
 

Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos neformaliojo vaikų švietimo programos 

5-10 klasėms  

2022-2023 m. m. 
 Eil. 

Nr. 

Vadovas Užsiėmimo 

pavadinimas 
Numatoma veikla Mokinių 

skaičius 
Valandų 

skaičius 

1. A. 

Vaitiekūnienė 

Liaudiškų šokių 

kolektyvo 

„Aušra“ jaunių 

grupė (5-8 kl.) 

 Tęsti šokio puoselėjimo 

tradicijas, ugdyti pagarbą 

etnokultūrai, ugdyti kultūrinio 

sąmoningumo kompetenciją, 

atstovauti mokyklai rajono ir 

respublikos renginiuose.  

15 2 

2. J. 

Pranciliauskienė 

Keramikos 

būrelis 

„Keramikos 

dirbtuvėlė“ (5-10 

kl.) 

 Tobulinti jau turimus 

gebėjimus bei praktinius 

įgūdžius, kurie, pasitelkus įgytą 

supratimą apie tradicinės 

lietuvių keramikos formų, 

proporcijų, dekoro vienovę ir 

darną, leis savarankiškai kurti 

keramikos dirbinius.  

15 2 

3. L. Kėželienė Sveikatingumo 

būrelis 

„Sportuoju – 

stiprėju“ (7-10 kl. 

mergaitės) 

 Pagrindinių fizinių ypatybių 

stiprinimas, sveikatos ir 

sveikos gyvensenos įgūdžių 

kompetencijos tobulinimas. 

Mokiniai dalyvaus 

tarpklasinėse ir 

tarpmokyklinėse sporto 

varžybose.  

15 2 

4. L. Kėželienė „Judrieji žaidimai 

ir estafetės“ (5-6 

kl. mergaitės) 

Formuoti sveikos gyvensenos 

įgūdžius, tenkinti poreikį 

sportuoti, lavinti pagrindines 

fizines ypatybes, stiprinti 

sveikatą, atstovauti mokyklai 

rajono sporto renginiuose.   

15 2 

5. G. Kaminskas „Sportiniai 

žaidimai“ (5-6 

kl.) 

 Pagrindinių fizinių ypatybių 

stiprinimas, sveikatos ir 

sveikos gyvensenos įgūdžių 

kompetencijos stiprinimas. 

Mokiniai dalyvaus 

tarpklasinėse ir 

tarpmokyklinėse sporto 

varžybose.  

15 2 

6. G. Kaminskas Tinklinis   Didinti fizinį aktyvumą, 

formuoti sveikos gyvensenos 

įgūdžius.  

15 2 

7. J. Stasiūnienė Dainavimo 

studija „Aušra“ 

(5-7 kl.) 

 Tęsti pradėtas muzikines 

veiklas, atstovauti mokyklai 

rajono ir respublikos 

15 2 



renginiuose. Stiprinti kultūrinio 

sąmoningumo kompetenciją.  

8. J. Stasiūnienė Dainavimo 

studija „Aušra“ 

(8-10 kl.) 

 Tęsti pradėtas muzikines 

veiklas, atstovauti mokyklai 

rajono ir respublikos 

renginiuose. Stiprinti kultūrinio 

sąmoningumo kompetenciją. 

15 2 

9. R. Jablonskienė Kūrybinės 

dirbtuvės (5-8 

kl.) 

 Kūrybiniai darbai, jų parodos 

mokyklos erdvėse, erdvių 

puošyba. Stiprinti kultūrinio 

sąmoningumo kompetenciją. 

15 2 

10. R. Zemlickienė „Linksmosios 

spalvos“   
(5-10 kl.) 

 Kūrybiniai darbai, jų parodos 

mokyklos erdvėse, erdvių 

puošyba. Stiprinti kultūrinio 

sąmoningumo kompetenciją. 

15 2 

11. R. 

Mitrochinienė 

„Jogos-pilateso 

gimnastika“ (5-

10 kl.) 

 Gerinti mokinių lankstumą, 

pusiausvyrą ir koordinaciją. 

Subalansuojamas raumenynas, 

laikysena tampa taisyklinga. 

Išmokstama taisyklingo 

kvėpavimo, kuris padeda 

valdyti, kontroliuoti mintis ir 

emocijas, gerina koncentraciją, 

susikaupimą ir suteikia vidinę 

ramybę. 

15 2 

        165 22 

 

 


