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KAUNO MOKSLEIVIU TECHNINES KURYBOS CENTRO
2020 -2021 MOKSLO METU UGDYMO PLANAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.2020-2021 mokslo metq ugdymo planas reglamentuoja neformaliojo vaikq Svietimo programq

igyvendinim4 ir ugdymo proceso organizavim4 Kauno moksleiviq technines k[rybos centre (toliau

Centras) 2020-202I mokslo metais.

2.2020-2021 mokslo metq Kauno moksleiviq technines k[rybos centro ugdymo turini ir jo

igyvendinimo tvark4 reglamentuoja:

2.1. Lietuvos Respublikos Svietimo istatymas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2011

m. kovo l7 d. nutarimu Nr. XI-1281;

2.2. Neformaliojo vaikq Svietimo koncepcija, patvirtinta ietuvos Respublikos (toliau - LR)

Svietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodZio 30 d. isakymu Nr ISAK-2695;

2.3. Valstybine Svietimo 2013-2022 mett4 strategija, patvi inta Lietuvos Respublikos Seimo

2013 m. gruodZio 23 d. nutarimu Nr. XII-745;

2.4. Bendrqjq i5 valstybes ar savivaldybiq biudZetq fi neformaliojo Svietimo

2004 m. birZelio 18 d.programtl kriterijq apraSas, patvirtintas LR Svietimo ir mo

isakymu Nr. V-991;lsaKymu Nr. v-yyl;

2.5. 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metq pagrindinio ir vipurinio ugdymo programq bendrieji

ugdymo planai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Svietimo, n[okslo ir sporto ministro 2019 m.

balandZio 15 d. isakymu Nr. Y-417;

2.6. Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 20 7 m. balandLio 24 d. isakymas Nr.

isakymo Nr.Y- 267 ,,Ddl Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo mini 2005 m. kovo 1 d.

ISAK-330 ,,Del vaikq turizmo renginiq organizavimo apraSo"

2.7. Mokytojq, dirbandiq pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo vaikq

Svietimo programas (iSskyrus ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas) darbo kruvio

sandaros nustatymo tvarkos apraSas, patvirtintas LR Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m.

kovo I d. isakymu Nr. V-186;
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2.8. Lietuvos higienos norma HN 20:2012 ,,Neformaliojo vaikq Svietimo progamq vykdymo

bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2012 m.

birZelio 25 d. isakymu Nr. V-599;

2.9. Mokslo metq pradZios ir trukmes Kauno miesto savivaldybes isteigtose neformaliojo

Svietimo istaigose, dirbandiose pagal neformaliojo Svietimo programas tvarka, patvirtinta Kauno

miesto savivaldybes tarybos 2004 m. liepos 1 5 d. sprendimu Nr. T-4 I 8;

2.10. Ugdytiniq priemimo i Kauno miesto savivaldybes isteigtas neformaliojo Svietimo istaigas

tvarkos apra5as, patvirtintas Kauno miesto savivaldybes tarybos 2012 m. birZelio 28 d. sprendimu

Nr. T-353;

2.11.Kauno miesto savivaldybds neformaliojo vaikq Svietimo le5q skyrimo ir naudojimo

tvarkos apra5as, patvirtintas Kauno miesto savivaldybes tarybos 2016 m. vasario 2 d. sprendimu Nr.

T-43;

2.l2.Kawro miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2010 m. rugsejo I d. isakymas Nr.

A-2888 ,,Del pritarimo Kauno miesto savivaldybes isteigtq neformaliojo Svietimo lstaigq

neformalioj o vaikq Svietimo programq vykdymui";

2.13. Kauno miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2018 m. lapkridio 13 d. isakymas

Nr. A-3827 ,,Del neformaliojo vaikq Svietimo teikejq programq atitikties nustatytiems

reikalavimams patvirtinimo";

2.l4.Kawro miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2019 m. balandZio 26 d. isakymas

Nr. A-1466 ,,Del vaikq vasaros renginiq organizavimo tvarkos Opra5o patvirtinimo";

2.15. Kauno moksleiviq technines kurybos centro tarybos aprobuotos bei direktoriaus isakymu
pavirtintos neformalioj o vaikq Svietimo programos.

