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Neformalusis  švietimas 
Kauno mieste 

V. Kučiauskienė

Neformaliojo švietimo poskyrio veikla
 Poskyryje dirba 9 darbuotojai. Jų veiklos sritys:

- muzikos mokyklų veiklos koordinavimas, meniniai – kultūriniai projektai
ir renginiai;

- bendrojo lavinimo mokyklų NŠ veikla, socializacija, viešieji darbai,
Kultūrinio prusinimo programa, mokyklų muziejinė veikla;

- sportinis ugdymas, minimali ir vidutinė vaiko priežiūra
- Neformaliojo švietimo centrų, dailės, choreografijos mokyklų veiklos

koordinavimas;
- prevencinė veikla ir socialinė pagalba, nemokamo maitinimo

įgyvendinimo stebėsena;
- moksleivių nevyriausybinės organizacijos, savivalda, pilietinis – tautinis,

gabių vaikų ugdymas;
- ikimokyklinis ugdymas;
- specialusis ugdymas;
- centralizuoto vaikų priėmimo į ikimokyklines įsaigas ir priešmokyklines

grupes programa.
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Neformaliojo švietimo veiklos patariamosios 
institucijos

 Nuo 1995 m. įkurta ir veikia “Miesto neformaliojo 
švietimo taryba”;

 Neformaliojo švietimo įstaigų vadovų asociacija;
 Miesto moksleivių taryba.

Miesto ugdymo įstaigos ir jų tipai

Jaunimo 3

Pagrindinės 6
Pradinės 12

Darželiai mokyklos 6

Progimnazijos 3

Gimnazijos 10

Vidurinės 33

Neformaliojo švietimo 21

Suaugusiujų 1
Spec. ugdymo 6

Ikimokyklinės
įstaigos 82

Ikimokyklinės įstaigos
Darželiai mokyklos
Pradinės
Pagrindinės
Jaunimo
Gimnazijos
Progimnazijos
Vidurinės
Neformaliojo švietimo
Spec. ugdymo
Suaugusiujų
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NŠ įstaigų skaičius, struktūra

NŠ įstaigos

Viešosios įstaigos 2

Biudžetinės29

NŠ įstaigos pagal programas

Dirbančios pagal 
formaliojo švietimo 

programas 9

Dirbančios pagal 
neformaliojo švietimo 

programas 22

NŠ įstaigos pagal pavaldumą

Švietimo ir 
ugdymo skyriui 

21

Sporto skyriui 
10

Švietimo ir ugdymo skyriui pavaldžios NŠĮ:
 Dirbančios pagal neformaliojo švietimo programas (12 įst.):

Meninio profilio

Sportinio kraštotyrinio prof.

Techninio profilio

Gamtinio profilio

Mišraus profilio

- Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai;
- Tautinės kultūros centras;
- Vaikų ir jaunimo teatras “Vilkolakis”;
- M. Dobužinskio rusų kultūros ir 
  estetinio lavinimo centras;
- VšĮ teatro mokyklėlė “Mano teatras”;

- Jaunųjų turistų centras;
- Jūrų skautų laisvalaikio centras;
-VšĮ Generolo P. Plechavičiaus
 jaunojo kario mokykla;

- Moksleivių techninės kūrybos centras;
- A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla;

- Moksleivių aplinkotyros centras

- T. Masiulio jaunimo mokyklos 
   Neformaliojo ugdymo skyrius
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Švietimo ir ugdymo skyriui pavaldžios NŠĮ:
 Dirbančios pagal formaliojo švietimo programas (9 įst.):

Muzikos mokyklos Dailės mokyklos Choreografijos mokyklos

- A. Kačanausko muzikos mokykla;
- M. Petrausko muzikos mokykla;
- Vaikų ir jaunuolių chorinio dainavimo
  mokykla “Varpelis”;
- Sakralinės muzikos mokykla;
- I –oji muzikos mokykla;
- “Vyturio” vidurinės mokyklos 
  muzikos skyrius;

- A. Martinaičio dailės mokykla;
- J. Grušo vidurinės mokyklos
  taikomųjų menų ir technologijų
  skyrius;

- Choreograf ijos mokykla;

NŠĮ pagal profilį:
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NŠĮ pagal dislokacijos vietas

Miesto centre 10

Dainavos mikrorajone 7

Kalniečių/Eigulių 
mikrorajone 2

Šilainių mikrorajone 1

Aleksoto mikrorajone 1

Miesto centre

Dainavos mikrorajone

Kalniečių/Eigulių
mikrorajone

Šilainių mikrorajone

Aleksoto mikrorajone

NŠĮ pagal dislokacijos vietas

Vaikų skaičiaus kaita NŠĮ pagal metus
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Vaikų skaičiaus kaita NŠĮ pagal metus
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Vaikų skaičiaus kaita įstaigose, dirbančiose 
pagal neformaliojo švietimo programas

656

312

817

79

211

180

610

344 306

503

120

198

77

437 296

135

460

465

603

590

626

393

420

148

421

468 330

473
455360

392371

200

215

66

825

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

Teatra
s "

Vilk
olakis"

T. M
asiu

lio
 ja

unim
o m

okyklos N
efo

rm
alio

jo ug...

Va
ik

ų 
sk

ai
či

us

2009 m.

2010 m.

2011 m.

