AKREDITUOTŲ PROGRAMŲ, KURIAS GALI RINKTIS PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS MOKINIAI, SĄRŠAS

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

Teikėjo pavadinimas, kontaktai

Pagėgių
savivaldybės
meno ir
sporto
mokykla

Pagėgių
savivaldybės
meno ir
sporto
mokykla

Pagėgių
savivaldybės
meno ir
sporto
mokykla

Evelina Norkienė,
tel. nr.: +37067837658,
el. p.: pagegiumsm@gmail.com

Evelina Norkienė,
tel. nr.: +37067837658,
el. p.: pagegiumsm@gmail.com

Evelina Norkienė,
tel. nr.: +37067837658,
el. p.: pagegiumsm@gmail.com

Programos
pavadinimas

Muzikinis
neformaliojo
vaikų
švietimo
ugdymas

Tinklinis

Dailės
terapija

Vykdymo vieta

Pagėgių savivaldybės
meno ir sporto
mokykla, Vilniaus g.
46, Pagėgiai.

*Stoniškių pagrindinė
mokykla, Klaipėdos
g. 17, Rukų
k., Stoniškių
sen., Pagėgių
sav.
*Šilgalių mokykladaugiafunkcinis
centras, Mokyklos g.
1, Šilgalių k., Pagėgių
sav.
*Natkiškių Z.
Petraitienės
pagrindinė mokykla,
Natkiškių k., Pagėgių
sav.
Pagėgių savivaldybės
meno ir sporto
mokykla, Dailės
skyrius, Vilniaus g.
46, Pagėgiai.

Mokinių
amžius

7-19 metų

10-19 metų

7-18 metų

Trumpas NVŠ programos
aprašymas
Muzikavimas
pasirinktu
instrumentu
(fortepijonu,
akordeonu, variniais pučiamaisiais
instrumentais,
bosine
gitara,
balsu), ansamblis (vokalinis,
gitaristų, akordeonistų, varinių
pučiamųjų instrumentų), jaunių
choras. Individualūs bei grupiniai
užsiėmimai, koncertai,
meniniai projektai, festivaliai,
dainų šventės.

Tinklinio žaidimo mokymas:
bendras fizinis, specialus fizinis,
techninis
taktinis,
teorinis,
žaidybinis bei intelektualinis
parengimas.

Meninė - kūrybinė veikla, kaip
gydantis, nukreipiantis dėmesį,
harmonizuojantis
veiksnys.
Piešimas, tapyba, kompozicija iš
įvairių gamtinių bei dirbtinių

medžiagų.

4.

5.

6.

Pagėgių
savivaldybės
meno ir
sporto
mokykla

Pagėgių
savivaldybės
meno ir
sporto
mokykla

Laisvoji
mokytoja
Lina Diktanaitė
Blusienė

Evelina Norkienė,
tel. nr.: +37067837658,
el. p.: pagegiumsm@gmail.com

Evelina Norkienė,
tel. nr.: +37067837658,
el. p.: pagegiumsm@gmail.com

tel. nr.:+37060965961,
el. p.: linadiktanaite@gmail.com

Šachmatai

Grafinis Dizainas

Pagėgių
savivaldybės meno
ir sporto mokykla,
Vilniaus g. 46,
Pagėgiai.

7-18 metų

Pagėgių savivaldybės
meno ir sporto
mokykla, Dailės
skyrius, Vilniaus g.
46, Pagėgiai.

12-18 metų

*Pagėgių kultūros
centras, Jaunimo g. 3,
Sportiniai šokiai Pagėgiai.
Pagėgiuose
*Klaipėdos g. 17,
Rukų k., Stoniškių
sen., Pagėgių sav.

