NVŠ teikėjo - Asociacijos Jūrų skautija ,,Divytis NVŠ programos
NVŠ
programos
pavadinimas
ir jos kodas
KTPRR

Jūrų
skautavimas
su jūrų kadetų
pakraipa
mokyklinio
amžiaus
mokiniams
(Kauno
sav-ės
mokiniams),
KTPRR
121500335

Jūrų skautavimas su jūrų
kadetų
pakraipa
Kaunų rajono
mokiams,
KTPRR
121500358

Kokio amžiaus mokiniams
skirta
programa
(pagal
klases)

1-12
klasės
(6-19 m.)

Tiksli programos
vykdymo vieta
(mikrorajonas,
įstaigos pavadin,
adresas)

Maltos ordino
pagalbos tarny-bos
Kauno mal-tiečių
Vaikų dienos centras,
Gričiupio g. 11,
(kab.1), Kaunas
Žaliakalnio vaikų dienos centras, Žemaičių
g. 85, I a., (kab.1),
Kaunas
Polinių kalinių
Sąjungos Kauno
skyrius, Laisvės al.
39, (I a., skaitykla),
Kaunas
Kulautuvos
bendruomenės centre,
Akacijų akl. 29,
Kulautuvoje ir
Kulautuvos miške,
Nenume, tvenkinyje,
Kauno rajonas

Programos anotacija

Programos
rengėjų
kontaktai
(tel, el.p.)

Mūsų programos panašios. Jos per aktyvią, daugiau gamtos Algimantas
aplinkoje vykdomą, nuotykiais gausią, į kintančius viso mokyklinio Malkevičius
amžiaus vaikų poreikius atsižvelgiančią neformaliojo visapusiško algimantas_
ugdymo saugią veiklą, siekia pirmiausia padėti tėvams ir mokyklai malkevicius
išugdyti aktyvius, atsakingus, pareigingus, dvasinėmis vertybėmis ir
@yahoo.
tvirtu būdu besivadovaujančius, bendradarbiauti, savimi ir kitais
com,
pasirūpinti gebančius, sveiką gyvenseną pasirinkusius, lyderiauti
Tel. nr. 8
siekiančius, gerus draugus turinčius įvairaus amžiaus mokinius. 676 38179
Veikla daugumai dažnai tampa pastovia ir visam mokyklos
laikotarpui.
Kitos Kauno,
To siekiama per sutarto dažnumo sueigas ar/ir kasmėnesinius 1-2
Marijapolės ir
ilgesnės trukmės turistinius renginius, kuriuose bus daug aktyvių ir
Klaipėdos, jų
ugdomųjų žaidimų, seminarų, smagių išvykų, žygių, stovyklėlių ir su
rajonų ir kitų
nakvynėmis, gyvenant tiek rajono mokyklose, tiek palapinėse,
Neringa
Lietuvos vietovių naudojantis įvairiais laiveliais. Pasirinkusiems grupėje jūrų kadetų
Grabausvietos, Kauno
pakraipą – per įvairius, daugiau praktinius vandens žygeivystės,
kaitė,
marios, Nemunas, irklavimo, buriavimo, ruošimo tarnauti kariuomenėje užsiėmimus, neringa.gra
mažesnės upės, kiti padedant ir kariams instruktoriams, galimybė geriau pažinti bauskaite@
vandens telkiniai, jūreivyste, ruoštis tarnybai kariuomenėje.
gmail.com
vietose, nurodytose
Ugdytiniai skatinami pagal amžių patys kuo atsakingiau prisiimti
veiklos
jūrų skautų priesakais ir įžodžiu išreikštas moralines vertybes, per
tvarkaraščiuose
metus atsiskaityti bent už vieną skautiško ugdymosi (pasirinkę ir jūrų
kadetų pakraipą – atitinkamą) pakopą.
Vaikai veiks, plėtos
kompetencijas ir savo nedidelėje gerų draugų mažoje veiklos
grupelėje, kas padės būti drąsesniems, aktyvesniems bei

Domeikavos
gimnazija, jos sporto
salė, 2 aukštas
Bažnyčios g. 3

Jūrinis skautavimas 7-15
metų amžiaus
mokiniams
Marijampolėje, KTPRR
121500191

Dar Kauno rajono
Žiegždrių, Šlienavos,
Zapiškio, Girionių,
Ežerėlių, Karmėlavos,
Jadagonių miesteliai,
miškai.
Marijampolės
,,Šaltinio“ pagrindinė
mokykla, Mokolių g.
61, apylinkių vietovės,
Kauno regionas.

atsakingesniems. Ilgiau skautaujančių pavyzdžiai ir jų pačių klaidos
mokys, skatins ir vis daugiau būti iniciatyvesniems, nebijoti
atsakomybės, vis daugiau vadovautis moralinėmis vertybėmis,
rūpintis savo garbe, siekti tobulėti.
Palaipsniui aktyviai veikdami, ugdytiniai palaipsniui patys tampa
jaunaisiais instruktoriais, renginių organizavimo talkininkais,
lyderiais, įvairių profesijų žinovais. Bendradarbiaujant bei
lyderiaujant, plėtosis ir stiprės ugdytinių socialinės ir pasirinktos
konkretesnes dalykines kompetencijos. Bus mokama ir įsivertinti
pasiektą pažangą, toleruoti įvairaus amžiaus, kultūrų, lyčių žmones,
valdyti emocijas ir konfliktus, palaikytų draugiškus santykius, atjausti
kitus ir jiems padėti.
Erika Kilikevičienė,
erikakilik@
gmail.com,
tel. nr. 8
640 32040