Neformaliojo švietimo įstaigų veiklos formos

 Būrelių, studijų veikla;
 Renginiai miesto moksleiviams;
 Edukacinės programos;
 Projektinė veikla;
 Mokyklos, kursai;
 Socializacijos programos;
 Meniniai renginiai miesto gyventojams ir kt;
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Netradicinės užimtumo formos NŠĮ
 Miesto moksleivių savivaldos koordinavimas;
 Nevyriausybinių organizacijų vadovų sambūris;
 TV laidų kūrimas studijoje “Kadras”;
 Video studija, vaidybinio kino studija;
 Forumo teatras;
 Jaunųjų gidų, turizmo teisėjų mokyklos;
 Žalioji mokyklėlė;
 Parašiutizmo, alpinizmo programos;
 Istorinio šokio programa;
 Animacijos programa;
 Biochemikų, būsimųjų veterinarijos gydytojų būreliai;
 Stiklo, metalo plastikos, odos apdirbimo programos.

NŠĮ paslaugų įkainiai
 Įstaigose, dirbančiose pagal NŠ programas: 15-35 Lt.

priklausomai nuo valandų skaičiaus per savaitę (1-5 val, 6-10
val, daugiau kaip 10 val.);

 Suaugusiųjų programoms – 60 Lt;
 Popamokinio užimtumo grupėms – 80 Lt;
 Įstaigose, dirbančiose pagal FŠ programas: 45-50 Lt.

priklausomai nuo programų pobūdžio;
 Dviejų pagrindinių mokomųjų dalykų programa – 80 Lt;
 Papildomai pasirinktas dalykas – 10 Lt;
 Sakralinės muzikos mokykloje – 26-30 Lt.
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Menų žanriniai renginiai, organizuojami 
ugdymo įstaigų kolektyvams

 Tautinių šokių kolektyvų festivalis “Graži mūsų šeimynėlė”;
 Šiuolaikinių šokių festivalis “Šokio pasaulis”;
 Pramoginių šokių kompozicijų festivalis “Draugystės tiltai”;
 Mokyklinių teatrų festivalis “Vaivos tiltas”;
 Tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų  festivalis “Avanscena”;
 Chorų festivalis “Vilties daina”;
 Jaunučių chorų festivalis „Tau, mano mamyte“;
 Tarptautinis vaikų folkloro festivalis „Baltų vienybė“;
 Dainuojamosios poezijos konkursas „Pavasaris, muzika ir poezija“;
 Vaikų liaudies kūrybos konkursas “Tramtatulis”

Menų žanriniai renginiai, organizuojami 
ugdymo įstaigų kolektyvams
 Tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas “Kaunas sonorum”;
 Tarptautinis jaunųjų talentų festivalis “Kaunas talent”
 Folklorinių šokių varžytuvės „Patrepsynė “;
 Sakralinės muzikos festivalis “Giesmių giesmelė”;
 Dailės akcija miesto rotušėje „Šv. Kazimieras – lietuvių 

jaunimo globėjas“;
 Kalėdinių kompozicijų paroda – konkursas „Sveika, gyva, 

Kalėdų viešnia“;
 Tarptautinis folkloro festivalis “Atataria lamzdžiai”;
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Miesto visuomenei organizuojami renginiai
 Rugsėjo I-osios šventė;
 Tarptautinės mokytojų dienos minėjimo renginiai;
 Vaizdo klipų  konkursas „Kalėdinis atvirukas: sveikinimas miestui ir 

miestiečiams“;
 Užgavėnių šventė Senamiestyje;
 Velykų šventė  Rotušės aikštėje;
 Kalėdiniai renginiai;
 Trijų karalių šventė Rotušės aikštėje;
 Dvasinio susikaupimo ir atsinaujinimo valanda Jėzuitų bažnyčioje;
 Gabių vaikų pagerbimo šventė Rotušės salėje;
 Ugdymo įstaigų vadovų pagerbimo šventė;
 Mirusiųjų dienos renginiai „Ramybės parke“, Panemunės, Šančių  

kapinėse, „Vilijos parke“;
 Miesto moksleivių dainų šventė ir kt.

Inicijuotos ir vykdytos edukacinės programos 
su miesto kultūros įstaigomis

 “Diena su Čiurlioniu” (10 renginių ciklas, vykdoma 12 m. bendradarbiaujant
su M.K.Čiurlionio draugija);

 “Mokyklų dienos teatre” (vykdoma 5 m., bendradarbiaujant su Lėlių, Kauno
dramos teatrais, “Cezario grupe”);

 Programos Kauno filharmonijoje (“Petia ir vilkas”, “J.Naujalis ir
Maironis”, “Kauno styginių kvartetas”, „Sveiki, aš esu pučiamųjų orkestras“,
“Popietė su Kauno bigbendu”);

 “Svečiuose pas Maironį” (1m. bendradarbiaujant su Maironio lit. muziejumi);
 “Menininkų likimai kine” (1 m. 10 renginių ciklas);
 “Kūrybos labirintuose” (1 m. bendradarbiaujant kartu su Kauno meno

kūrėjų asociacija);
 Dalyvavimas asociacijos “Šviesuva” edukacinėse programose.
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Ugdymo įstaigose veikiantys užsienyje ir šalyje 
miestą reprezentuojantys meno kolektyvai

 Tautinių šokių ansamblis “Malūnėlis”;
 Tautinių šokių ansamblis “Kalvelis”;
 Tautinių šokių ansamblis “Santariečiai”;
 Šiuolaikinių šokių kolektyvas “Sol”;
 Šiuolaikinių šokių kolektyvas “Vėtra”;
 Šiuolaikinių šokių kolektyvas “Raselė”;
 Pramoginių šokių kolektyvas “Juventa”;
 Pramoginių šokių kolektyvas “Mida”;

Ugdymo įstaigose veikiantys užsienyje ir šalyje 
miestą reprezentuojantys meno kolektyvai

 Jaunimo folkloro klubas “Gilė”;
 Vaikų folkloro ansamblis “Kaukutis”;
 Vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis “Ratilėlis”;
 Vaikų folkloro ansamblis  “Bitula”;
 Estradinio dainavimo grupė “Linksmasis do”;
 Pop grupė Mišrus choras “Gaja”;
 Mišrus choras “Con brio”;
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Ugdymo įstaigose veikiantys užsienyje ir šalyje 
miestą reprezentuojantys meno kolektyvai

 Mišrus choras “Giesmė”;
 Mišrus choras “Vyturys”;
 Berniukų ir jaunuolių choras “Varpelis”;
 Merginų choras “Lyra”;
 Merginų choras “Pastoralė”;
 Liaudies instrumentų orkestras;
 Vaikų ir jaunimo teatras “Vilkolakis”;
 Jaunimo teatro trupė “Kubas” ir kt.

