2018 METŲ JONIŠKIO R. AKREDITUORI TEIKĖJAI IR PROGRAMOS
Justinas Jurkaitis, programa „Linijiniai šokiai (Joniškis)“, justinas@salida.lt, 8 674 45882
Linijiniai šokiai šiuo metu gana populiari laisvalaikio praleidimo forma ir gera medžiaga vaikų
choreografinėms kompozicijoms, be to, vyksta daug su linijiniais šokiais susijusių renginių, todėl
žinant jų kompozicijas atsiranda galimybė dalyvauti įvairiuose festivaliuose ir net varžybose.
Programos dalyviai ne tik išmoks linijinių šokių praktiškai, bet išmoks atskirti jų stilius, naudoti
linijinių šokių technikos elementus. Programa skirta mokyklinio amžiaus vaikams, siekiantiems
saviraiškos galimybių
UAB „Autotodis“, saugaus eismo programa, info@autotodis.lt, 8 600 40200
Saugaus eismo mokymas suprantamas kaip saugaus eismo kompetencijos ugdymas, o saugaus
eismo kompetencija – žinių, gebėjimų bei nuostatų visuma, leidžianti sumažinti asmens
pažeidžiamumą automobilių keliuose ir laiduojanti aktyvią asmens poziciją kuriant saugesnę eismo
aplinką. Tai reiškia, kad ugdymo procese siekiama sukurti tokią žinių, gebėjimų ir vertybinių
nuostatų visumą, kuri teiktų galimybę mokiniams ne tik tapti brandžiomis asmenybėmis,
pasirengusiomis aktyviai dalyvauti sprendžiant įvairias eismo problemas, bet ir taikyti turimas
žinias bei gebėjimus kasdienėje eismo praktikoje; ne tik taikyti jau žinomus saugaus elgesio
modelius, bet ir juos tobulinti atsižvelgiant į besikeičiančią eismo aplinką gyvenamojoje vietovėje
(ar pakeitus gyvenamąją vietovę). Saugaus eismo kompetencijos ugdymą sąlyginai galima skirstyti į
pėsčiųjų, keleivių ir vairuotojų saugaus eismo kompetencijos ugdymą.
Asta Valienė, programa „Bendraukime linksmai“, asta.valiene@gmail.com, 8 612 30284
Neformaliojo ugdymo programa „Bendraukime linksmai“ sukuria erdvę ugdyti gebantį
komunikuoti jauną žmogų, lavinti jo kūrybingumą, skatinti iniciatyvumą, atskleisti organizacinius
įgūdžius.
Asociacija „Strėlės“, programa „Sportas-sveikata, futbolas-aistra“, jonasvalanc@gmail.com, 8 679
44906
Vaikų ir jaunimo užimtumas, panaudojant sportinius žaidimus, mokant bendradarbiavimo,
komandinio darbo, supratimo vienas kito. Komandiniai sporto žaidimai suteikia vaikams bei
paaugliams galimybę bendrauti su bendraamžiais bei draugais, jiems sveikoje bei smagioje
aplinkoje, išvengti per didelio laiko praleidimo prie šiuolaikinių technologijų. Sportiniai žaidimai
motyvuoja ugdyti kasdienį fizinį aktyvumą, bei jausti poreikį užsiimti sveika gyvensena.
Komandinis darbas susijęs su sporto žaidimais leidžia mokiniams jaustis ir tapti vertingiems bei
reikalingiems. Taip pat, komandiniai sportiniai žaidimai lavina mokinių fizinį pajėgumą, motoriką,
koordinaciją, ištvermę, greitį, reakciją, vikrumą, pusiausvyrą, lankstumą, jėgą, techniką bei
meistriškumą. Futbolas- mėgiamas visame pasaulyje žaidimas, tad supažindinimas su jo
taisyklėmis, geriausiais žaidėjais, komandomis, praplės vaikų akirati.
Rytis Keršys, programa „Graikų-romėnų imtynės“, rytiskersys@gmail.com, 8 601 39350
Programa skirta skatinti mokinių fizinį aktyvumą, lavinti mokinių fizines savybes, išmokyti imtynių
pagrindų. Užsiėmimų metu mokiniai išmoks taisyklingai atlikti fizinius pratimus, žais judriuosius
žaidimus, žaidimus su imtynių elementais, mokysis imtynių veiksmų, mokysis imtis, dalyvaus
varžybose.