6-19 metų

Programos
dalyviai
bus
supažindinti su šachmatų lenta ir
figūromis, jų vertėmis bei
pagrindinėmis
žaidimo
taisyklėmis. Vėliau bus mokoma,
kaip teisingai pradėti partiją
baltosiomis
ir
juodosiomis
figūromis (pagrindiniai debiutai),
kaip duoti varžovui matą su
skirtingomis figūromis. Mokymas
vyks pagal taisyklę ‚,nuo paprasto
prie
sudėtingo‘‘,
todėl
su
kiekviena
tema
programos
dalyviai spręs vis sudėtingesnius
uždavinius ir analizuos vis
sudėtingesnes pozicijas šachmatų
lentoje.
Programos
metu
pristatoma šachmatų teorija bus
iliustruojama pavyzdžiais, todėl
mokiniai spręs daug šachmatų
užduočių, analizuos šachmatų
sporto profesionalų sužaistas
partijas.
Piešimo, tapybos, kompozicijos
bei populiarių kompiuterinių
grafinio dizaino programų pagalba
tiksliai ir efektyviai vaizdinių
būdu perduoti pasirinktą žinutę (
kvietimų, skelbimų, skrajučių,
padėkų, sveikinimų, tinklapių
kūrimas).
Programos tikslas - mokyti
sportinių šokių, suteikti žinių apie
šokių ir sporto naudą, lavinti
teisingą stovėseną ir laikyseną,
skatinti rinktis sveiką gyvenimo
būdą, ugdyti savarankiškumą,

7.

8.

9.

Laisvoji
mokytoja
Lina
Diktanaitė
Blusienė

Laisvoji
mokytoja
Ingrida Juciūtė

Laisvasis
mokytojas
Antanas
Merkevičius

tel. nr.:+37060965961,
el. p.: linadiktanaite@gmail.com

tel. nr.: +37063333153,
el. p.: juc.ing@gmail.com

tel. nr.: +37069933772,
el.p.:antanas.merkevicius@gmail.com

Šok, judėk,
gyvenk
sveikai!

Pažink save

Dvikovinės
sporto šakos

*Pagėgių kultūros
centras, Jaunimo g. 3,
Pagėgiai.
*Johaneso
Bobrovskio g. 17,
Vilkyškių mstl.,
Vilkyškių sen.,
Pagėgių sav.

Pagėgių Algimanto
Mackaus gimnazija,
Vilniaus g. 3,
Pagėgiai.

Pagėgių Algimanto
Mackaus gimnazija,
Vilniaus g. 3,
Pagėgiai

6-19
metų

10-19
metų

8-18
metų

toleranciją. Vaikai dalyvauja
varžybose, pasirodymuose, siekia
užsibrėžtų tikslų, gilina šokių
žinias, lavina kūną.
Suteikiant žinių apie šokių naudą,
skatinti vaikus rinktis sveiką
gyvenimo būdą, ugdyti vaikų norą
šokti, skatinti fizinį aktyvumą.
Mokyti vaikus šokio pagrindų,
lavinti teisingą stovėseną ir
laikyseną,
koordinaciją,
muzikalumą. Vaikai dalyvauja
renginiuose bei pasirodymuose,
dalyvauja
žaismingose
pamokėlėse
apie
sveiką
gyvenseną. Mokiniai gilina žinias
šokio,
judesio
ir
sveikos
gyvensenos srityse.
Programos metu jauni žmonės
tobulės trijose pagrindinėse srityse:
socialinėje
(mentorystė,
savanoriavimas), sporto (fizinis
aktyvumas, patyriminiai žygiai) bei
kūrybiškumo (skirtingų kūrybinių
veiklų
įgūdžių
įgyjimas
ir
gilinimas).
Programos
metu
mokiniai mokysis mokyti ir
mokytis,
bendrauti
ir
bendradarbiauti, sveikai ir aktyviai
leisti laisvalaikį, patys siūlys idėjas
savo ir kitų vaikų veiklai.
Programos dalyviai turės galimybę
išbandyti save įvairiose kūrybinėse
veiklose bei tobulinti labiausiai
patikusios veiklos įgūdžius.
Programos tikslas – supažindinti
moksleivius su dvikovinėmis
sporto šakomis, ugdyti jų ryžtą,
discipliną, atsakomybę siekiant
užsibrėžtų tikslų. Užsiėmimų

10.