Miesto moksleivių visuomeninės organizacijos
 Maironiečiai – 475;
 Ateitininkai – 367;
 Sausumos skautai – 254;
 Jūrų skautai – 219;
 Jaunieji šauliai – 137;
 Samariečiai – 38;
 Karitiečiai – 28;
 Maltiečiai 0 14;
 Gustaitynės vaikai – 15.
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Socializacijos programos
 „Jaunoji Europa“ („Zipio draugai“) (Ankstyvosios prevencijos

ir socialinio emocinio ugdymo programa 5–7 metų vaikams. Vykdoma 24
ugd. įst.);

 „Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa“ (Skirta pradinių klasių
mok., parengta įgyvendinant Europos sveikatą stiprinančių mokyklų
projektą. Vykdoma 20 ugd. įst.);

 „Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa“ (Skirta V-VIII klasių
mokiniams. Vykdoma 42 ugd. įst.).

 „Antrasis žingsnis“ („Second step“) (Socialinių emocinių
įgūdžių ugdymo 1–4 klasės mokiniams programa. (Vykdoma
10 ugd. įst. );

Socializacijos programos
 „Paauglystės kryžkelės“ (Organizacijos „Lions Quest“ gyvenimo

įgūdžių ugdymo programa 5–8 klasių mokiniams. Vykdoma 2 ugd. įst.);
 „Gyvai“ (Unplugged) (Tabako, alkoholio ir narkotinių medžiagų

vartojimo prevencijos programa 12–14 metų mokiniams. Vykdoma 14
ugd. įst.);

 „Olweus“ patyčių ir smurto prevencijos programa. (Vykdoma
14 ugd. įst.);

 „Tiltai“ (Paauglių socialinių įgūdžių ugdymo programa . Vykdoma 2
ugd. įst.);

 Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų
vartojimo prevencijos programa. (Vykdoma 73 ugd. įst.);

 „Saugaus vaiko“ programa. (Vykdoma 73 ugd. įst.);
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Mokinių užimtumas neformaliojo švietimo veikla 
įvairaus tipo įstaigose
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Mokinių užimtumas pagal įstaigų tipus
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Mokinių užimtumas vidurinėse mokyklose pagal 
klases
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Neformaliojo švietimo įstaigų veiklos 
kryptys

STUDIJOS IR ANSAMBLIAI
Neformalūs užsiėmimai 4-18 m. vaikams
ir jaunuoliams
Folkloro, tradicinio muzikavimo, etninės
veiklos, tautodailės

METODINĖ VEIKLA
Pagalba mokytojui (seminarai, mokymai,
konsultacijos, konferencijos) etnografinės
medžiagos rinkimas, sklaida

PROJEKTINĖ VEIKLA
Miesto, respublikiniai, tarptautiniai
etnokultūriniai projektai
Festivaliai, konkursai, parodos, stovyklos

ETNOKULTŪRINIAI RENGINIAI
Miesto bendruomenei
Kalendorinės šventės, vakaronės, koncertai
paskaitos

EDUKACIJA
Kalendorinių švenčių papročių, smulkiųjų
amatų mokymai vaikams ir suaugusiems
 ,,Lietuviški metų ženklai“ 
 ,,Rugelio kelias. Šiaudiniai dirbiniai“ 
 ,,Gyvybės medis karpiniuose“
 ,,Pažink savo šaknis - pažink save“ 
 ,,Kai senieji daiktai prabyla“ 
 ,,Molio džiaugsmai“ 
 ,,Kūrybos džiaugsmai“ 
 ,,Vakarojimai seklyčioje“ 
 ,,Prie molberto“

Kauno tautinės kultūros centras
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TAUTODAILĖ
,,Lietuviški ženklai“
,,Tradicinių amatų seklyčia“
,,Karpiniai ir popieriaus plastika“
,,Šiaudų plastika“
,,Auksarankiai“ 
,,Skiaučių menė“
,,Langas“ 
,,Kuparas“ 
,,Spingsulė“ 
,,Pynimėlis“
,,Šlamutis“ 
,,Sermėga“ 

ETNINĖ VEIKLA
,,Tautosakos abėcėlė“
,,Metų ratas“
,,Krivulė“
,,Skrynios teatras“
,,Be namų negerai“

Kauno tautinės kultūros centras

FOLKLORAS
Ansamblis ,,Pliauškutis“
Ansamblis ,,Ratilėlis“
Ansamblis ,,Sodailio“
Ansamblis ,,Ramtatulis”
Ansamblis ,,Tautinukai”
Studija ,,Gyvasis folkloras“
Tautinių šokių ansamblis ,,Kalvelis“ 
Vokalo studija

INSTRUMENTINIS 
MUZIKAVIMAS
,,Linksmoji armonika“ 
,,Bandonininkai“ 
Kapela
,,Smiltelė“, ,,Luotelė“ (kanklės)
Studijos: lietuvių liaudies instrumentų, 
lietuvių liaudies pučiamųjų instrumentų, 
muzikavimo tautiniais instrumentais,
gitaros 

