2019 METŲ JONIŠKIO R. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAI IR JŲ
PROGRAMOS
VšĮ „Robotikos akademija“, programos „Ankstyvoji robotika“ ir „Smagioji robotika“,
info@robotikosakademija.lt, 852525713
„Ankstyvoji robotika“
Robotų projektavimas, konstravimas ir programavimas. Remiantis Lego sukurta vaikų mokymo
programa 4C (bendrauk, konstruok, mąstyk ir tęsk), vaikai ugdo komandinio darbo įgūdžius,
mokydamiesi robotikos ir programavimo pagrindų. Robotikos akademijos sukurta programa remiasi
integruotu ugdymu, kurios turinys ruošiamas pagal mokyklos dėstomas programas. Robotikos
būrelių metu įgytos žinios leidžia vaikams laisvai jaustis pamokose, o pamokų metu įgytas žinias
vaikai gali integruoti robotikoje. Pirmoje klasėje vaikams yra ugdomos kompetencijos pagal
pirmos klasės kompetencijų kampainį. Pagrindinės ugdomos kompetencijos yra: skaitymas,
rašymas, planavimas, bendradarbiavimas, žaidimas grupėje, bendravimas grupėje, gebėjimas
tyrinėti, judėti, klysti bei gebėjimas klausyti. Lankant vis kitą klasę, kompetencijų kampainis įgauna
papildomą kampą su papildoma kompetencija.
„Smagioji robotika“
Programos tikslas – sudominti ir motyvuoti vaikus mokytis STEM dalykų ir juos taikyti
sprendžiant kasdienio gyvenimo ir juos supančios aplinkos iššūkius. Skatinamas vaikų
bendradarbiavimas tiek tarpusavyje, tiek su mokytoju. Sprendžiamos įvairios iškilusios problemos
pasitelkiant į pagalbą robotus.Vaikai mokosi, eksperimentuoja ir teorines žinias įtvirtina per
žaidimą, konstruodami ir programuodami linksmuosius LEGO EDUCATION MINDSTORMS
robotus. Kiekvienoje klasėje, atitinkamai pagal vaiko amžių, yra vystomos šios mokomųjų dalykų
kompetencijos, remiantis Robotikos Akademijos sukurtais kompetencijų kampainiais. Sutelkiamas
dėmesys į šias ugdytinio kompetencijas: gebėjimą žaisti grupėje, gebėjimą planuoti, gebėjimą
tyrinėti, eksperimentuoti, gebėjimą bendradarbiauti, gebėjimą bendrauti, gebėjimą klausyti
užduočių, gebėjimą dalintis idėjomis, gebėjimą priimti sprendimus, gebėjimą skaityti, skaičiuoti ir
,svarbiausia, gebėjimą savarankiškai spręsti uždavinio metu identifikuotas problemas.
Justinas Jurkaitis, programa „Linijiniai šokiai (Joniškis)“, justinas@salida.lt, 8 674 45882
Linijiniai šokiai – gana populiari laisvalaikio praleidimo forma ir gera medžiaga vaikų
choreografinėms kompozicijoms, be to, vyksta daug su linijiniais šokiais susijusių renginių, todėl
žinant jų kompozicijas atsiranda galimybė dalyvauti įvairiuose festivaliuose ir net varžybose.
Programos dalyviai ne tik išmoks linijinių šokių praktiškai, bet išmoks atskirti jų stilius, naudoti
linijinių šokių technikos elementus. Programa skirta mokyklinio amžiaus vaikams, siekiantiems
saviraiškos galimybių
UAB „Autotodis“, saugaus eismo programa, info@autotodis.lt, 8 600 40200
Mokymo programos esmė - formuoti vertybines nuostatas: jausti pareigą ir asmeninę atsakomybę
už savo ir aplinkinių saugumą eismo aplinkoje.
Programos tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams įgyti ir plėtoti saugios elgsenos eismo aplinkoje
kompetenciją. Siekti, kad mokiniai išsiugdytų saugos kultūrą propaguojančias vertybines nuostatas
ir atsakingą elgesį, aktyviai rūpintųsi savo ir aplinkinių saugumu eismo aplinkoje.
Programos uždaviniai:
1. Formuoti mokinių supratimą apie kelių eismo aplinką ir joje egzistuojančią tvarką, numatyti ir
atpažinti eismo aplinkos grėsmes, eismo įvykių priežastis ir pasekmes, taikyti žinomus saugaus
eismo modelius, naudotis pagrindinėmis saugaus eismo įgyvendinimo strategijomis ir būdais;
2. Ugdymo turinį sieti su asmenine patirtimi.

Programos reikalingumas –
Mokymo programa padės susidaryti adekvatų eismo situacijos vaizdinį, laiku pastebėti ir įvertinti
pavojaus šaltinius. vertinti ir koreguoti savo kaip eismo dalyvio elgesį, veikti adekvačiai turimai
informacijai, pagrįstai priimti sprendimą ir jį įgyvendinti.
