiniu apie veiklą –   

„Jaunųjų žurnalistų būrelis - galimybė sužinoti tai, ko nežino kiti!“ 

„Tramplynas“ į žurnalistiką:  

- trumpų straipsnių rašymas, 

- fotografijų redagavimo pamokos, 

- darbas „PhotoScape“ programa, 

- naujienų apie gimnaziją viešinimas, 

- video filmukų kūrimas, 

- renginių fotografavimas. 

Užsiėmimai vyksta   

trečiadieniais 14.55 – 16.25 val. 317 kabinete 

 



* 

     KŪRYBINIO RAŠYMO KLUBAS 

          

VADOVĖ Daiva Ruzgienė 

Neformaliojo švietimo programos vadovė vienu sakiniu apie veiklą –   

„Kūrybinio rašymo klubas/ kūrybingumo ugdymas - tai gebėjimas pasitelkti vaizduotę, 

patirtį bei protą ir sukurti dėmesio vertą istoriją!!! Kūrybinio rašymo dirbtuvės vyksta 

visame pasaulyje, jose žmonės lavina savo rašymo įgūdžius, dalijasi patirtimi su 

bendraminčiais.“ 

 

Užsiėmimai vyksta   

Antradieniais ir trečiadieniais 14.55 – 15.40 val.  204 kabinete 

* 

     TEATRO STUDIJA 

    

VADOVĖ Indrė Lencevičiūtė 

Neformaliojo švietimo programos vadovė vienu sakiniu apie veiklą –   

„Tai galimybė susipažinti su teatro pasauliu.“ 

 

Užsiėmimai vyksta   

antradieniais ir trečiadieniais 14.45 – 17.00 val. aktų salėje 



* 

     MATEMATIKŲ KLUBAS 

 

VADOVĖ Silvija Padervinskaitė - Kazakevičienė 

Neformaliojo švietimo programos vadovė vienu sakiniu apie veiklą –   

„Ugdyti vaikų gebėjimus matematines žinias pritaikyti kasdieniniame gyvenime, lavinti 

vaikų loginį mąstymą, skatinti vaikų saviraišką, bendravimo  įgūdžius.“ 

 

Užsiėmimai vyksta   

trečiadieniais 14.00 – 14.45 val. 106 kabinete 

 

 

 

* 

     FINANSINIS RAŠTINGUMAS 

 

VADOVĖ Silvija Padervinskaitė - Kazakevičienė 

Neformaliojo švietimo programos vadovė vienu sakiniu apie veiklą –   

„Sudominti mokinius finansiniu raštingumu ir sudaryti galimybę mokiniams ugdytis 

finansinio raštingumo kompetenciją, finansinio raštingumo žinias pritaikyti kasdieniniame 

gyvenime, lavinti vaikų loginį mąstymą.“ 

 

Užsiėmimai vyksta   

pirmadieniais14.55 – 15.40 val. ir antradieniais 14.00 – 14.45 val. 106 kabinete 

 

 

 

 



* 

     GAMTOS TYRĖJAI 

          

VADOVAI – Giedrius Petravičius (chemija), Eglė Urbonienė (biologija), Asta Račinskaitė 

(fizika) 

Neformaliojo švietimo programos vadovai apie veiklą –   

„Programa skirta tyrimų  veiklai. Tyrimų, eksperimentų, laboratorinių darbų metu 

mokiniai išsamiau susipažins su gamtos reiškiniais, dėsningumais, išmoks atlikti 

stebėjimus, bei apdoroti tyrimų rezultatus. Taip pat mokiniai giliau bus supažindinti su 

gamtos mokslais, bus plėtojamos gamtamokslinės kompetencijos. Programa skirta 

pasirengti tolimesnėms gamtos mokslų krypties studijoms, išmokti sisteminti, 

apibendrinti ir taikyti žinias gyvenime.“ 

 

Užsiėmimai vyksta   

pirmadieniais14.55 – 15.40 val. 215 kabinete 

 

 