STUDIJOS  IR ANSAMBLIAI

KAUNO MOKSLEIVIŲ APLINKOTYROS CENTRAS

CENTRO BŪRELIŲ VEIKLOS KRYPTYS

INTELEKTUALINIS 
UGDYMAS

SVEIKA 
GYVENSENA

KRAŠTOTYRINIS UGDYMAS,
ETNINĖ KULTŪRA

EKOLOGINIS UGDYMAS, 
GAMTOSAUGA

Gamtotyros –
kraštotyros būrelis

Sveikos 
gyvensenos būreliai

Vaistažolininkystės
būrelis

Ekologų būreliai

Ekologinės chemijos būrelis

Floristikos būreliai

Jaunųjų gamtininkų būreliai 

Gėlininkystės būreliai

Botanikų būrelis

Sodininkystės  būrelis

Zoologų būreliai

Ornitologų būreliai 

Jaunųjų biochemikų būrelis 

Eksperimentinės chemijos būrelis

Aplinkos cheminių tyrimų būrelis
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KAUNO MOKSLEIVIŲ APLINKOTYROS CENTRO VEIKLOS FORMOS

BŪRELIŲ VEIKLOS KRYPTYS 
EKOLOGINIAI,

APLINKOSAUGINIAI RENGINIAI
ĮSTAIGOS, MIESTO MOKINIAMS 

IR BENDRUOMENEI

PROJEKTINĖ  VEILA  

EDUKACINĖ VEIKLA

“ŽALIOJI  MOKYKLĖLĖ”

• Ekologinis ugdymas,      
gamtosauga

• Intelektualinis ugdymas

• Sveika gyvensena 

• Meninė raiška

• Techninė kūryba

Miesto, respublikiniai, tarptautiniai 
ekologiniai, aplinkosauginiai, sveikos 
gyvensenos projektai

• Edukaciniai 
užsiėmimai vaikams ir 
mokiniams

• Seminarai

• Paskaitos 

• Konferencijos

• Olimpiados 

• Konkursai 

• Šventės 

• Parodos 

• Akcijos 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
auklėtiniams skirti užsiėmimai, 
šventės, ekskursijos

Moksleivių techninės kūrybos centras

TECHNINĖ
KŪRYBA

• Pradinis techninis 
modeliavimas

• Aviamodeliavimas
• Stendinis 

modeliavimas
• Kosminis 

modeliavimas
• Trasinis 

automodeliavimas
• Radijo 

konstravimas
• Radijo ryšiai

VIZUALINIAI MENAI
• Meninės fotografijos studija
• (kompozicijos pagrindai)
• Video studija
• Vizualinių menų saviraiškos 

studija
• Tapyba ant šilko
• Vaidybinio kino studija
• Jaunieji žurnalistai
• TV laidų kūrėjai
• Netradicinės kūrybos 

technika
• Renginių organizatorių 

studija
SVEIKOS GYVENSENOS 
• Aerobika
• Rytų kovos menai  Aikido ir 

Kendo

TECHNOLOGIJOS
• Drabužių dizainas 
• Aksesuarai
• Kompiuterinė technika
• Skiautinių technika
• Pynimas iš vytelių
• “Pasidaryk pats”
• Rankdarbių ABC
• Floristika ir interjeras
• “Būkime kartu”
• Medienos dirbiniai
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Kauno MTKC veiklos formos: 

Projektai
Stovyklos/Ekskursijos/Išvykos

Edukacinės programos/Seminarai
Konkursai/Viktorinos/Varžybos/Parodo

s
Kultūriniai 

renginiai/Susitikimai/Šventės
Reportažai/TV laidos

Mokomosios, metodinės, padalomosios 
medžiagos maketavimas, spausdinimas, 

dauginimas
Transporto priemonių paslaugų suteikimas 

ugdymo įstaigoms

KAUNO ALGIO ŽIKEVIČIAUS SAUGAUS VAIKO MOKYKLOS 
VEIKLOS KRYPTYS

• Būreliai
• Vaizdo ir TV 

žurnalistai
• Teatras „Eismuolis“
• Interaktyvus teatras 

„Stop“
• Fotografai
• Vaizdo studija

• Būreliai:

• Fizinės sveikatos ir 
ištvermės ugdymas

• Priklausomybių
prevencijos centras

• Užsiėmimai 
grupėms

• individualios 
konsultacijos

• Saugaus eismo, 
priešgaisrinės saugos 
ir civilinės saugos 
centras

• Būreliai:
• „Saugus“
• Jaunieji eismo 

patruliai
• Jaunieji dviratininkai

Fizinė vaiko 
sauga

Priklausomybių 
prevencija ir 
emocinė sauga

Kūrybinių 
galių ugdymas

Sveikos
gyvensenos ir
fizinės 
ištvermės
ugdymas
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KAUNO ALGIO ŽIKEVIČIAUS SAUGAUS VAIKO MOKYKOS 
VEIKLOS FORMOS

PAMOKOS -
EKSKURSIJOS

DVIRAČIŲ VAIRUOTOJŲ 
KURSAI

METODINĖ PAGALBA  IR 
METODINIŲ PRIEMONIŲ

KŪRIMAS 

KONKURSAI, VARŽYBOS, 
PROJEKTAI, AKCIJOS

SEMINARAI 
MOKYTOJAMS

INFORMAVIMAS IR 
KONSULTAVIMAS SAVIGALBOS GRUPĖ

PARODOS

SUSITIKIMAI, 
VAKARONĖS, PASKAITOS 

VISUOMENEI

Kauno vaikų ir moksleivių 
laisvalaikio rūmai

VEIKLOS KRYPTYS:

 Kolektyvų ir studijų veikla;
 Renginiai, projektai miesto 

vaikams ir mokiniams, 
visuomenei; 

 Mokinių savivaldų veiklos 
koordinavimas;

 Mokinių visuomeninių 
organizacijų veiklos 
koordinavimas.

