Neformaliojo vaikų švietimo veiklos 2018 metais
Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų
plėtra“ 2018 metais finansuotas iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų. Toks pat projekto finansavimo šaltinis
numatomas ir 2019 metais. Projekto partneriai yra Lietuvos
mokinių neformaliojo švietimo centras ir Joniškio rajono
savivaldybės administracija. Skiriama NVŠ krepšelio suma
vienam vaikui per mėnesį yra 15 Eur.
2008 m. skirtingais mėnesiais NVŠ veiklas
vykdė 22 teikėjai, veiklose dalyvavo daugiau kaip 600 vaikų. Veiklas vykdė: T. Aleknavičius,
programa „Didžiojo krepšinio link...“, UAB „Autotodis“ – „Saugaus eismo programa“, A. Butkus,
programa „Drauge su teatru“, VšĮ „Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centras“, programa
„Emocinio ir fizinio lavinimo kūrybinės dirbtuvės“, J. Jurkaitis, programa „Linijiniai šokiai
(Joniškis)“, R. Keršys, programa „Graikų–romėnų imtynės“, Lietuvos skautija, programa „Lietuvos
skautijos vaikų ir jaunimo programa (Joniškio r. sav.)“, Lietuvos šaulių sąjunga, programa
„Joniškio jaunųjų šaulių ugdymo programa „Aš pilietis“, G. Melinis, programa „Vaikų karatė
šotokan technikos veiksmų mokymo programa“, S. Paulavičienė, programa „Kibirkštėlė“, R.
Prokopenko, programa „Gyvenk sveikai – bėk, važiuok, žaisk“, VšĮ „Saned“, programa „Jėgos
sportas“, VšĮ „Spalvų harmonija“, programa „Muzikos mokyklos YAMAHA programa „Linksmieji
klavišai“, V. Valiukas, programa „Sportas ir turizmas: laisvalaikis, poilsis, sveikas gyvenimo
būdas“, V. Vedeckienė, programa „Atvėrus laiko skrynią“, D. Vištaitis, programa „Mažais
žingsneliais į krepšinio olimpą“, R. Padgurskienė, programa „Keramika“, VšĮ „Varūna“, programa
„Stipruolis“, A. Galinienė, programa „Bendravimo klubas“, Futbolo klubas „Strėlės“, programa
„Sportas – sveikata, futbolas – aistra“, V. Kumpikevičiūtė, programa „Lietuvaičių rankdarbiai“, A.
Valienė, programa „Bendraukime linksmai“.
Metai baigiasi. Per metus daug padaryta. Daug planų jau sudėliota ir kitiems metams. Gen.
Povilo Plechavičiaus šaulių 606-osios kuopos jaunieji šauliai, aktyviai dalyvaudami šaulių
organizuojamoje veikloje ir Europos Sąjungos lėšomis finansuojamoje „Joniškio krašto jaunųjų
šaulių ugdymo programoje „Aš pilietis“, besibaigiančius metus gali įvardinti kaip labai veiklius ir
sėkmingus. Užsiėmimų metu jaunieji šauliai ne tik sužinojo apie Lietuvos šaulių sąjungos istoriją,
veiklą, bet stengėsi praktiškai pritaikyti žinias, lavinti įgūdžius: dalyvavo įvairiuose žygiuose,
valstybinių švenčių minėjimuose, akcijose, renginiuose. Lankydami jaunųjų šaulių ugdymo programą
aiškinosi, kas yra rikiuotė, diskutavo apie šaulių pareigas, pasižadėjimo būti jaunuoju šauliu svarbą.
Jaunieji šauliai mokėsi elgtis su ginklu, dalyvavo stovyklose, mokėsi elgesio rikiuotėje, maskavimosi
gudrybių, padėjo policijai, pristatinėjo šaulių veiklą savo krašto mokyklose, dalyvavo šaudymo
varžybose, pratybose, kultūriniuose renginiuose. O svarbiausia, mokėsi dirbti komandoje ir garbingai
atstovauti Joniškio 606-ajai kuopai, 6-ajai šaulių rinktinei ir Lietuvos šaulių sąjungai.
Gruodžio 8 dieną vyko tradicinė LS Šiaulių krašto Adventinė sueiga. Joniškio r. skautai šiltai
pasitiko iš Pakruojo r., Šiaulių m., Šiaulių r. suvažiavusius seses ir brolius. Bendradarbiaujant su
Joniškio istorijos ir kultūros muziejumi renginys vyko Raudonojoje sinagogoje. Rikiuotėje skambėjo
žiemiški, šventiški šūkiai, keletas sesių ir brolių davė įžodžius. Istorijos ir kultūros muziejaus
darbuotojas Darius Vičas vedė programą apie Joniškio kraštą, žiemgalius.
Daug įspūdžių ir gerų emocijų skautai patyrė Joniškio krepšinio muziejuje. Klausėsi
Leono Karaliūno pasakojimo, matavosi žymių krepšininkų batus ir sportinius marškinėlius.