Žinos ir supras, kaip tinkamai naudotis eismo saugumą didinančiomis priemonėmis, suformuluoti
elgesio principus, kurių laikantis eismo rizika mažėtų, įvardinti veiksnius, ribojančius eismo dalyvių
saugumą.
Asta Valienė, programa „Bendraukime linksmai“, asta.valiene@gmail.com, 8 612 30284
Neformaliojo ugdymo programa „Bendraukime linksmai“ sukuria erdvę ugdyti gebantį
komunikuoti jauną žmogų, lavinti jo kūrybingumą, skatinti iniciatyvumą, atskleisti organizacinius
įgūdžius.

Lietuvos skautija, programa „Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programa: skautauk, patirk, atrask
(Joniškio r. sav.)“, nvs.skautai@gmail.com, 8 615 62937
Programos įgyvendinimas paremtas pasaulyje pripažintu „skautiškuoju metodu“ (jo
elementai: mokymasis veikiant, mažų grupių sistema, gamtos pažinimas ir veikla joje, vadovo
pavyzdys, asmeninio pažangumo sistema, įžodis ir priesakai, simbolika). Užsiėmimų veiklos
organizuojamos pagal amžiaus grupes (6–10 m., 11–14 m., 15–19 (21) m.). Vaikai, veikdami
mažose grupelėse (skiltyse), susikuria simboliką, prisiima pareigų, kelia idėjas, planuoja jų
įgyvendinimą, priima sprendimus, aptaria vykdytą veiklą. Aktyviųjų metodų pagalba susipažįsta su
skautų istorija, mokosi elgtis ekstremalių situacijų aplinkybėmis, eina į žygį, stebi gamtą, domisi
gimtojo krašto kultūra ir istorija, mokosi stovyklauti, atlieka kūrybines bei konstravimo (pionerijos)
užduotis, įgyja skautiškų specialybių, kartu su grupe sugalvoja ir atlieka gerąjį darbelį vietos
bendruomenei. Užsiėmimai vykdomi 1-2 kartus per mėnesį po 4-8 val. derinant teoriją su praktine
veikla, aktyvią veiklą keičiant protine veikla, sudarant sąlygas dvasiniam ugdymuisi. Programos
veiklos vyksta ir patalpose, ir gamtoje. Programoje dalyvaujantys vaikai formuojasi asmeninių
vertybių sistemą, ugdosi kritinį mąstymą, sustiprina savo pilietines pozicijas – tai tampa jų
savastimi, patiriant skautiško nuotykio dvasią, įgyjant gyvenimiškų įgūdžių, dar geriau pažįstant
save ir aplinką, surandant naujų draugų.
Gintaras Melinis, programa „Joniškio vaikų karatė šotokan technikos veiksmų mokymo programa“,
gintaras.melinis@gmail.com, +370 698 7510)
Karatė – tai kovos menas ir filosofija, gyvenimo būdas, kurio esmė yra ne pergalė ar
pralaimėjimas, o geriausių žmogaus charakterio bruožų ugdymas, nuolatinis dvasinis ir fizinis
tobulėjimas, gėrio, grožio, teisybės, idealų siekimas.
Karatė pratimai gali tapti ir puikia asmenybės ugdymo priemone. Vaikas privalo paklusti
griežtai tvarkai, mokomas gerbti draugą, trenerį, varžovą. Per pratybas vaikas turi sutelkti dėmesį,
būti atidžiu ir nuovokiu. Programoje akcentuojama tai, kad pradinis jaunųjų sportininkų karatė
kovos menų veiksmų mokymas turi būti nukreiptas tenkinti ugdytinių norą judėti ir jo pagalba
formuojamas pradinis rytų kovos menų suvokimas ir nustatomi fiziniai auklėtinių gebėjimai.
Pratybų metu bus taikoma įvairiapusiška ir judri veikla, suteikianti auklėtiniams judėjimo
džiaugsmą, laisvę ir teigiamas emocijas, tačiau kartu bus laikomasi ir griežtai reglamentuotų
technikos veiksmų mokymo bei fizinių pratimų atlikimo metodų.
Sieksiu, kad rytų kovos menų sporto pradžiamokslis nebūtų vien aiškinimas, nes
psichologai, pedagogai-tyrėjai (Palaima, 1985; Kuklys, 1982, Naužemys, Saplinskas, Kniukšta

2000) rekomenduoja su vaikais daugiau žaisti bei judėti, atsisakant monotonijos ir diktatoriško
mokymo.
