
 NEFORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLOS
GIMNAZIJOJE

2021-2022 M.



2021-09-10
SKIRTINGŲ KOJINIŲ DIENA!

VOKALINĖ STUDIJA ,,VIVA MUZIKA“

Pirmadienis – 8 pamoka
Antradienis – 8 pamoka
Trečiadienis – 8 pamoka

Mokytoja Edita Snarskaitė

311 kab.

Laisvu laiku dainuoji, o gal nori išmokti? Ši vieta yra kaip tik Tau!
Pas mus galėsi lavinti klausos, vokalinius, kūrybinius sugebėjimus ir
ritmo pojūtį. Dainuodamas ne tik smagiai praleisi laiką, bet ir
stiprinsi emocinę bei fizinę savijautą!



2021-09-10
SKIRTINGŲ KOJINIŲ DIENA!

STUDIJA „MANO MUZIKA“

Ketvirtadienis – 8 pamoka

Mokytoja Edita Snarskaitė
311 kab.

Ar esi kada nors pagalvojęs apie savo paties muzikinę grupę? O
galbūt groji kokiu nors instrumentu ir nori tobulėti? Ar vis dėlto nori
išmokti groti gitara ar pianinu? Jei į kurį nors klausimą atsakei
teigiamai, tuomet prisijunk prie šios popamokinės veiklos, kur turėsi
galimybę išmokti groti įvairiais instrumentais ir gal net suburti
mokyklos grupę.



2021-09-10
SKIRTINGŲ KOJINIŲ DIENA!

ŠOKIŲ STUDIJA „ŠPAGATAS“

Pirmadienis – 8 pamoka
Penktadienis – 8 pamoka

Mokytoja Justina Civinskaitė
Aktų salė

Tai šokių studija, kurioje galėsi pažinti kūno galimybes, judesiu
išreikšti savo vidinį pasaulį. Kiekvienas atėjęs pamatys kitą šokio
pusę, pasiliksim galimybę kurti kartu, bandyti, pažinti ir
išprovokuoti patys save. Prisijunk ir pasinerk į šią kelionę su šokiu!



2021-09-10
SKIRTINGŲ KOJINIŲ DIENA!

GRAFINIS DIZAINAS. 
VIZUALINĖS INTERPRETACIJOS 

Antradienis – 8 pamoka

Mokytoja Gražina Šutienė

318 kab.

Grafinis dizainas paprastai susijęs ne tik su meninių vaizdų kūrimu,
bet ir su analize, organizavimu ir pateikimo metodais vizualinės
komunikacijos problemų sprendimams, kurių galėsi išmokti
prisijungęs prie grafinio dizaino grupės. Čia susipažinsi ir išmoksi
valdyti įvairias menines ir technines grafinio dizaino priemones. 



2021-09-10
SKIRTINGŲ KOJINIŲ DIENA!

KINEZITERAPINĖ MANKŠTA
,,SVEIKAS STUBURAS“

Antradienis – 8 pamoką
Ketvirtadienis - 8 pamoka

Mokytoja Kamilė Patumsė
Aktų salė

Kineziterapinės mankštos metu įvairiais tempimo pratimais mažinsi
nuovargį pečių juostoje, diskomfortą nugaros srityje, stiprinsi
giliuosius raumenis, jų ištvermę, pusiausvyrą ir laikyseną. 



2021-09-10
SKIRTINGŲ KOJINIŲ DIENA!

KASDIEN JUDĖTI SVEIKA! 

Pirmadienis – 8 pamoka
Ketvrtadienis – 8 pamoka  

Mokytoja Irena Saikauskienė
Sporto salė

Čia išmoksi netradicinių sporto šakų technikos ir taktikos. Dirbsi
komandoje ir individualiai, pažinsi save, mokėsi įsivertinti savo fizinį
pajėgumą, stiprinsi sveikatą. 



2021-09-10
SKIRTINGŲ KOJINIŲ DIENA!

Mokytojas Regimantas 

Viktoras Jagentavičius 

Sporto salė

TINKLINIO FANAI (VAIKINAMS)

Pirmadienis – 8 ir 9 pamoka

Atskleisi savo sportinius gebėjimus, stiprinsi pasitikėjimą savimi ir
tobulinsi tinklinio žaidimo įgūdžius. Svarbiausia, kad ugdysi savo
ištvermę!



2021-09-10
SKIRTINGŲ KOJINIŲ DIENA!

