
VILNIAUS PETRO VILEIŠIO PROGIMNAZIJOS 

5 - 8  KLASIŲ MOKINIŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS 

2020 – 2021 m. m. 
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Būrelio 

pavadinimas 

 

Dirbantis 

mokytojas,  

vieta, laikas 

Veiklos aprašymas 

 

Kontaktai 

1. 2 val. 
Kulinarijos 

klubas 

Danutė Glaveckaitė 
Pirmadieniais 14.00-

15.40 val. 

111 kab. 

 

Domėsimės įvairiomis šalių 

virtuvėmis, aiškinsimės 

maisto gamybos 

technologijas, desertų 

gamybos vingrybes, sveikos 

mitybos ypatumus, 

susipažinsime su stalo 

etiketu. 

glaveckaite.danute@gmail.com 

2. 2 val. 

Kūrybos ir 

inovacijų 

grupė 

Danutė Glaveckaitė  
Pirmadieniais 

13.05-13.50 

Antradienisis  

14.55 – 15.40 val. 

111 kab. 

Susipažinsime su menu kaip 

žmogaus gerovės rodikliu, 

kuris apima tokias šakas kaip 

vaizduojamasis menas, 

architektūra ar kino filmai ir 

kt. Per užsiėmimus bus 

skatinamas technologinis 

mokinių raštingumas jungiant 

kultūrines, socialines, 

verslumo, kūrybines žinias. 

Dirbsime su Fab Lab įranga, 

žinias įgalinsime projektinėse 

užduotyse. 

glaveckaite.danute@gmail.com 

3. 2 val. Tinklinis 

Danguolė Simaitienė 
Antradieniais ir 

ketvirtadieniais 14.45-

15.30 val.  

Sporto salė arba stadionas 

Susipažinsime su kūno 

valdymo technika, kamuolio 

valdymo technika, 

mokysimės žaisti komandinį 

žaidimą, gerbti komandos 

narius, siekti gerų rezultatų. 

danguole.simaitiene@gmail.com 



4. 2 val. 
Judrieji 

Žaidimai 

Inga Jončienė 
Pirmadieniais 14.00-

15.00 val. 

Antradieniais 13.00-

14.00 val. 

Sporto salė arba 

stadionas 

Žaisime įvairius judriuosius 

žaidimus, mokysimės ir 

ruošimės kvadrato 

varžyboms, estafetėms 

,,Dsąsūs Stiprūs Vikrūs“, 

mokiniai išmoks tinklinio ir 

krepšinio pradmenų. 

inga.jonciene@gmail.com 

5. 2 val. Robotika  

Juozas Lekarevičius 
Antradieniais 15.00 – 15. 

45 val. 

109 kab. 

Suteikti mokiniams 

inžinerinio mąstymo 

pagrindus, galimybę  

įgyvendinti savo kūrybines 

mintis ir idėjas, konstruojant 

ir išbandant įvairios paskirties 

robotus, remiantis LEGO 

EV3 robotikos komplektais. 

lekarevicius@gmail.com 

6. 2 val. 
FabLab 

dirbtuvės 

Andžej Tomaševskij 
Trečiadieniais 14.00 – 

14.45 val. 

FabLab dirbtuvės 

(įėjimas iš automobilių 

aikštelės). 

Mokinsimės projektuoti ir 

pjauti savo gaminius iš 

medienos, popieriaus, 

lipdukų, naudojant lazerio 

stakles ir  ploterį. Kursime ir 

spausdinsime savo 3d 

objektus. 

andzej.tomasevskij@vileisis.lt 

7. 2 val. 
Meninių odos 

darbų būrelis 

Regina Andriulaitytė 
Pirmadienis 15.00 – 

17.00 val.  

Dirbtuvės (įėjimas iš 

automobilių aikštelės). 

Mokysimės kurti įdomius 

meninius ir praktinius 

dirbinius iš odos ir kitų 

medžiagų. Gilinsimės į 

knygrišystės paslaptis. 

Išmoksime  sukurti autorines 

knygas nuo mažų ir paprastų 

knygų įrišimų iki originalių ir 

sudėtingų autorinių darbų.  

andriulaityte.regina@gmail.com 

8. 2 val.  Keramika 

Algirdas Kliukas 
Antradieniais ir 

ketvirtadieniais  

14.00 -15.00 val. 

110 kab. 

Mokysimės lipdyti molinius 

dirbinius. 
Tel. 865552405 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Prancūzų 

kalba 

Česlava Žebialovič 

Penktadieniais 14.00 – 

14.45 val. 301kab. 

Besimokantiems prancūzų 

kalbos 6 iki 8 klasių 

mokiniams. 

Susisiekti per el. dienyną. 