11.

12.

Laisvasis
mokytojas
Vytautas Urba

Rambyno
regioninis
parkas

Laisvoji
mokytoja Rasa
Šlajienė

tel. nr.: +37061620112,
el.p.: vytautas.urba@gmail.com

tel. nr.:+37065972410,
el.p.: projektai@rambynoparkas.lt

tel. nr.:+37065286032,
el.p.: r.slajiene@gmail.com

Skautų
„Dievui,
Tėvynei,
Artimui“

Jaunasis
gamtos
tyrėjas

Jaunimo klubas
„JIE“

Stoniškių pagrindinė
mokykla, Klaipėdos
g. 17, Rukų k.,
Stoniškių sen.,
Pagėgių sav.

10-16
metų

Rambyno regioninio
parko gamtos klasė,
Nemuno g. 4, Bitėnai,
Lumpėnų sen.,
Pagėgių sav.

11-14
metų

P. Lukošaičio g. 18,
Vilkyškių mstl.,
Pagėgių sav.

13-19
metų

metu per vykdomą veiklą
mokiniams
bus
diegiamas
pozityvus požiūris į sveiką
gyvenseną, jie bus skatinami
stiprėti fiziškai ir dvasiškai,
mokomi susikaupimo, kantrybės,
koncentracijos,
atsakomybės,
pasitikėjimo savimi, pagarbos
bendraamžiams ir
vyresniems, disciplinos, tvirtės jų
charakteris, stiprės valia.
Programos metu vaikai veikdami
mažose grupėse (skiltyse) susikurs
simboliką, kels idėjas ir jas
stengsis įgyvendinti. Aktyvių
metodų pagalba susipažins su
Lietuvos ir pasaulio skautybės
istorija,
mokysis
elgtis
ekstremalių
situacijų
aplinkybėmis, eis į žygius, stebės
gamtą, domėsis gimtojo krašto
kultūra ir istorija, kartu su grupe
sugalvos ir atliks gerąjį darbelį
vietos bendruomenei.
Programos tikslas – sudaryti
vaikams sąlygas pasirinkti norimą
veiklą ir užsiėmimų formą.
Suteikti žinių apie ekologiją,
aplinkosaugą, laukinę florą ir
fauną. Programa padės spręsti
aplinkosaugos problemas, skatins
nevartotojišką požiūrį, ugdys
sąmoningus piliečius.
Mokinys, ugdydamasis šiame kurse
susipažins su Lietuvos ir savo krašto
istorija,
įdomiais
žmonėmis,
dalyvaus
projektinėje-kūrybinėje
veikloje. Taip pat bus ugdomos
asmeninės bei lyderio kompetencijos,

13.

Lietuvos šaulių
sąjunga

Pagėgių jaunųjų
tel. nr.: +37061473750,
el.p.:vitalija.slepaviciene@sauliusajunga.lt šaulių programa

*Pagėgių Algimanto
Mackaus gimnazija,
Vilniaus g. 3, Pagėgiai
*Vilkyškių Johaneso
Bobrovskio gimnazija,
P. Lukošaičio g. 18,
Vilkyškių mstl.,
Pagėgių sav.

11-19
metų

patriotinės vertybės. Kiekvienas
mokinys
dalyvaus
veiklose
panaudodamas visas savo išgales,
bręs kaip asmenybė – kūrybiška,
aktyvi, gebanti bendradarbiauti,
padėti kitam ir imtis atsakomybės.
Moksleivis,
jaunasis
šaulys,
ugdydamasis šiame kurse įvertins
savo
žinias
apie
pagrindines
valstybines institucijas ir jų svarbą,
išmoks tvarkingai nešioti šaulio
uniformą ir taisyklingai žygiuoti,
saugiai elgtis su pniaumatiniu ir
mažo kalibro šautuvais, teisingai
atlikti šaudybos pratimus ir kt.