Lietuvos skautija, programa „Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programa: skautauk, patirk, atrask
(Joniškio r. sav.)“, nvs.skautai@gmail.com, 8 615 62937
Programos įgyvendinimas paremtas pasaulyje pripažintu „skautiškuoju metodu“ (jo
elementai: mokymasis veikiant, mažų grupių sistema, gamtos pažinimas ir veikla joje, vadovo
pavyzdys, asmeninio pažangumo sistema, įžodis ir priesakai, simbolika). Užsiėmimų veiklos
organizuojamos pagal amžiaus grupes (6–10 m., 11–14 m., 15–19 (21) m.). Vaikai, veikdami
mažose grupelėse (skiltyse), susikuria simboliką, prisiima pareigų, kelia idėjas, planuoja jų
įgyvendinimą, priima sprendimus, aptaria vykdytą veiklą. Aktyviųjų metodų pagalba susipažįsta su
skautybės Lietuvoje šimtmečio ir pasaulio skautų istorija, mokosi elgtis ekstremalių situacijų
aplinkybėmis, eina į žygį, stebi gamtą, domisi gimtojo krašto kultūra ir istorija, mokosi stovyklauti,
atlieka kūrybines bei konstravimo (pionerijos) užduotis, įgyja skautiškų specialybių, kartu su grupe
sugalvoja ir atlieka gerąjį darbelį vietos bendruomenei. Programa paremta pakopine ugdymo
sistema, kur kiekvienas dalyvis asmeniškai seka savo pažangą ir drauge su ugdytoju vertina savo
pasiekimus, kurie pažymimi įteikiant specialius ženklus-simbolius. Programoje dalyvaujantys
vaikai formuojasi asmeninių vertybių sistemą, ugdosi kritinį mąstymą, sustiprina savo pilietines
pozicijas – tai tampa jų savastimi, patiriant skautiško nuotykio dvasią, įgyjant gyvenimiškų įgūdžių,
dar geriau pažįstant save ir aplinką, surandant naujų draugų.
Gintaras Melinis, programa „Joniškio vaikų karatė šotokan technikos veiksmų mokymo programa“,
gintaras.melinis@gmail.com, 8 698 75102
Karate pratimai gali tapti ir puikia asmenybės ugdymo priemone. Vaikas privalo paklusti griežtai
tvarkai, mokomas gerbti draugą, trenerį, varžovą. Per pratybas vaikas turi sutelkti dėmesį, būti
atidžiu ir nuovokiu. Programoje akcentuojama tai, kad pradinis jaunųjų sportininkų karate kovos
menų veiksmų mokymas turi būti nukreiptas tenkinti ugdytinių norą judėti ir jo pagalba
formuojamas pradinis rytų kovos menų suvokimas ir nustatomi fiziniai auklėtinių gebėjimai.
Pratybų metu bus taikoma įvairiapusiška ir judri veikla, suteikianti auklėtiniams judėjimo
džiaugsmą , laisvę ir teigiamas emocijas, tačiau kartu bus laikomasi ir griežtai reglamentuoto
technikos veiksmų mokymo bei fizinių pratimų atlikimo metodų.
Sieksime, kad rytų kovos menų sporto pradžiamokslis nebūtų vien aiškinimas, nes psichologai,
pedagogai-tyrėjai (Palaima, 1985; Kuklys, 1982, Naužemys, Saplinskas, Kniukšta 2000)
rekomenduoja su vaikais daugiau žaisti bei judėti, atsisakant monotonijos ir diktatoriško mokymo.
Asta Galinienė, programa „Bendravimo klubas“, gastas@gmail.com, 8 682 19805
„Bendravimo klubas“ sukuria erdvę pradėti formuoti jaunųjų ugdytinių bendravimo anglų kalba
įgūdžius, skatinant nesivaržant išreikšti savo požiūrį į jau pažįstamą aplinką ir naujai atrastus
dalykus. Programa pasižymi interaktyvių veiklų įvairove, padedančia ugdyti smalsų, gebantį
bendrauti ir išreikšti savo nuomonę žmogų, kuriam rūpi patirti pažinimo džiaugsmą, perprasti
naujoves ir lengviau adaptuotis šiuolaikiniame pasaulyje.