KOLEKTYVAI IR STUDIJOS

Vokalinės muzikos: 
 Estrados studija ,,M.E.S.’’;
 Jaunučių choras ,,Dominantė’’;
 Mergaičių choras ,,Lyra”;
 Vaikinų dainavimo studija.
Instrumentinės muzikos:
 Liaudies instrumentų orkestras;
 Kanklių studija; 
 Akordeono studija;
 Smuikininkų studija;
 Gitaros studija;
 Klasikinės gitaros studija.
Choreografijos:
 Tautinių šokių ansamblis ,,Malūnėlis’’;
 Šiuolaikinių šokių studija ,,Vėtra’’; 
 Sportinių šokių studija ,,Mida’’;
 Breiko šokio studija ,,B-style’’.
Teatro, dailės ir taikomojo meno studijos:
 Teatro studija ,,Teatrapilis’’.
 Dailės studija;
 Dizaino studija;
 Keramikos studija.
Kitos studijos:
 Folkloro studija; 
 Renginių organizatorių studija;
 Jaunųjų žurnalistų studija;
 Mokinių tarybos atstovybė (klubas);
 Piešimo ir fotodizaino studija;
 Didžėjų studija.
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VMLR  veiklos formos
Renginiai mokiniams ir visuomenei;  

Projektinė veikla;
Edukaciniai renginiai ir programos.

Dailės parodos, akcijos, plenerai;

Vasaros kūrybinės stovyklos; 

Ekskursijos, išvykos.

Mokymai ir konferencijos savivaldų ir 
visuomeninių organizacijų vadovams;

Seminarai neformaliojo ugdymo 
mokytojams ir lyderiams.

Shibu lijack 

M.DOBUŽINSKIO RUSŲ KULTŪROS IR 
ESTETINIO LAVINIMO CENTRAS

 Tikslinio pradinio ir pagrindinio dailės ugdymo studijos (dailė, dizainas,
taikomasis menas, grafika)
 Instrumentinės muzikos ir dainavimo studijos
 Išplėstinio dailės ugdymo studijos (dailė, keramika ir plastika)
 Audiovizualinio meno – animacijos studija
 Tautinių mažumų edukacinės studijos (rusų kultūra,
rusų ir lietuvių tradiciniai amatai)

TechnologijosTechnologijosMuzika EtnokutūraDailė
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Shibu lijack 

Miesto, respublikiniai, 
tarptautiniai tautinių 
tradicijų, paveldo 
saugojimo ir puoselėjimo 
projektai

Studijų užsiėmimai ,
mokslevių darbų
parodos, ekskursijos

Meistriškumo 
kursai, lekcijos, 
seminarai,
konkursai ir 
konferencijos

Virtualios ekskursijos
ir kelionės, abonementų

organizavimas
Meninio renginiai 
įstaigos, miesto 
bendruomenei

Kitos...

M. DOBUŽINSKIO CENTRO VEIKLOS FORMOS

M.DOBUŽINSKIO RUSŲ KULTŪROS IR ESTETINIO LAVINIMO CENTRAS

MOKYKLOS VEIKLOS 

KRYPTYS

TAKTIKA

KARO TOPOGRAFIJA

KARO MEDICINA

ALPINIZMAS IR 
SPELEOLOGIJA

IRKLAVIMAS -
BURIAVIMAS

GINKLUOTĖ IR 
ŠAUDYBA

PARAŠIUTIZMAS

RYŠIAI

STATUTAI

KOVŲ MENAI

TEISĖS PAGRINDAI
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MOKYKLOJE TAIKOMOS ĮVAIRIOS VEIKLOS FORMOS

•Vaizdinės: muziejų, fortų, istorinio ir architektūrinio paveldo lankymas;

•
•Žodinės: įvairūs aptarimai (programų, mokomųjų filmų, televizijos laidų, veiklų, stovyklų, 
vertinimo, renginių, pasiekimų ir kt.), paskaitos, seminarai;

• Praktinės: išgyvenimo žygiai, mobilios ir stacionarios stovyklos, išvykos, visuomenei naudingas darbas,  
kūrybiniai žaidimai, šventės ir tradicijos, vakaronės, viktorinos ir sporto šventės.

KAUNO JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRAS

BŪRELIŲ VEIKLOS KRYPTYS

SKAUTAVIMASKRAŠTOTYRAŽYGEIVYSTĖ

Jaunųjų kraštotyrininkų būreliai

Skautų  būreliai

Jaunųjų skautų būreliaiJaunųjų turistų būreliai

Sportinio turizmo būreliai

Jaunųjų žygeivių būreliai

Jaunųjų gidų būreliai 

Istorikų būreliai

Etnokultūros būreliai

Etninės kraštotyros būreliai 

Jaunųjų turizmo teisėjų būrelis 

Krašto pažinimo būreliai

Geografinės kraštotyros būreliai
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KAUNO JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRAS

PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

SUEIGOS, I ŠVYKOS, 
SKAUTŲ  STOVYKLOS

SKAUTAVIMASKRAŠTOTYRAŽYGEIVYSTĖ

JAUNŲJŲ SKAUTŲ MOKYMAI

SKAUTŲ VADOVŲ MOKYMAI

VASAROS SOCIALIZACIJOS
STOVYKLOS

MOKYMAI MOKYTOJAMS, 
MOKINIAMS

INFORMAVIMAS 
KONSULTAVIMAS

METODINĖS  PRIEMONĖS METODINIŲ PRIEMONIŲ
RENGIMAS

KONKURSAI,  VIKTORINOS 
VARŽYBOS

SUSITIKIMAI, VAKARONĖS

PAŽINTINĖS IŠVYKOS,  
ŽYGIAI,  TURIADOS

KONKURSAI,  VIKTORINOS 
VARŽYBOS

TURIZMO FAKLTETAS 
MOKINIAMS

KRAŠTOTYRINĖS EKSPEDICIJOS, 
STOVYKLOS,   IŠVYKOS

PAGALBA 
MOKYKLŲ MUZIEJAMS

DALYVAVIMAS ŠALIES PROJEKTUOSE IR PROGRAMOSE

KRAŠTOTYRINĖS MEDŽIAGOS 
RINKIMAS IR SISTEMINIMAS

SEMINARAI MOKYTOJAMS IR
MOKINIAMS

METODINĖS  PRIEMONĖS 

ŠALIES MOKINIŲ 
KRAŠTOTYRINĖ EKSPEDICIJA 

KRAŠTOTYRINIŲ DARBŲ 
KONKURSAI, PARODOS, 

KONFERENCIJOS 

Kauno jūrų skautų laisvalaikio centras
BŪRELIŲ VEIKLOS KRYPTYS

 Jūrinis skautavimas (23) ir jūrinis skautavimas su 
sustiprintu kariniu, jūriniu ugdymu (9)

 Burlaivių vairininkų ruošimas (1)
 Grojimo gitara ir mušamaisiais instrumentais 

mokymas (1)
PROJEKTINĖ VEIKLA

 Miesto, respublikiniai, tarptautiniai jūrinės veiklos, 
vaikų vasaros edukacinių stovyklų, savanorystės 
skatinimo ir sveikos gyvensenos puoselėjimo 
projektai.
EDUKACIJA 

 Per jūrevystės (II eilės jachtos vairininko kategorijos
mokymą), navigacijos, vandens žygeivystės 
mokymą, pilietiškumą skatinančius renginius, 
užsienio mainų (Veiklus jaunimas), 
bendradarbiavimo su Švedijos jūrų kadetais veiklą, 
jūrų kadetų profesinio orientavimo ir jaunųjų lyderių 
ugdymo stovyklas padedame tapti kūrybinga, 
sąmoninga, atsakinga asmenybe, įgyti gyvenimui 
reikalingų kompetencijų, lyderystės, sveikos 
gyvensenos įgūdžių.
ĮVAIRŪS NEFORMALAUS ŠVIETIMO RENGINIAI
(stovyklos, žygiai, išvykos ir kt.) įstaigos, miesto 
bendruomenei

Dievui. Tėvynei. Jūrai. Artimui!
Jūrų skautų šūkis
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KAUNO JŪRŲ SKAUTŲ LAISVALAIKIO CENTRAS

Pagrindinės veiklos formos

 Seminarai mokiniams ir mokytojams.

 Trumpalaikiai ir ilgalaikiai (5-10 dienų) edukaciniai žygiai ir 
išvykos, profesinio orientavimo, lyderystės, buriavimo 
stovyklos.

 Nuolatinis informavimas ir konsultavimas bei metodinė 
pagalba  Centro bei mokyklų jūrų skautų būrelių vadovams.

 Įvairūs konkursai, viktorinos.

 Darbas mažomis grupelėmis ugdant jaunuosius lyderius ir 
visų dalyvaujančiųjų aktyvumą.

 Sueigos.

 Įvairūs susitikimai su tam tikrų sričių specialistais.

 Įtraukimas į dalyvavimą projektinėje veikloje.

 Užsienio mainai.

KAUNO CHOREOGRAFIJOS MOKYKLA

VEIKLOS KRYPTYS

UGDOMOJI VEIKLA ŠOKIO POPULIARINIMAS
IR ORGANIZAVIMAS

SEMINARAI 
MOKYTOJAMS

Klasikinio šokio
ilgalaikė programa

Istorinio – pasaulio
tautų šokio

ilgalaikė programa

Ankstyvasis
ugdymas

Šiuolaikinio šokio
ilgalaikė programa

Meninės saviraiškos 
programos

Mokyklėlė “Noriu šokti”

Šiuolaikinis šokis

Parengiamoji
programa

Suaugusiųjų
programa

Šokio pasaulis

Atvirų durų dienos

Edukaciniai projektai
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VEIKLOS FORMOS

DĖSTOMI DALYKAI KŪRYBINIAI PROJEKTAI KONCERTAI IR RENGINAI

• Šiuolaikinis šokis

• Klasikinis šokis

• Istorinis šokis

• Pasaulio tautų šokis

• Vaidyba

• Improvizacija

• Sceninė raiška

• Choreografija –
kūrybiniai darbai

• Šokio istorija

• Akrobatika

• Fizinis parengimas

Šokio dirbtuvės

Šokio spektakliai:
•Pinokis
•Pelytė balerina
•Džeinė Eir

Improvizacijų vakarai

Mokinių koncertai

Konkursai - festivaliai

KAUNO CHOREOGRAFIJOS MOKYKLA
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Kauno berniukų chorinio 
dainavimo mokykla “Varpelis”

2011/2012 m. m.



