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NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMOS 2022-2023 M. M. 

 

Eil. 

Nr. 
Programos pavadinimas 

Klasės ar 

kl. grupės 
Kompetencijų sritis 

Val. sk. 

per sav. 

MENINĖ RAIŠKA 

1.  Keramikos būrelis 

„Molinukas“ 

1-5 Asmeninės kompetencijos (pažinti save, įvertinti savo jėgas ir priimti iššūkius, kryptingai siekti tikslų, dirbti 

komandoje, valdyti emocijas ir jausmus) 

Iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijos (mąstyti kūrybingai, drąsiai kelti idėjas, inicijuoti idėjų 

įgyvendinimą, įtraukti kitus, aktyviai ir kūrybingai veikti, pagrįstai rizikuoti, mokytis iš nesėkmių) 

2 

2.  „Aš, pieštukas ir 

teptukas“ 

1-5 
2 

MENO KOLEKTYVAI 

3.  Tautiniai šokiai 3-4 Asmeninės kompetencijos (pažinti save, įvertinti savo jėgas ir priimti iššūkius, kryptingai siekti tikslų, dirbti 

komandoje, valdyti emocijas ir jausmus) 

Iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijos (drąsiai reikšti savo meninį potencialą, aktyviai ir kūrybingai 

veikti, į bendrą veiklą įtraukti kitus, dirbti komandoje) 

2 

4.  Jaunučių choras 

 

1-4 Iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijos (mąstyti kūrybingai, į bendrą veiklą įtraukti kitus, aktyviai ir 

kūrybingai veikti, dirbti komandoje) 

Socialinės kompetencijos (gerbti kitų siekius, poreikius ir gebėjimus, pozityviai bendrauti, padėti kitiems ir 

priimti pagalbą, dalyvauti bendruomenės ir visuomenės gyvenime, valdyti emocijas) 

2 

5.  Vokalinis ansamblis 5-8 2 

SPORTAS IR SVEIKATA 

6.  Kvadratas 1-2 

3-4 

Asmeninės kompetencijos (pažinti save, įvertinti savo jėgas ir priimti iššūkius, kryptingai siekti tikslų, 

atsispirti neigiamai įtakai, laikytis duoto žodžio, valdyti emocijas ir jausmus) 

Mokėjimo mokytis kompetencijos (pasitikėti savo jėgomis, išsikelti realius siekius, pasirinkti mokymosi 

strategijas ir priemones, vertinti mokymosi pažangą, numatyti tolesnius žingsnius) 

2 

2 

7.  Judrieji žaidimai 5-8 2 

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 

8.  Kompiuterinė grafika 

virtualiai 

3-4 Iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijos (mąstyti kūrybingai, drąsiai kelti idėjas, siekti užsibrėžto tikslo, 

inicijuoti idėjų įgyvendinimą, įtraukti kitus, aktyviai ir kūrybingai veikti, pagrįstai rizikuoti, mokytis iš 

nesėkmių, dirbti komandoje, valdyti emocijas)  

Pažinimo kompetencijos (klausti ir ieškoti atsakymų, daryti išvadas, būti atkakliam ir turėti teigiamą požiūrį 

į mokymąsi) 

1 
(3 gr.) 

9.  Robotika. Ateities 

programuotojams 

4-5 1,5  
(4 gr.) 
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GABIŲ VAIKŲ UGDYMAS 

10.  Jaunųjų matematikų 

būrelis „Iš taško A į tašką 

B“ 

6-8 Komunikavimo kompetencijos (išsakyti mintis, išklausyti, tinkamai naudoti ir suprasti kūno kalbą, parinkti 

tinkamą kalbos stilių) 

Mokėjimo mokytis kompetencijos (mokytis noriai, pasitikėti savo jėgomis, išsikelti realius mokymosi tikslus, 

pasirinkti mokymosi strategijas ir priemones) 

1 

11.  Anglų kalbos dirbtuvės 7 2 

TECHNINĖ KŪRYBA 

12.  Jaunieji fotografai 5-8 Iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijos (mąstyti kūrybingai, drąsiai kelti idėjas, inicijuoti idėjų 

įgyvendinimą, aktyviai ir kūrybingai veikti, mokytis iš nesėkmių) 

Asmeninės kompetencijos (pažinti save ir save gerbti, įvertinti savo jėgas ir priimti iššūkius, kryptingai siekti 

tikslų) 

Pažinimo kompetencijos (klausti ir ieškoti atsakymų, daryti išvadas, plėsti akiratį, stebėti, vertinti, būti 

atkakliam ir turėti teigiamą požiūrį į mokymąsi) 

1 

13.  Geografija 

skaitmeniniame pasaulyje 

7-8 1 

SAVIVALDA 

14.  Mokinių savivalda 5-8 Socialinės kompetencijos (pozityviai bendrauti, būti atsakingam, valdyti konfliktus, padėti kitiems ir priimti 

pagalbą, dalyvauti bendruomenės ir visuomenės gyvenime, dirbti komandoje) 

Komunikavimo kompetencijos (išsakyti mintis, išklausyti, tinkamai naudoti ir suprasti kūno kalbą, valdyti 

emocijas, parinkti tinkamą kalbos stilių) 

2 

PAŽINTINĖ 

15.  Jaunieji gamtos 

tyrinėtojai 

5-8 Asmeninės kompetencijos (pažinti save ir savo aplinką, dalintis sukauptomis žiniomis, pozityviai mąstyti, 

dirbti komandoje) 

Pažinimo kompetencijos (klausti ir ieškoti atsakymų, daryti išvadas, plėsti akiratį, stebėti, vertinti, būti 

atkakliam ir turėti teigiamą požiūrį į mokymąsi) 

2 
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