Deividas Vištaitis, programa „Mažais žingsneliais į krepšinio olimpą“, d.vistaitis@gmail.com,
8 602 22143
Ne paslaptis, kad krepšinis Lietuvoje vadinamas „antra religija“. Krepšinis - yra vienas iš
pagrindinių sveikatos ir fizinio ugdymo priemonių žaidimų srityje. Krepšinyje, kaip ir kituose
žaidimuose būdingas lenktyniavimas, pergalės siekimas, įvairios emocijos, ugdomi pagrindinių
judesių (bėgimų, šuolių, metimų, gaudymų, perdavimų ir kt.) motoriniai įgūdžiai, tobulinamos
fizinės ypatybės, tokios kaip judesių koordinacija, greitis, vikrumas, jėga, ištvermė, grūdinamas
organizmas, organizmo adaptacija prie sunkių fizinių krūvių, aktyvėja kūrybinis žaismingumas,
tobulėja psichinės ir moralinės savybės (sumanumas, išradingumas, pagarba, suvokimas). Mokiniai
išmoks krepšinio teorijos, įvairių technikos ir taktikos veiksmų, patobulins jau mokamus technikos

ir taktikos veiksmus. Pratybų metu patys savarankiškai mokinsis priimti reikiamus ir tinkamus
sprendimus įvairiose žaidimo situacijose. Užsiėmimų metu skatinsiu ugdytinius bendradarbiauti,
kūrybingai, atsakingai, nepažeidžiant taisyklių spręsti jiems pavestas užduotis ir žaidimo metu
vyksiančias įvairias situacijas, ugdysiu pagarbos vienas kitam principo, sportinio „fair
play“ žaidimo principo. Ugdytiniai užsiėmimų metu mokysis įvairiais metodais, tokiais kaip
aiškinimo, stebėjimo, rodymo, individualaus ir grupinio metodo, kartojimo, rato, srautinio, dalinio,
deduktyvaus, rungtyniavimo, varžybinio. Ugdytiniai užsiėmimų metu išmoks analizuoti savo bei
kitų technikos ir taktikos veiksmus, stebint varžybų įrašus. Pramokę pagrindinių veiksmų ir
žinodami krepšinio taisykles, gebės pritaikyti sukauptą informaciją ir technikos bei taktikos
veiksmus varžybiniu momentu.
Rita Padgurskienė, programa „Keramika“, padgurskiene@yahoo.com, 8 682 38248
Keramikos būreliai itin reikalingi mokyklose, nes vaikai domisi lipdyba iš molio.
Keramikos būrelyje vaikas gauna galimybę saviraiškai, savo kūrybinių gebėjimų lavinimui,
vaizduotės lavinimui. Molis plastiškas, iš jo lengva kurti, įgyvendinti savo kūrybinius sugebėjimus.
Vaikai paprastai lipdo puodelius, lėkšteles, jas dekoruoja, puošia. Didesnių įgūdžių reikia, norint
nulipdyti gyvūno figūrėlę, bet turintiems meninių polinkių vaikams ir tai nesunku. Mėgstami
buityje naudojami daiktai – pieštukinės, taupyklės, kiaušinių laikikliai. Vaikams smagu spausti
figūrėles iš gipsinių formų.
Būrelio veikloje svarbu vaikams parodyti, kiek galimybių yra lipdyboje iš molio ir
kiek erdvės jų pačių saviraiškai. Kartais rezultatai apstulbina ir pačius kūrėjus, tada stiprėja
motyvacija, noras lipdyti. Labai svarbus ir dekoravimas, priemonių įvairovė išgauti įvairias
faktūras. Darbelių apipavidalinimui naudojamas lakas, keramikai skirti akriliniai dažai, bet dažnai
vaikai pasirenka išdegtą, bet niekuo nepadengtą savo darbelį – sako, toks mieliausias, šiltas rankų
darbas.
Lipdymas iš molio turi dar vieną svarbų faktorių – lavinama smulkioji rankų motorika, o
išlavėjusi smulkioji motorika tiesiogiai susijusi su girdimuoju suvokimu, gebėjimu skaityti ir rašyti.
Todėl rekomenduojama vaikams, turintiems logopedinių problemų.
Būrelio veiklos metu yra kalbama apie senuosius amatus, juk virvelinei lipdybai jau
tūkstančiai metų, o mes lipdyti būtent ir pradedame nuo virvelinės lipdybos. Tai atrodo paprasta ir
nesunku neįgudusiai rankelei, bet kiek įdomių daiktų galima sukurti. Vaikai susipažįsta su puodžių
darbais, įvairiomis keramikos degimo rūšimis, keramikos tradicijomis mūsų krašte, pasisemia idėjų
savo darbams iš senovinių gaminių.
Arvydas Butkus, programa „Drauge su teatru“, arvyyd@gmail.com, 8 698 02628
Tai parengiamoji programa Pasaulėjautos ir meno suvokimo studijai: kūrybiškumo pagrindai ir
teatras. Tai užsiėmimai su 11-19 metų vaikais po pasaulėjautos ir meno suvokimo studijos vėliava.