Asta Galinienė, programa „Bendravimo klubas“, gastas@gmail.com, 8 682 19805
„Bendravimo klubas“ sukuria erdvę pradėti formuoti jaunųjų ugdytinių bendravimo anglų kalba
įgūdžius, skatinant nesivaržant išreikšti savo požiūrį į jau pažįstamą aplinką ir naujai atrastus
dalykus. Programa pasižymi interaktyvių veiklų įvairove, padedančia ugdyti smalsų, gebantį
bendrauti ir išreikšti savo nuomonę žmogų, kuriam rūpi patirti pažinimo džiaugsmą, perprasti
naujoves ir lengviau adaptuotis šiuolaikiniame pasaulyje.
Deividas Vištaitis, programa „Mažais žingsneliais į krepšinio olimpą“, d.vistaitis@gmail.com,
8 602 22143
Krepšinis - yra vienas iš pagrindinių sveikatos ir fizinio ugdymo priemonių žaidimų srityje.
Krepšinyje, kaip ir kituose žaidimuose būdingas lenktyniavimas, pergalės siekimas, įvairios
emocijos, ugdomi pagrindinių judesių (bėgimų, šuolių, metimų, gaudymų, perdavimų ir kt.)
motoriniai įgūdžiai, tobulinamos fizinės ypatybės, tokios kaip judesių koordinacija, greitis,
vikrumas, jėga, ištvermė, grūdinamas organizmas, organizmo adaptacija prie sunkių fizinių krūvių,
aktyvėja kūrybinis žaismingumas, tobulėja psichinės ir moralinės savybės (sumanumas,
išradingumas, pagarba, suvokimas). Mokiniai išmoks krepšinio teorijos, įvairių technikos ir taktikos
veiksmų, patobulins jau mokamus technikos ir taktikos veiksmus. Pratybų metu patys savarankiškai
mokinsis priimti reikiamus ir tinkamus sprendimus įvairiose žaidimo situacijose. Užsiėmimų metu
skatinsiu ugdytinius bendradarbiauti, kūrybingai, atsakingai, nepažeidžiant taisyklių spręsti jiems
pavestas užduotis ir žaidimo metu vyksiančias įvairias situacijas, ugdysiu pagarbos vienas kitam
principo, sportinio „fair play“ žaidimo principo. Ugdytiniai užsiėmimų metu mokysis įvairiais
metodais, tokiais kaip aiškinimo, stebėjimo, rodymo, individualaus ir grupinio metodo, kartojimo,
rato, srautinio, dalinio, deduktyvaus, rungtyniavimo, varžybinio. Ugdytiniai užsiėmimų metu
išmoks analizuoti savo bei kitų technikos ir taktikos veiksmus, stebint varžybų įrašus. Pramokę
pagrindinių veiksmų ir žinodami krepšinio taisykles, gebės pritaikyti sukauptą informaciją ir
technikos bei taktikos veiksmus varžybiniu momentu.
Rita Padgurskienė, programa „Keramika“, padgurskiene@yahoo.com, 8 682 38248
Per keramikos būrelio užsiėmimus vyks pažintis su molio raiškos galimybėmis, įvairiais dirbinių
kūrimo būdais, darbo technologijomis. Lavinama vaiko fantazija, lytėjimo, regėjimo pojūčiai,
pastabumas, per medžiagą išreiškiant mintis, jausmus. Ugdomas gebėjimas analizuoti, kūrybingai
veikti ir improvizuoti. Užsiėmimai tenkins saviraiškos poreikius, lavins smulkiąją motoriką, skatins
bendrauti ir vystys estetinį išprusimą.
Arvydas Butkus, programa „Drauge su teatru“, arvyyd@gmail.com, 8 698 02628
Tai parengiamoji programa Pasaulėjautos ir meno suvokimo studijai: kūrybiškumo pagrindai ir
teatras. Tai užsiėmimai su 10 metų ir vyresniais vaikais po pasaulėjautos ir meno suvokimo studijos
vėliava. Lyginant su vyresnių vaikų grupe užsiėmimai daugiau nukreipti į veiksmą nei pokalbį apie
savęs bei supančio pasaulio pilnesnį suvokimą ir šio suvokimo atspindį mene. Tai žaidimai,
improvizacijos ir analitiniai pokalbiai padedantys kelti susidomėjimą savo vaizduotės galiomis,
gyvu bendravimu su draugais ir artimaisiais, pačiu kūrybiniu procesu.