Mokytoja Daiva Jasiulionienė

Sporto salė

TINKLINIO FANAI (MERGINOMS)

Antradienis – 8 ir 9 pamoka

Atskleisi savo sportinius gebėjimus, stiprinsi pasitikėjimą savimi ir
tobulinsi tinklinio žaidimo įgūdžius. Svarbiausia, kad ugdysi savo
ištvermę!



2021-09-10
SKIRTINGŲ KOJINIŲ DIENA!

SVEIKA GYVENSENA. SVEIKATOS
GIDAS

Pirmadienis – 8 ir 9 pamoka
Antradienis – 8 pamoka

104 kab.

Mokytoja Laisvutė Bakutienė

Čia turėsi galimybę dalyvauti sveikos gyvensenos konferencijose,
įvairiuose konkursuose ir olimpiadose bei susipažinsi su sveikos
gyvensenos principais, nes geriausia investicija yra ta, kuri yra į patį
save. 



2021-09-10
SKIRTINGŲ KOJINIŲ DIENA!

KINO FILMŲ KŪRIMO STUDIJA ,,UŽ
KADRO“

Penktadienis – 8, 9, 10 pamoka

Mokytojas Jonas Kuzminas

314 kab.

Kino filmų kūrimo studijoje ,,Už kadro“ mokysimės rašyti scenarijų,
režisuoti, filmuoti ir montuoti filmus. Savo sukurtus filmus
demonstruosi respublikiniuose ir tarptautiniuose kino konkursuose
ir festivaliuose.



2021-09-10
SKIRTINGŲ KOJINIŲ DIENA!

INTERAKTYVŪS MATEMATIKOS
MOKYMOSI OBJEKTAI IR JŲ KŪRIMAS

Trečiadienis – 8 ir 9 pamoka

Mokytoja Daiva Balevičienė

226 kab.

Sutik, kad mokytis matematikos daug smagiau naudojantis
interaktyviais objektais ir įvairiomis programėlėmis, o geriausi
rezultatai pasiekiami mokant kitus. Čia draugausi su matematika
kurdamas šiuos objektus ir programėles. Savo kūrybos rezultatais
pasidalinsi su savo bendramoksliais.



2021-09-10
SKIRTINGŲ KOJINIŲ DIENA!

MEDIJŲ IR INFORMACINIS
RAŠTINGUMAS

Antradienis – 9 pamoka

Mokytoja Gražina Šutienė

318 kab.

Tai kūrybinė praktika, kurioje naudosimės šiuolaikinėmis medijomis.
Čia pažinsi šiuolaikinio meno ir audiovizualinės kultūros procesus,
kursi naujųjų medijų meną. Dirbdami komandoje inicijuosime
kūrybinius projektus. 



2021-09-10
SKIRTINGŲ KOJINIŲ DIENA!

ROBOTIKOS MODELIŲ KŪRIMAS

Ketvirtadienis – 8, 9 pamoka

Mokytojas Darius Mažeika
218 kab.

Robotika – disciplina, apimanti informatiką, elektrotechnikq ir
mašinų gamybą. Robotika siekia programavimo pagalba užtikrinti
valdomą elektronikos ir mechanikos sričių robotų bendradarbiavimo
ir veiklos procesą. Čia turėsi progą sumodeliuoti savo robotikos
modelį ir iš arti paragauti šios mokslo srities.



2021-09-10
SKIRTINGŲ KOJINIŲ DIENA!

JAUNASIS PROGRAMUOTOJAS

Trečiadienis – 8 ir 9 pamoka

Mokytojas Arūnas Zamalis
207 kab.

Jeigu nori pagilinti savo žinias programavime, ugdyti loginį
mąstymą ir turėti tvirtą pagrindą toliau tęsti mokymąsi C++ kalba,
viską rasi šioje popamokinėje veikloje.



2021-09-10
SKIRTINGŲ KOJINIŲ DIENA!

ŽURNALISTIKOS LABORATORIJA 

Antradienis – 8 ir 9 pamoka

Mokytoja Jolanta Šakienė
213 kab.

Susipažinsi su žurnalisto darbo ypatumais, rašysi straipsnius, plėsi
savo žinių akiratį. Suvoksi viešai skelbiamos informacijos vertę,
turėsi galimybę tapti Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno
naujienlaiškio ir kitų leidinių kūrėju.



2021-09-10
SKIRTINGŲ KOJINIŲ DIENA!

MODELIAVIMO DIRBTUVĖS.
,,PASIDARYK PATS“

Penktadienis – 8 pamoka

Mokytojas Rokas Gedrimas
107 kab.