Lyginant su vyresnių grupe užsiėmimai daugiau orientuoti į veiksmą nei pokalbį apie savęs bei
supančio pasaulio pilnesnį suvokimą ir šio suvokimo atspindį mene. Tai žaidimai, improvizacijos ir
analitiniai pokalbiai padedantys kelti susidomėjimą savo vaizduotės galiomis, gyvu bendravimu su
draugais ir artimaisiais, pačiu kūrybiniu procesu.
Sandra Paulavičienė, programa „Kibirkštėlė“ ir programa „Šypsena“,
sandrapaulaviciene@yahoo.com, 8 616 13266
Programoje dalyvaujantys vaikai mokosi liaudiškų ir kitų žanrų šokių, tobulina choreografinius
įgūdžius, gerina fizinį pasirengimą, ugdosi taisyklingą laikyseną ir judesių koordinacija, tenkina
saviraiškos poreikį, mokosi bendrauti ir bendradarbiauti, ugdosi atsakomybės, pareigingumo,
pilietiškumo, tolerancijos, bendruomeniškumo įgūdžius, kultūrines ir menines kompetencijas.

Studijos nariai aktyviai koncertuoja mieste, rajone, šalyje ir užsienyje, dalyvauja konkursuose ir
festivaliuose, garsina ir reprezentuoja Joniškio miestą, Mato Slančiausko progimnaziją bei Mato
Slančiausko vardą šalyje ir už jos ribų.
Sceninės raiškos studija „Šypsena“
Programa skirta Kalnelio kaimo bendruomenės vaikams, veiklos kryptis - sceninė raiška,
prioritetus skiriant šokiui, etnokultūrai ir vaidybai. Numatomos vykdyti veiklos – šokio užsiėmimai,
dainavimas, lietuvių liaudies pasakų inscenizavimas, spektaklio statymas, sceninė etika ir kultūra,
dalyvavimas renginiuose ir jų organizavimas. Vaikai patenkins saviraiškos poreikį, bendraus,
bendradarbiaus, prasmingai ir turiningai leis laisvalaikį, pasijus svarbiais ir aktyviais bendruomenės
nariais.
VŠĮ „Spalvų harmonija“, programa „Linksmieji klavišai“, falista@gmail.com, 8 614 69517
YAMAHA muzikos mokyklos programa "Linksmieji klavišai" – viena iš Yamaha Academy of
Music Hamburg sukurtų programų, neturinti analogų muzikiniame vaikų lavinime. Programą
sudaro 6 vadovėliai ir 6 kompaktinės plokštelės; 6 knygos mokytojams su metodiniais nurodymais.
Apima įvairius besimokančiųjų amžiaus tarpsnius, didaktikos ir metodikos pagrindais orientuota į
muzikinės kalbos mokymą. Programoje išnaudojami unikalūs vaikų muzikinės raidos šansai.
Mėgdžiodami ir konkrečiais metodais mokomi vaikai, muzikinės kalbos mokosi taip pat, kaip
gimtosios kalbos. Šis pakankamai ankstyvas mokymas užsifiksuoja ilgalaikėje atmintyje, dėka to,
mokiniai geriau pasirengia tolimesnėms muzikos studijoms. Programos specializacija – grupiniai
užsiėmimai. Muzikavimas grupėje tiesiogiai veikia socialinį besimokančiųjų elgesį. Muzikuojant
ugdomas bendrystės jausmas, todėl tokius užsiėmimus taip pat turėtų rinktis nedrąsūs, socialiai
pažeidžiami vaikai.
Lietuvos šaulių sąjunga, programa „Joniškio krašto jaunųjų šaulių ugdymo programa „Aš pilietis“,
siauliai@sauliusajunga.lt, 8 372 26584
Moksleivis, jaunasis šaulys, ugdydamasis šiame kurse įtvirtina žinias apie pagrindines
valstybines institucijas ir jų svarbą, išmoksta tvarkingai nešioti šaulio uniformą ir taisyklingai
žygiuoti, saugiai elgtis su pneumatiniu ir mažo kalibro šautuvais, teisingai atlikti šaudybos
pratimus, susipažįsta su pagrindiniais reikalavimais ruošiantis žygiui, orientavimosi vietovėje ir
asmeninės higienos laikymusi lauko sąlygomis. Taip pat jaunieji šauliai yra mokomi spręsti įvairias
komandines užduotis, ugdomos asmeninės bei lyderio kompetencijos. Ši programa orientuota į
aktyvų gyvenimą mėgstančius 11-18 metų amžiaus moksleivius (mergaites ir berniukus).
Moksleiviai sužino apie LŠS bei kitų statutinių organizacijų veiklą, jų tikslus. Per jaunimui
patrauklią veiklą ir savirealizavimo patirtį skatinami siekti žinių aukštesnėse jaunųjų šaulių ugdymo
pakopose, tuo pačiu vykdant prevenciją nusikalstamumui jaunimo tarpe.