Vilkiukai miesto parke ieškojo punktų ir atliko įvairias užduotis. Skautai ir pat. skautai
orientaciniame žaidime plačiau susipažino su Joniškio miestu, jo istorija.
Aktyvias veiklas keitė kūrybinės dirbtuvės. Mažųjų skautų mamos, „Aušros“
gimnazijos dailės mokytoja su savo mokinėmis, užimtumo centro darbuotojai mokė skautus, kaip
pasidaryti dėžutę dovanoms, pasisiūti žaisliuką, pasigaminti atviruką, sapnų gaudyklę, žvaigždę.
Dirbtuvės baigėsi vaišėmis - pačių dekoruotais sausainiais su arbata.

Adventinė sueiga baigėsi Šv. Mišiomis Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčioje.
Veikla buvo vykdoma įgyvendinant neformaliojo vaikų švietimo programas „Lietuvos
skautijos vaikų ir jaunimo programa: skautauk, patirk, atrask (Joniškio r. sav.)“, „Lietuvos skautijos
vaikų ir jaunimo programa: skautauk, patirk, atrask (Pakruojo r. sav.)“, „Lietuvos skautijos vaikų ir
jaunimo programa: skautauk, patirk, atrask (Šiaulių r. sav.)“, „Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo
programa (Šiaulių m. sav.)“. Jos įgyvendinimui finansavimas gautas iš Joniškio r., Pakruojo r.,
Šiaulių r., Šiaulių m. savivaldybių.
Lietuvių kalbos mokytoja Vilma Kumpikevičiūtė visada mėgo rankdarbius. Ypač patiko
siuvinėjimas, peltakiavimas, mezgimas, darbai iš popieriaus, karpiniai, vėlimas. Visos šios veiklos
reikalauja kruopštumo, kantrybės, kūrybos, kai gali kelis dalykus suderinti viename darbe. Parašiusi
programą „Rankdarbių būrelis“ mokytoja ne pirmus metus dirba neformaliojo švietimo srityje.
Veiklose daugiausia dalyvauja mergaitės, bet yra ir berniukų. Rankdarbiai moko kruopštumo,
moko vertinti daiktus. Ypač, kai darbą pasidarai pats. Be galo gražu, kai darbai padvelkia ir
šiuolaikiškumu, kai jie įgyja praktinę naudą. Dar labai miela, kai jie tampa dovanėlėmis. Niekada
nežinai, o gal tai ir būsimos profesijos pradžia, o gal kada nors iš šios veiklos ir duoną pelnysi.
Atrodo, kad tikrumas, natūralumas grįžta vėl į madą. Garsių dizainerių darbuose sumirga tautinių
motyvų elementai, baltiški ženklai, audiniai padvelkia lovatiesių raštų gaiva. Todėl ir veiklų
pagrindinė auklėjimo kryptis etninė –kultūrinė, kviečianti saugoti ir branginti praeities rankų darbų
palikimą.
Neformaliojo vaikų švietimo programos „Bendravimo klubas“ (mokytoja A. Galinienė) ir
„Bendraukime linksmai“ (mokytoja A. Valienė) yra vykdomos jau trečius metus. Čia lankosi
mokiniai nuo 8 metų iki 12 metų.
Mokiniai ne tik gilina anglų kalbos kalbėjimo žinias, atlikdami įvairius darbelius, bet ir
linksmai bendrauja, žaidžia įvairius žaidimus, piešia, daro ir sprendžia kryžiažodžius, šoka, žiūri
filmukus, aktyviai bendrauja tarpusavyje. O tai sukuria erdvę formuoti bendravimo anglų kalba
įgūdžius, skatina nesivaržant išreikšti savo požiūrį į jau pažįstamą aplinką. 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.
NVŠ programos „Joniškio vaikų karatė šotokan technikos veiksmų mokymo
programa“ dalyviai lanko karatė treniruotes, ruošiasi ir dalyvauja varžybose. Taip pat žinių semiasi
seminaruose. Pasitikrinimui pavasarį ir gilų rudenį laikomi karatė diržų egzaminai (kas pageidauja).
Išlaikius egzaminą įteikiamas diplomas-sertifikatas, suteikiantis teisę nešioti tam tikros spalvos
diržą. Kuo diržo spalva tamsesnė - tuo sportininko technika stipresnė, tobulesnė. Per visą tą veiklą
taip ugdoma asmenybė ir visi geriausi žmogaus bruožai.
Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir
saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariai. Planuojama, kad 2019 m.
toliau bus tęsiamas projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“. Projekto veiklos
padės sukurti ir palaikyti tolygų neformaliojo švietimo paslaugų tinklą savivaldybėje, padidins
paslaugų prieinamumą ir įvairovę, sudarys vienodas galimybes ir palankias sąlygas atskleisti
individualius vaikų gebėjimus bei įgyvendinti specialiuosius ugdymosi poreikius.