Šiame būrelyje rankdarbiais galėsi atskleisti visą savo kūrybinį
potencialą. Išmoksi nenaudojamiems daiktams suteikti naują
paskirtį, tuo pačiu suteiktadamas jiems naują gyvenimą.



VAIZDUOJAMASIS MENAS IR BRAIŽYBA
,,INŽINERINĖ GRAFIKA“

Ketvirtadienis – 8, 9 pamoka

Mokytoja Rasa Kondrotaitė
Janutienė

209 kab.

Be brėžinių negalėtų išsiversti inžinieriai, įvairūs technikos kūrėjai ir
konstruotojai bei architektai. Prisijungęs prie ,,Inžinerinės grafikos"
užsiėmimų, ugdysi gebėjimą kurti brėžinius, tam tikrų daiktų vaizdą,
schemas bei vietovių ir patalpų planus. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/In%C5%BEinerija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Technologija
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Statini%C5%B3_konstruktorius&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Architekt%C5%ABra


2021-09-10
SKIRTINGŲ KOJINIŲ DIENA!

ASMENINIO TOBULĖJIMO KELIU. (DOFE.
EDINBURGO HERCOGO TARPTAUTINIŲ JAUNIMO
APDOVANOJIMŲ PROGRAMA)

Antradienis – 8 ir 9 pamoka

Mokytoja Gabrielė
Kamarauskaitė

219 kab. 

The Duke of Edinburgh's International Award yra pasaulyje
pirmaujanti jaunimo apdovanojimų programa. Dalyvaudamas DofE
programoje, išsikelsi asmeninio tobulėjimo tikslus. Siekdamas savo
tikslų, dalyvausi reguliariuose susitikimuose su programos vadovais,
padėsiančiais įveikti iššūkius, atrasti vidinę motyvaciją tobulėjimui.



2021-09-10
SKIRTINGŲ KOJINIŲ DIENA!

,,NACIONALINIS SAUGUMAS IR
KRAŠTO GYNYBA“

Antradienis – 8 pamoka
Penktadienis – 8 ir 9 pamoka

Mokytojas Gintautas
Matusevičius

304 kab. 

Čia plėtosi pilietinės veiklos įgūdžius, įgysi praktinių žinių kaip elgtis
ekstremalių situacijų, karo ir kito pavojaus metu. Programa apima
tris veiklos sritis: šalies nacionalinis saugumas, krašto gynybos
sistema: kariuomenė ir tarnybos būdai, praktiniai karybos įgūdžiai,   
ekstremalios situacijos.



2021-09-10

SKIRTINGŲ KOJINIŲ DIENA!

ALUMNI KLUBAS ,,GIMNAZIJOS
ISTORIJOS ŠYDĄ PRASKLEIDUS“

Trečiadienis – 8 pamoka

Mokytoja Vilma Grigienė

322 kab.

Prisijungęs prie šio klubo organizuosi ir dalyvausi susitikimuose,
diskusijose su gimnazijos absolventais. Įkvėpimo ir motyvacijos įgysi
ekskursijose į absolventų darbovietes. Turėsi galimybę arčiau
pažinti gimnazijos istoriją ir puoselėti ją prisidedėdamas prie
gimnazijos muziejaus veiklos. 



2021-09-10

SKIRTINGŲ KOJINIŲ DIENA!

VERSLUMO KOMPETENCIJŲ UGDYMAS.
MOKINIŲ MOKOMOSIOS BENDROVĖS

Antradienis – 8 ir 9 pamoka

Penktadienis – 8 ir 9 pamoka

Mokytoja Inga Kublickienė

114 kab.

Vieną dieną nori sukurti savo verslą? Esi girdėjęs apie mokinių
mokomąsias bendroves ir nori pats tai išbandyti? Turi puikią
galimybę sukūręs produktą ar paslaugą vystyti savo verslą,
dalyvauti jaunųjų bendrovių konkursuose ir parodose.



VOKIEČIŲ KALBA IR KOMUNIKACIJA

Antradienis – 8 ir 9 pamoka

Ketvirtadienis – 8 pamoka

Mokytoja Jurgita Lukienė

303 kab.

Šioje popamokinėje veikloje galėsi gilinti vokiečių kalbos žinias,
išmokti jas pritaikyti kasdieniniame gyvenime, na, o, jeigu niekad
nesi jos mokęsis ir nori pradėti, visada esi čia laukiamas!