Be kas savaitinių užsiėmimų jaunimas dalyvauja pažintiniuose ir patriotiniuose žygiuose,
valstybinėse šventėse, pažymi įsimintinas Lietuvai dienas, dalyvauja žygiuose Lietuvos istorinėmis
vietomis, partizanų takais. ir .t.t.
VšĮ „Tolerancijos centras“, programa „Emocinio ir fizinio lavinimo kūrybinės dirbtuvės“,
erika@tolerancijoscentras.lt, gintare@tolerancijoscentras.lt, 8 646 72392, 8 699 03199
Programa skirta pradinių klasių mokiniams, kuriems padeda įveikti mokymosi, bendravimo
iššūkius, bei didesnius išgyvenimus patiriantiems paaugliams, kuriems padeda atsipalaiduoti
pasitikėjimu grįstoje aplinkoje, kritiškai vertinti save bei aplinką, adaptuotis sudėtinguose
socialiniuose vaidmenyse. Programos turinys apima teorinį-praktinį darbą, kuriuo metu ugdytiniai
skatinami stebėti save bei aplinką, analizuoti patiriamus jausmus, daryti išvadas bei mokytis valdyti

emocijas. Kitoje užsiėmimų dalyje vaikai žaidžia komandinius žaidimus salėje ir lauke,
improvizuoja, šoka. Pratimai lavina kūną, teikia saviraiškos galimybes.
Vaidas Valiukas, programa „Sportas ir turizmas: laisvalaikis, poilsis, sveikas gyvenimo būdas“,
vaidas.valiukas@joniskis.lt, 8 614 09308
Sportas ir turizmas – labai plačios sąvokos. Tai ir laisvalaikis, ir poilsis, ir sveikatos stiprinimas.
Kai kurios sporto šakos ar rungtys padeda regėjimui, greitam mąstymui, orientavimuisi vietovėje.
Turizmui labai artimos sporto šakos: stalo tenisas, šaškės, kvadratas, futbolas, judrieji žaidimai,
užsiėmimai treniruoklių salėje. Susipažinimas su šiomis sporto šakomis ir teoriškai ir praktiškai.
Turizmas pėsčiomis ir dviračiais. Teorinė turizmo dalis: pasidalijimas įspūdžiais iš aplankytų šalių
ir keliaujant po įvairias Lietuvos vietas. Teorinės sporto istorijos žinios. Olimpinių žaidynių istorija
ir įdomių sportinių įvykių rodymas (video).
VĮ „Varūna“, programa „Stipruolis“, lvirbicianskiene@gmail.com, 8 678 28913
Kūno rengybos „Stipruolis“ programa skirta neformaliajam vaikų ugdymui, savarankiškumo,
bendro fizinio pajėgumo stiprinimui, jėgos ir ištvermės lavinimui, sveikatos gerinimui.
Programoje pagrindinis dėmesys bus skiriamas savęs pažinimo ir gebėjimų atskleidimui, tikslingam
užimtumui, nepageidaujamo elgesio prevencijai. Vaikai išmėgins save aktyvioje, energingoje
veikloje, kurs pasitikėjimo atmosferą ir mokysis komandinio darbo. Geriau suvoks fizinio ugdymosi
galimybes ir judėjimo formų įvairovę. Pratimai su svarmenimis ir treniruokliais
Vijolė Vedeckiene, programa „Atvėrus laiko skrynią“, asareles@gmail.com, 8 619 38358
Etnokultūros būrelyje ,,Atvėrus laiko skrynią“ vaikai bus supažindinami su Joniškio krašto
etninėmis tradicijomis, papročiais, tautosaka, liaudies šokiais ir žaidimais. Įgytus įgūdžius galės
panaudoti savo šeimose, bendruomenėje, mokyklos ir rajono renginiuose. Programa pasižymi
veiklų įvairove, padedančia ugdyti smalsų, gebantį bendrauti ir išreikšti savo nuomonę žmogų,
kuriam rūpi pažinti savo šeimos šaknis, perprasti naujoves ir lengviau adaptuotis šiuolaikiniame
pasaulyje.
Vilma Kumpikevičiūtė, programa „Rankdarbių būrelis“, vilmelis@gmail.com, 8 612 35710
Vykdomos programos metu vaikai bus mokomi lietuviškų rankdarbių: siuvinėjimo, mezgimo,
nėrimo, karpinių, aplikacijos, medžiagų dažymo, dekoravimo darbelių.

