Kauno r. Raudondvario gimnazija
Neformalaus švietimo tvarkaraštis
2018-2019 m.m.
Veiklos pavadinimas

Mokytojas

,,Žodžio dirbtuvės“

Jolita Večkienė

Lietuvių kalbos klubas

Albina Šidlauskienė

,,Mokinys-mokiniui“

Julė Bakanienė

Maironiečių organizacija

Zita Orantienė

Turistų klubas
Jaunieji muziejininkai

Virginijus
Maldaikis
Daiva Mačiulytė

Aplinkosauginis klubas
,,Lankos“
,,Renkuosi profesiją“

Ramunė
Kijauskienė
Solveiga Gilienė

Piligriminė veikla

Elvita Balčiūnienė

Dramos studija

Lina Žekonienė

,,Pasidaryk pats“

Solveiga Gilienė

Savaitės diena

Laikas

Edukacinė kryptis
Penktadienis
12.5513.40
Antradienis
12.4513.30
Antradienis
13.50Ketvirtadienis
14.35
Pažintinė kryptis
Antradienis
13.5014.35
Penktadienis
13.5014.35
Pirmadienis
13.5014.35
Ketvirtadienis
14.4515.30
Trečiadienis
13.5014.35
Pirmadienis
13.5014.35
Meninė kryptis
Pirmadienis
17.0019.00
Antradienis
12.55Trečiadienis
13.40

Vieta
(kabinetas)

Rekomenduojama
klasių grupėms

28

5-8

23

5-8

2

11-12

22

5-8

1

5-8

33

9-10

30

9-10

29

9-10

32

11-12

24

5-8
11-12
5-8

29

Muzikos studija
Dizaino studija

Monika
Kasperavičiūtė
Zinaida Dimšienė

Antradienis
Ketvirtadienis
Ketvirtadienis

Dailės studija
,,Aukso pjūvis“

Daiva
Sasnauskienė

Antradienis

Tinklinis
Judrieji žaidimai
Netradicinės sporto šakos
Kulkinis šaudymas

Jūratė
Mickevičienė
Vilma
Klinavičienė
Gintaras Daugėla
Rimantas
Stankevičius

13.5015.30
12.0013.40
14.4515.30

Sportinė kryptis
Trečiadienis
13.4516.00
Ketvirtadienis
13.4516.00
Pirmadienis
13.4516.00
Antradienis
14.45Ketvirtadienis
16.15

6
3

5-8
11-12
11-12

Kulautuvos
vidurinio ugdymo
skyrius

11-12

Sporto salė

5-8
9-10
5-8

Sporto salė
Sporto salė
Šaudykla

5-8
9-10
5-8
9-10

Kauno r. Raudondvario gimnazija
Neformaliojo vaikų švietimo teikėjai ir programos
2018m. spalio- gruodžio mėn.
Teikėjo pavadinimas
Asociacija ,,Kauno
būsimųjų pedagogų
klubas“
Vadovė Toma
Lileikienė

NVŠ teikėjo (laisvojo
mokytojo),tel., el. paštas
8 682 36441
tomacentras@gmail.com

Laisvasis mokytojas
Toma Lileikienė

8 682 36441
tomacentras@gmail.com

VŠĮ ,,American
English Shool“

8678 12748
greta@ames.lt

Laisvasis mokytojas
Audrius Vilkevičius

867823896
treneris25@gmail.com

VŠĮ ,,Nacionalinė
krepšinio akademija“

8 61110707
info@nka.lt

Programos
pavadinimas
,,Mano būsimoji
profesija-mokytojas“

Trumpas programos apibūdinimas

Programa skirta 8-12 klasių mokiniams, besidomintiems
pedagogika, psichologija, norintiems tapti mokytojais ar patyrinėti
save. Tikslas - padėti mokiniams atrasti ir geriau pažinti save,
atsižvelgti į kiekvieno interesus ir poreikius. Veikla sudarys
galimybę mokiniui perimti kultūrinę patirtį, išplėtoti pedagoginius
gebėjimus, intelektualinę įžvalgą, kūrybos galias, bendravimo ir
bendradarbiavimo įgūdžius.
,,Tavo pasaulis- tavo Programa skirta 5-ų klasių mokiniams, norintiems pažinti save, savo
kelias į sėkmę“
stipriąsias ir silpnąsias vietas, analizuoti pomėgius ir atrasti jų
plėtojimo galimybes, gebėti valdyti ugdymo karjerai informaciją ir
planuoti savo karjerą.
,,Viešojo kalbėjimo Programa sukuria erdvę ugdyti kūrybingą, savimi pasitikintį ir
pagrindai.
gebantį visapusiškai komunikuoti žmogų, valdantį žodinius
IV dalis“.Kauno r.
informacijos perteikimo būdus anglų kalba. Pasitelkiant jaunam
10-14 m.
žmogui aktualias temas, lavinamas gebėjimas aiškiai formuluoti ir
moksleiviams (anglų sklandžiai reikšti mintis, nesivaržant pristatyti savo nuomonę prieš
kalba)
auditoriją. Programa pasižymi interaktyvių veiklų įvairove.
,,48Krepšinio įgūdžių Programa orientuota į moksleivių individualius krepšinio įgūdžius.
studija“
Instruktuojant treneriui vienu metu bus treniruojama 8-12 mokinių.
Programa apjungs individualias pratybas, testavimus, varžybas su
vidaus, miesto ar kitų regionų komandomis, dalyvavimą turnyruose,
stovyklose.
,,Krepšinis“
Pagal Lietuvos krepšinio trenerio Rūtenio Paulausko ugdymo
programą mokiniai treniruotėse mokomi žaisti krepšinį, aktyvių
metodų pagalba sukuriama sportui ir sveikatai palanki aplinka,

Laisvasis mokytojas
Evaldas Bunevičius

867075846
bune21@gmail.com

Dvikovinių sporto
šakų (dziudo,
grappling, sambo,
sumo) užsiėmimai

sąlygos sąžiningai varžytis, plėtojamos garbingo žaidimo vertybės,
mokomasi geriau save pažinti, labiau pasitikėti savimi,
bendradarbiauti.
Programos tikslas-supažindinti vaikus ir jaunimą su dvikovinėmis
dziudo, grappling, sambo ir sumo sporto šakomis, formuojant vaikų
ir jaunimo fizinės veiklos ir sveikos gyvensenos principus, ugdyti
kovotojo dvasią, išreikšti kūrybiškumą, puoselėti vaikų bendravimo
ir bendradarbiavimo įgūdžius, mokyti pagarbos, pasitikėjimo, iškeltų
tikslų siekimo.