UGDYMO KARJERAI STUDIJA
,,ŽINGSNIS Į ATEITĮ“

Trečiadienis – 8 pamoka

Ketvirtadienis – 8 pamoka

Mokytoja Egidija
Tarkauskienė

115 kab.

Sužinosi daugiau apie savo ateities galimybes, studijų pasirinkimo
įvairumą bei ko reikia, kad patektum į savo svajonių universitetą ar
darbą. Jeigu nori išmokti planuoti savo ateitį ar abejoji dėl savo
pasirinkimų, esi laukiamas studijoje ,,Žingsnis į ateitį“.



RENGINIŲ VEDĖJŲ IR
ORGANIZATORIŲ STUDIJA

Antradienis – 8 ir 9 pamoka

Mokytoja Deimantė 

Jankūnaitė

221 kab.

Ar nori įveikti viešojo kalbėjimo baimę? Išbandyti save
organizuojant renginius? O galbūt net abu?! Tad čia yra ta vieta, kur
galėsi tobulinti komunikacijos, organizavimo ir viešojo kalbėjimo
įgūdžius. Kartu dalyvausime, organizuosime ir vesime gimnazijos
renginius :) 



KINOMANŲ KLUBAS

Antradienis –  8 ir 9 pamoka

Mokytojas Jonas Kuzminas

314 kab.

Domiesi kinu, karščiausiomis kino pasaulio naujienomis ir nepraleidi
nei vieno naujai išleisto filmo? Ieškai bendraminčių, su kuriais galėsi
aptarti neseniai matytą filmą? Kinomanų klubas yra ta vieta, kur esi
laukiamas bendraminčių.



UŽSIENIO KALBŲ KLUBAS ,,SALUTE"

Ketvirtadienis – 8, 9 pamoka

Mokytoja Ana Novikienė

316 kab.

Šiame kalbų klube galėsi susipažinti su kalbų, mokomų mokykoje,
kultūra, istorija ir tradicijomis. Įgytus įgūdžius mokėsi naudoti
praktikoje, nes, ką išmoksi, ant pečių nenešiosi! Bendrausi su
vietiniais, respublikiniais, tarptautiniais analogiškais klubais – visus
įgytus įgūdžius taikysi įvairioje projektinėje tarptautinėje veikloje.



BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO
PRAKTIKUMAI. ,,KOMUNIKACIJOS KLUBAS"

Ketvirtadienis –  8, 9 pamoka

Mokytoja Eglė Letkauskienė

215 kab.

Bijai užkalbinti žmogų pirmas? Kai reikia šnekėti su nepažįstamu
žmogumi, pradeda drebėti rankos? Sunku dirbti komandinius
darbus? Jeigu tai yra tiesa, viso bendravimo ir bendradarbiavimo
meno išmoksi šioje popamokinėje veikloje.



DEBATŲ KLUBAS (ISTORIJA)

Pirmadienis – 8, 9 pamoka

Ketvirtadienis – 8 pamoka

Mokytoja Gabrielė
Kamarauskaitė

219 kab.

Ar kada nors susimąstei, kas vyksta pasaulyje? Nepraleidi dienos,
neperskaitęs naujienų? Mėgsti diskutuoti? Galbūt tau patinka
įrodinėti savo tiesą? O gal tiesiog nori linksmai praleisti laiką ir
sužinoti, kas vyksta pasaulyje? Jei bent į vieną klausimą atsakei
,,taip", tuomet kviečiame į debatų klubą.



VOKIEČIŲ KALBOS IR KULTŪROS
KLUBAS

Ketvirtadienis – 8 pamoka

Mokytojas Alexander
Woelffling

303 kab.

Esi pradedantysis ar jau pažengęs vokiečių kalboje ir nori daugiau
žinių apie šią kalbą bei Vokietijos istorijq, kultūrą, tradicijas iš pirmų
lūpų? Jei atsakymas teigiamas, esi laukiamas šioje popamokinėje
veikloje. 



DOFE ŽYGEIVIŲ KLUBAS. (DOFE. EDINBURGO
HERCOGO TARPTAUTINIŲ JAUNIMO
APDOVANOJIMŲ PROGRAMA)

Trečiadienis – 8 pamoka

Mokytojas Regimantas
Viktoras Jagentavičius

Sporto salė

The Duke of Edinburgh's International Award yra pasaulyje
pirmaujanti jaunimo apdovanojimų programa, kurioje
dalyvaudamas ir tu gali patirti daugybę nuotykių žygio metu,
susirasti draugų, atrasti savo užslėptus talentus, geriau pažinti save
ir išmokti išgyventi gamtoje.