Sandra Paulavičienė, programa „Kibirkštėlė“ sandrapaulaviciene@yahoo.com, 8 616 13266
Programoje dalyvaujantys vaikai mokosi liaudiškų ir kitų žanrų šokių, tobulina choreografinius
įgūdžius, gerina fizinį pasirengimą, ugdosi taisyklingą laikyseną ir judesių koordinaciją, tenkina
saviraiškos poreikį, mokosi bendrauti ir bendradarbiauti, ugdosi atsakomybės, pareigingumo,
pilietiškumo, tolerancijos, bendruomeniškumo įgūdžius, kultūrines ir menines kompetencijas.
Studijos nariai aktyviai koncertuoja mieste, rajone, šalyje ir užsienyje, dalyvauja konkursuose ir
festivaliuose, garsina ir reprezentuoja Joniškio miestą, Mato Slančiausko progimnaziją bei Mato
Slančiausko vardą šalyje ir už jos ribų.
VŠĮ „Spalvų harmonija“, programa „Linksmieji klavišai“, falista@gmail.com, 8 614 69517
"Linksmieji klavišai" – viena iš Yamaha Academy of Music Hamburg sukurtų programų, neturinti
analogų muzikiniame vaikų lavinime. Programoje išnaudojami unikalūs vaikų muzikinės raidos
šansai. Mėgdžiodami ir konkrečiais metodais mokomi vaikai, muzikinės kalbos mokosi taip pat,
kaip gimtosios kalbos.
Grupiniai užsiėmimai neabejotinai skatina mokinių socializaciją, lavina komunikacinius gebėjimus
– mokiniai mokosi susikaupti, bendradarbiauti su kitais grupės nariais, nuosekliai dirbti.
Muzikuojant ugdomas bendrystės jausmas, todėl tokius užsiėmimus taip pat turėtų rinktis nedrąsūs,
socialiai pažeidžiami vaikai.
Lietuvos šaulių sąjunga, programa „Joniškio krašto jaunųjų šaulių ugdymo programa „Aš pilietis“,
siauliai@sauliusajunga.lt, 8 372 26584
Jaunuoliai ugdydamiesi šiame kurse įtvirtina žinias apie pagrindines valstybines institucijas ir jų
svarbą, išmoksta tvarkingai nešioti šaulio uniformą ir taisyklingai žygiuoti, saugiai elgtis su
pneumatiniu ir mažo kalibro šautuvais, teisingai atlikti šaudybos pratimus, susipažįsta su
pagrindiniais reikalavimais ruošiantis žygiui, orientavimosi vietovėje ir asmeninės higienos
laikymusi lauko sąlygomis. Taip pat jaunieji šauliai yra mokomi spręsti įvairias komandines
užduotis, ugdomos asmeninės bei lyderio kompetencijos. Ši programa orientuota į aktyvų gyvenimą
mėgstančius 11-18 metų amžiaus moksleivius (mergaites ir berniukus). Moksleiviai sužino apie
Lietuvos šaulių sąjungos bei kitų statutinių organizacijų veiklą, jų tikslus, bei per jaunimui
patrauklią veiklą, savęs realizavimo patirtį skatina siekti žinių aukštesnėse jaunųjų šaulių ugdymo
pakopose, tuo pačiu vykdant jaunimo nusikalstamumo prevenciją.
Vaidas Valiukas, programa „Judrieji žaidimai: stalo tenisas, futsalas, mažasis futbolas, futbolas“,
vaidas.valiukas@joniskis.lt, 8 614 09308
Judrieji žaidimai – visapusiška nauda. Stalo tenisas stiprina regėjimą, lavina orientavimąsi, gerina
atmintį. Visos trys futbolo rūšys stiprina širdies ir viso organizmo darbą. Futsalas (salės futbolas)
puikiai tinka žaisti žiemos ir blogo oro periodu. Mažasis futbolas ant dirbtinės žolės dangos tinka
žaisti visus metus. Vasarą puikiausias sportas – žaisti futbolą gryname ore.
Vijolė Vedeckiene, programa „Atvėrus laiko skrynią“, asareles@gmail.com, 8 619 38358
Etnokultūros būrelyje ,,Atvėrus laiko skrynią“ vaikai bus supažindinami su Joniškio krašto
etninėmis tradicijomis, papročiais, tautosaka, liaudies šokiais ir žaidimais. Įgytus įgūdžius galės
panaudoti savo šeimose, bendruomenėje, mokyklos ir rajono renginiuose. Programa pasižymi
veiklų įvairove, padedančia ugdyti smalsų, gebantį bendrauti ir išreikšti savo nuomonę žmogų,

kuriam rūpi pažinti savo šeimos šaknis, perprasti naujoves ir lengviau adaptuotis šiuolaikiniame
pasaulyje.
