NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO SKLAIDA
Biržų rajono Pabiržės ir Biržų Kaštonų pagrindinių mokyklų mokiniai dalyvauja Neformaliojo
vaikų švietimo programose (NVŠ). Programose dalyvauja 45 vaikai, Kaštonų 20 mokinių ir Pabiržės
25 mokiniai. Jie lanko: „Futbolas – džiaugsmas“ (120500823) ir „Sportas sveikata“ (120500824)
programas (veda laisvasis mokytojas Audrius Unglinikas). Šių programų užsiėmimai vyksta Kaštonų
ir Pabiržės mokyklų patalpose, po pamokų. Tokių, valstybės finansuojamų programų, atsiradimas
ypač svarbus: didina neformalaus ugdymo įvairovę, plečia mažiau galimybių turintiems mokiniams
pažinimo ribas. Mokiniai gali tobulinti tam tikros srities žinias, gebėjimus ir įgūdžius, gauna
papildomų dalykinių kompetencijų. O už paslaugas NVŠ dalyviai nemoka, programų lankymas
vaikams visiškai nemokamas.
Užsiėmimų grafikai
Užsiėmimų vieta: Pabiržės pagrindinė mokykla
Adresas: Likėnų g. 10, Pabiržės mst.
Užsiėmimų laikas: Pirmadieniais:
Sportas sveikata
Trečiadieniais:
Futbolas – džiaugsmas

14:35-16:05
13:40-14:50

Užsiėmimų vieta: Kaštonų pagrindinė mokykla
Adresas: Kaštonų g. 13, Biržai
Užsiėmimų laikas: Trečiadieniais: Futbolas – džiaugsmas
Sportas sveikata

15:05-16:30
16:30-18:00

Programos dalyviai nuo vasario mėn. dalyvavo įvairiose veiklose. Programos „Futbolas –
džiaugsmas“ dalyvės, (merginos) dalyvavo Lietuvos mokyklų salės futbolo varžybose. Kaštonų
mokyklos merginos, dalyvavo miesto mokyklų tarpe, o Pabiržės mokyklos merginos, kaimo mokyklų.
Abi komandos užėmė garbingas 5 – 8 vietas, bendroje Lietuvos mokyklų įskaitoje savo kategorijų
mokyklų tarpe, pritrūko tik vienos pergalės iki finalo.

Taip pat abi komandos dalyvavo Panevėžio apskrities finalo varžybose. Dešimtokių ir jaunesnių
merginų amžiaus grupėje, Panevėžio apskrities finaliniame etape, tarp 5 komandų Kaštonų mokykla
užėmė I vietą ir pateko į superfinalą, kuris balandžio 7 dieną vyks Kaune. Dėl šalies čempionių vardo
kovos 10 geriausių šalies komandų.

Pabiržės mokyklos merginos, tokio lygio varžybose, dalyvavo pirmą kartą, aštuntokių ir
jaunesnių mergaičių amžiaus grupėje. Pabiržės pagrindinė mokykla apskrities finale iškovojo II vietą.

Šeštokių ir jaunesnių mergaičių amžiaus grupėje, Kaštonų pagrindinės mokyklos komanda,
apskrities finale užėmė III vietą.

Programos „Sportas sveikata“ Pabiržės mokyklos mokiniai dalyvavo giros rovimo bei tinklinio
kaimo rajono varžybose. Iškovotos II vietos.

Kaštonų mokyklos mokiniai dalyvavo badmintono varžybose, kur taip pat užėmė II vietas.

Laisvasis mokytojas Audrius Unglinikas