2011.09.21

29

MENINIAI  ir kiti  KOLEKTYVAI
• Kauno miesto berniukų ir jaunuolių choras “Varpelis”
(meno vadovas Ksaveras Plančiūnas)

• Kamerinis orkestras “Varpelis” (vadovas Vilhelmas Čepinskis)

• Solinio dainavimo studija “Varpelis”(vadovė Rima Daugėlienė)

• Džiazo studija “Varpelis”(vadovas Saulius Gudas)

• Vokalinė-instrumentinė roko grupė “Varpelis”
(vadovas Jonas Chockevičius)

• Ankstyvojo mokymo klasės mažylių choras “Varpelis”
(vadovė Audronė Adamkevičienė)

•Priešmokyklinės klasės jaunučių choras “Varpelis”
(vadovė Vita Tamulionytė) 

• 1 klasės jaunučių choras  “Varpelis”
(vadovė Vilma Masienė)

• 2 klasės jaunučių choras “Varpelis” 
(vadovė Gražina Sauspreikšaitienė)

• 3 klasės jaunučių choras “Varpelis” 
(vadovė Regina Leskauskienė)

• Krepšinio mėgėjų klubas “Varpelis”

UGDYMO PROGRAMOS

• Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa
• Priešmokyklinio muzikinio ugdymo programa
• Pradinio muzikinio ugdymo programa
• Pagrindinio muzikinio ugdymo programa
• Tikslinio muzikinio ugdymo programa
• Išplėstinio muzikinio ugdymo programa
• Muzikos mėgėjų programa
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Mokykloje yra šios muzikinio ugdymo programos:

Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa – skirta ikimokyklinio amžiaus vaikams.
Pradinio muzikinio ugdymo programa – ketverių metų muzikinio ugdymo programa, kurią 

baigus, mokiniams išduodami mokyklos pažymėjimai.
Pagrindinio muzikinio ugdymo programa – ketverių metų muzikinio ugdymo programa, 

kurią baigus išduodami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos neformaliojo 
vaikų švietimo pažymėjimai.

Išplėstinio muzikinio ugdymo programa – dviejų metų muzikinio ugdymo programa, skirta 
pagrindinio muzikinio ugdymo programą baigusiems mokiniams; ją baigus išduodami 
mokyklos pažymėjimai.

Muzikos mėgėjų ugdymo programa – skirta mokiniams, anksčiau muzikos nesimokiusiems 
arba nebaigusiems pradinio muzikinio ugdymo programos, norintiems dainuoti viename iš 
mokyklos chorų. 

Pasirenkamieji dalykai – solinis dainavimas, sakralinis judesys-šokis.

Kauno Sakralinės muzikos mokykla įsteigta 1991 m. vasario 4 d. 
Šios mokyklos įkūrėja  ir direktorė - Nijolė Jautakienė - siekė, kad šioje 
mokykloje mokiniai būtų ugdomi krikščioniškos moralės pagrindais, kurie 
padėtų jaunajai kartai augti dorais piliečiais.

Sakralinės muzikos mokykla yra chorinio dainavimo mokykla, 
kurioje didžiausias užsiėmimų skaičius skiriamas choro pamokoms. 
Mokiniai taip pat mokomi groti šiais instrumentais: pianinu, smuiku, fleita, 
kanklėmis, vyresnėse klasėse yra galimybė mokytis groti vargonais, gilintis 
į  grigališkojo choralo paslaptis. Mokykloje yra 4 chorai, instrumentinis 
ansamblis.

KAUNO SAKRALINĖS MUZIKOS MOKYKLA

MOKYKLOS CHORAI

Choras “Giesmė”- mišrus jaunimo choras, atliekantis 
sakralinę ir pasaulietinę muziką, koncertuojantis 
respublikoje ir užsienio šalyse. Choras gyvuoja nuo 
1983 m., jo įkūrėja ir meno vadovė, mokytoja–ekspertė 
Salvinija Jautakaitė – Hargreaves.

Choras „Pastoralė“ išaugo iš vokalinio mergaičių 
ansamblio, įkurto 1979 m. Šiandien – tai Kauno 
Sakralinės muzikos mokyklą reprezentuojantis 
choras, sėkmingai koncertuojantis Lietuvoje ir 
užsienyje. Choro įkūrėja ir meno vadovė, 
mokytoja–ekspertė Nijolė Jautakienė.

Vaikų chore dainuoja – III–IV klasių (9–11 m.) mokiniai.
Choras dalyvauja religiniuose ir pasaulietiniuose miesto ir
respublikiniuose renginiuose. Choro mokytojos Rasa
Palšauskienė, Inesa Sėmėnaitė, meno vadovė N.Jautakienė.

Jaunučių chore dainuoja – I–II klasės (7–8 m.) mokiniai.
Choras dalyvauja religiniuose ir pasaulietiniuose miesto ir
respublikiniuose renginiuose. Choro meno vadovė
mokytoja-metodininkė Irena Rimkevičienė.
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MOKYKLOS PROGRAMOS

Ankstyvasis muzikinis ugdymas
1-2 mokymosi metai

Pradinis muzikinis ugdymas
4 mokymosi metai

Pagrindinis muzikinis ugdymas
4 mokymosi metai

Tikslinis muzikinis ugdymas
4 mokymosi metai

Išplėstinis muzikinis ugdymas
1-4 mokymosi metai

DALYKŲ PROGRAMOS

1. Fortepijonas                 2. Smuikas                     3. Violončelė                                  4. Gitara
5. Fleita                            6. Trimitas                     7. Trombonas                                 8. Baritonas
9. Obojus                        10. Valtorna                  11. Klarnetas                                  12. Fagotas
13. Tūba                          14. Saksofonas              15. Mušamieji instrumentai           16. Akordeonas
17. Kanklės                     18. Birbynė                   19. Chorinis dainavimas                 20. Estradinis dainavimas
21. Solinis dainavimas
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MOKYKLOS KOLEKTYVAI