Vilma Kumpikevičiūtė, programa „Rankdarbių būrelis“, vilmelis@gmail.com, 8 612 35710
Rankdarbių būrelyje moksleiviai yra mokomi trijų krypčių darbų: darbas su popieriumi, karpiniai,
vėlimas vilna, siuvinėjimas karoliukais. Šie amatai skatina mokinių kūrybiškumą, tvirtina
kruopštumo, kantrumo įgūdžius. Mokiniai mokomi dirbti su žirklutėmis, peiliuku, karpiniai taikomi
prie praktinių darbų: velykinių atviručių, rėmelių paruošimo. Vilna ir siuvinėjimas karoliukais
padės paruošti vasario 16, Valentino dienos sagių kolekciją, Velykų stalo puošmenas bei praktinės
paskirties darbus Motinos ir Tėvo dienai, kas būtų apyrankės ir sagės. Derindami vėlimo vilna
darbus su siuvinėjimus karoliukais, galime padaryti kvapų pagalvėles, padėkliukus stalo
dekoravimui. Darbuose naudosime tautinius lietuvių dailės motyvus.
Ruslanas Prokopenko, programa „Gyvenk sveikai – bėk, važiuok, žaisk...“
rprprokopenko@gmail.com, 867186511
Vaikų ir jaunimo užimtumas kuo daugiau jų pritraukiant ir supažindinant su sveika gyvensena ir
aktyvaus laisvalaikio praleidimo formomis. Vaikai pagal amžių bus skirstomi į grupes tam, kad
ugdymo metu naudojamos veiklos ir metodai būtų saugūs ir prieinami visiems. Teorinėje ugdymo
dalyje bus bendraujama temomis, kurios yra opios jų amžiuje. Jose bus suteikta visa reikalinga
informacija. Didelis dėmesys teorinių užsiėmimų metu bus skiriamas vaikų socializacijos
aktualijoms, sveikos gyvensenos temoms. Praktinių užsiėmimų metu bus ugdomos vaikų fizinės
ypatybės: koordinacija, greitumas, šoklumas, jėga, lankstumas, ištvermė. Bus vykdomos
komandinės ir individualios didaktinės rungtys bei žaidimai, kurie padės vaikams socializuoti ir
komunikuoti grupėse. Užsiėmimų metu taip pat gaminsim ir ragausim maistą iš sveikatai naudingų
produktų, susipažinsim su sveikatai naudingais ir nepalankiais produktais. Vaikai sužinos apie
sveikos mitybos svarbą ir privalumus, bus supažindinti ir su žinomais, ir su mažai dar žinomais
sveikais maisto produktais ir iš jų pagamintais patiekalais. Važiuosim į bėgimo varžybas po
Lietuvos miestus ir miestelius, vaikai „užsikraus“ geromis emocijomis po varžybų visi gaudami
atminimo medalius, susipažins su dar nematytomis Lietuvos vietomis, mūsų šalies istorija. Darysim
turistinius žygius pėsčiomis ir dviračiais, kurių metu vaikai lankys įžymias mūsų apylinkių vietas ir
turiningai leis laisvalaikį gryname ore. Vaikai bus supažindinti su grūdinimosi ypatumais ir
privalumais. Galės praktiškai patys išbandyti šį gamtos mums teikiamą stebuklą ir pajausti
grūdinimosi naudą sveikatai.
Tomas Aleknavičius, programa „Didžiojo krepšinio link...“, t.aleknavičius@gmail.com, 869824371
Programos „Didžiojo krepšinio link...“ esmė, parodyti moksleiviams krepšinio žaidimo subtilybes,
grožį, jo naudą kūnui ir sielai. Apima įvairius amžiaus tarpsnius, didaktikos ir metodikos pagrindais
aprobuota į krepšinio dalyko mokymą. Šis ankstyvas mokymas duoda galimybe moksleiviams
tobulėti ir pasirengti suaugusių krepšinio žaidimui. Dažnai kalbama, kad žaidimas grupėje tiesiogiai
veikia socialinį besimokančiųjų elgesį. Grupiniai užsiėmimai neabejotinai skatina mokinių
socializaciją, lavina komunikacinius gebėjimus – mokiniai mokosi susikaupti, bendradarbiauti su
kitais grupės nariais, nuosekliai dirbti. Žaidžiant krepšinį ugdomas bendrystės jausmas, todėl tokius
užsiėmimus gali rinktis nedrąsūs, socialiai pažeidžiami vaikai.

