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VILNIAUS VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBO „KREGŽDUTĖ“ 

BŪRELIŲ DARBO KARANTINO SĄLYGOMIS PLANAS  

  
KARANTINO METU DARBAS IR UGDYMO PROCESAS ORGANIZUOJAMAS NUOTOLINIU BŪDU  

Tikslas - tobulinti neformalaus ugdymo procesą, maksimaliai užtikrinant ugdymo paslaugų 

kokybę nuotolinio ugdymo procese karantino sąlygomis. 

Uždaviniai: 

1. Puoselėti interaktyvias neformaliojo ugdymo ir ugdymosi aplinkas, skaitmeninius 

įrankius, virtualias mokymosi platformas. 

2. Suderinus su ugdytiniais dėl jų pasirinkimo, tęsti pasirinkto būrelio veiklas, įgyvendinat 

programas, susijusias su vaikų ir jaunimo saviraiškos ir kūrybiškumo puoselėjimu. 

 

BŪRELIO 

PAVADINIMAS 

Darbo aplinka, 

formos 
Atsakingi vykdytojai  

Vaizduojamoji dailė I ir II gr. Savarankiškos 

užduotys, 

praktika, 

konsultacijos 

(el.paštas)  

Būrelio vadovė  – 

loretosz@gmail.com 

 

Taikomoji dailė  Savarankiškos 

užduotys, 

praktika, 

konsultacijos 

(el.paštas) 

Būrelio vadovė – 

loretosz@gmail.com 

 

Tapyba ir akademinis 

piešimas I ir II gr. 

Savarankiškos 

užduotys, 

praktika, 

konsultacijos 

(el.paštas) 

 

Būrelio vadovas – 

ricardas.zdanas@gmail.com 

 

Rūbų dizainas ir siuvimas I ir 

II gr. 

Savarankiškos 

užduotys, 

praktika. 

Būrelio vadovė – 

rastine@klubaskregzdute.vilnius.lm.lt 

 

Popchoras ,,Smile“ I ir II gr. Savarankiškos 

užduotys, 

praktika. 

Būrelio vadovė – 

rastine@klubaskregzdute.vilnius.lm.lt 

 

Vokalo pradmenys Savarankiškos 

užduotys, 

praktika, 

virtualios 

konsultacijos. 

Būrelio vadovė – 

rastine@klubaskregzdute.vilnius.lm.lt 

 

Miuziklo studija ,,Be happy“ Savarankiškos 

užduotys, 

praktika, 

Būrelio vadovas – 

r.kostiukas@gmail.com 
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virtualios 

konsultacijos. 

Joga Virtualūs 

užsiėmimai 

Būrelio vadovė – 

indrekuklyte@gmail.com 

 

Indiški šokiai  Virtualūs 

užsiėmimai 

Būrelio vadovė – 

kristinairjanam@gmail.com 

 

Dainavimo studija I ir II gr. 

Muzikavimo studija 

Savarankiškos 

užduotys, 

praktika,  

virtualios 

konsultacijos. 

Būrelio vadovas – 

algbenas@yahoo.com 

 

Joga (jaunimui) I ir II gr. Virtualūs 

užsiėmimai 

Būrelio vadovė – 

grazinele@gmail.com 

 

Muzika (fortepijonas) Savarankiškos 

užduotys, 

praktika, 

virtualios 

konsultacijos. 

Būrelio vadovė – 

silvija57@gmail.com 

 

Dailės pradmenys I ir II gr. Savarankiškos 

užduotys, 

praktika, 

virtualios 

konsultacijos. 

Būrelio vadovas – 

andrius.makarevicius@yahoo.com 

 

Jogos motorika vaikams  Savarankiškos 

užduotys, 

virtualūs 

užsiėmimai. 

Būrelio vadovė – 

grazinele@gmail.com 

 

Piešimas ir stalo žaidimai Savarankiškos 

užduotys, 

praktika. 

Būrelio vadovė – 

monikavebraite@gmail.com 

 

Dailės studija ,,Akvarelė“ I ir 

II gr. 

Savarankiškos 

užduotys, 

praktika, 

konsultacijos 

(el.paštas). 

Būrelio vadovė – 

sauleurbone@gmail.com 
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