 Jaunių choras „Perpetuum mobile“
 Chorinio dainavimo specialybės ansamblis „Ukum pukum“
 Jaunučių choras „Šimtakojis“
 Estradinio dainavimo specialybės ansamblis „Linksmasis Do“
 Estradinio dainavimo specialybės ansamblis „L.DO“
 Estradinio dainavimo specialybės ansamblis „Dangiukai“
 Estradinio dainavimo specialybės ansamblis „Dangi“
 Kanklių ansamblis
 Styginių instrumentų ansamblis
 Violončelių ansamblis
 Akordeonų orkestras
 Saksofonų ansamblis

KAUNO 1-mos MZIKOS MOKYKLOS
UGDYMO STRUKTŪRA

I.   Ikimokyklinis ugdymas

Ankstyvasis meninis ugdymas
1 metai

II.    Meninio ugdymo 3 pakopos
Pirma pakopa

Tikslinis pradinis meninis ugdymas Tikslinis pradinis meninis ugdymas

2 metai 4 metai

Akordeonas
Pučiamieji :
Klarnetas
Saksofonas
Fleita
Obojus
Trimitas 
Liaudies instrumentai :
Kanklės
Birbynė,lumzdelis
Etninė muzika
Gitara

Fortepijonas
Styginiai instrumentai :

Smuikas
Violončelė

Chorinis dainavimas
Sakralinis giedojimas

Antra pakopa

Tikslinis pagrindinis meninis ugdymas

Trečia pakopa

4 metai

Tikslinis profiliuotas meninis ugdymas

Tikslinis išplėstinis meninis ugdymas

4 metai

3 metai
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Mokyklos kolektyvai
Jaunių choras. Vadovės: 

Jūratė Jaudegytė, 
Albina Jakubonienė, 

Loreta Mačienė

Choras “Sacrum”. Vadovė 
Janė Kraujalienė

Jaunučių choras
Vadovės:

Roma Kazlauskienė,
Aistė Bagočienė

Jaunių choras
Vadovės:

Jūratė Jaudegytė, 
Albina Jakubonienė,

Loreta Mačienė

Fortepijono  klasės 
Jaunučių choras.

Vadovas 
Arūnas Važinskis

Choras “Con brio” 
Vadovės:

Albina Jakubonienė,
Aistė Bagočienė

Jaunųjų smuikininkų
ansamblis
Vadovės:
Violeta Polianskienė,
Diana Galdikienė

Vyresniųjų klasių styginių
ansamblis
Vadovė
Loreta Krivaitienė

Liaudies instrumentų 
ansamblis
Vadovė Alvyda Česienė

Akordeono orkestras
Vadovas Valentinas Pliskus

Pučiamųjų orkestras
Vadovas Gintautas Kubilius

Gitaristų ansamblis
Vadovas Valentinas Jasiukevičius

Kauno Miko Petrausko
muzikos mokykla

Ankstyvojo muzikinio ugdymo 
programa

Pradinio muzikinio ugdymo programa

Pagrindinio muzikinio ugdymo 
programa

Muzikos mėgėjų programa

Išplėstinio muzikinio ugdymo programa
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Mokomieji dalykai
 Fortepijonas
 Akordeonas
 Smuikas
 Violončelė
 Gitara
 Kanklės
 Birbynė
 Lumzdelis
 Fleita
 Solinis dainavimas
 Chorinis dainavimas

Meniniai kolektyvai Kauno M. Petrausko muzikos 
mokykloje

Jaunučių  choras

Jaunių choras

Violončelininkų ansamblis

Violončelininkų ansamblis

Smuikininkų ansambliai

Kanklininkų ansamblis

Akordeonistų ansamblis

Violončelininkų ansamblisFleitininkų ansamblis
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VšĮ Kauno “Vyturio” katalikiškos vidurinės 
mokyklos, muzikos skyriaus siūlomos 

programos

Pradinio muzikinio ugdymo programa – 4 metai;
Pagrindinio muzikinio ugdymo programa – 4 metai;
Išplėstinio muzikinio ugdymo programa – 4 metai

Akordeonas;
Liaudies 
instrumentai:
Armonika;
Kanklės 
(koncertinės);
Kanklės (tradicinės);
Birbynė, lumzdelis

Pagrindiniai dalykai

Fortepijonas;
Smuikas;
Gitara;
Elektroniniai 
vargonai;
Saksofonas; 

Mokomieji ansambliai

• Akordeonistų ansamblis;
Koncertinių kanklių ansamblis;
Tradicinių kanklių ansamblis;

Smuikininkų ansamblis;
Kapela;

Instrumentiniai ansambliai (įvairių 
instrumentų)
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KAUNO A. MARTINAIČIO DAILĖS MOKYKLA

VEIKLOS SRITYS

UGDYMAS DAILE IR DAILĖS MOKYMAS

ANKSTYVOJO UGDYMO GRUPĖS
plastinė ir integruota meninė raiška
PRADINIO UGDYMO GRUPĖS
plastinė raiška, erdvinė raiška, dailės pažinimas
PAGRINDINIO UGDYMO GRUPĖS
piešimas, spalvinė raiška, erdvinė raiška, dailėtyra,  
kompozicija (tapybinė, grafinė, dizaino pagrindai, 
kompiuterinė grafika, foto-video, taikomoji dailė, 
tarpdisciplininiai menai)
KRYPTINGO (TIKSLINIO) UGDYMO GRUPĖS
piešimas, tapyba, kompozicija
DAILĖS MĖGĖJŲ GRUPĖS
pasirenkamieji meno dalykai

PAMOKOS.
PARODOS, PERŽIŪROS, KONKURSAI, SEMINARAI.
PLENERAI, VASAROS PRAKTIKOS, KŪRYBINĖS STOVYKLOS.
BŪRELIAI, KURSAI, STUDIJOS.
DISKUSIJŲ KLUBAS.

KAUNO A.MARTINAIČIO DAILĖS MOKYKLA

VEIKLOS FORMOS