3. Pagrindines ugdymo plano s4vokos:

3.1. Neformalusis vaikg Svietimas - kryptinga veikla, kurios paskirtis tenkinti mokiniq

paZinimo, ugdymosi ir savirai5kos poreikius, padeti jiems tapti aktyviais visuomenes nariais, igyti
kompetencijq, tapti s4moninga asmenybe, sugebandia atsalfingai ir kfrrybingai sprgsti savo

problemas ir prisitaikyti prie kintandios aplinkos.

3.2. Neformaliojo vaikq Svietimo programa (toliau - NVS) - iS anksto apibreZtos

neformaliojo Svietimo veiklos, kuria siekiama numatyto rezultato, aprasymas.

3.3. Neformaliojo vaikq Svietimo teik6jas - Kauno mqksleiviq technines kiirybos centras

(toliau - Centras), kuriam neformalusis Svietimas yra pagrindine veikla ir turi teisg neformalqji

vaikq ugdym4 (si) vykdyti LR teises aktq nustatyta tvarka.

3.4. Ankstyvasis neformalus ugdymas - teikiamas klinio amZiaus vaikams.

3.5. Pradinis neformalus ugdymas - teikiamas 1-4 klasiq

3.6. Pagrindinis neformalus ugdymas - teikiamas

mokiniams - iki 21 metl) mokiniams.

12 klasiq, (specialiqjq poreikiq



3.8. Ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijav

atskiram mokiniui/mokiniq grupei ugdyti (s) pagal ugdymo (si)

- ugdymo turinio pritaikymas

us, polinkius ir gebejimus.

3.9. NVS uZsi6mimas - istaigoje arba netradicineje aplinkoje rykdoma mokytojo planingai

organizuota, tam tikrq dokumentq reglamentuota, trukmes kryptinga mokytojo ir

3.13. Nuotolinis ugdymo btrdas - tai ugdymas, vykstantis rjant mokytojui ir mokiniui

netiesiogiai, o virtualiai.

3.14. Mi5rus ugdymo btidas - tai ugdymas, esant arba jq teveliq poreikiui, kai tos

padios programos vienos grupes mokiniai ir mokytojas vykdo

nuotoliniu (virtualiu) bUdu.

ikl4 kontaktiniu, o kitos grupes -

II. UGDYMO PLANO SUDAR.YMAS

4. Kauno moksleiviq technines k[rybos centro ugdymo plano prrojekt4 rengia darbo grupe,

patvirtinta direktoriaus 2020-05-0a d. isakymu Nr. Y-32.

4.1. Centro ugdymo plano projektas rengiamas iki geguZes 15 d., su juo supaZindinama Centro

bendruomene ir jam pritaria Centro taryba;

4.2. Ugdymo plano lentelese pateikiamas programos pavadinimas, kryptis, amZiaus tarpsniai,

vieneriq mokslo metq savaitiniq kontaktiniq valandq skaidius, mokiniq skaidius.

5. Centro taryba atlieka Sias funkcijas:

5.1. teikia sillymus del Centro veiklos perspektyvq, pagrindiniq veiklos krypdiq, ugdymo

organizavimo tvarkos;

5.2. pritaia Centro strateginiam planui, metiniam veiklos p[anui, ugdymo planui, vidaus darbo

tvarkos taisyklems, metinei veiklos ataskaitai, kitiems Centro veikl4 reglamentuojantiems

dokumentams;

5.3. teikia sitlymus Centro direktoriui del istaigos nuostatq pakeitimo ar papildymo, Centro

vidaus struktiiros tobulinimo;

5.4. inicijuoja Centro bendruomenes ir visuomends bendradarbiavim4, telkia Centro

bendruomeng Centro uZdaviniams sprgsti;
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5.5. teikia direktoriui siulymus del darbuotojq skatinimo, darbo sglygq gerinimo ir veiklos

tobulinimo, okines finansines veiklos organizavimo, talkina formuojant Centro materialinius

finansinius ir intelektinius i5teklius;

5.6. pritaria Centro vadovo metinei veiklos ataskaitai;

5.7. pritaria Centro pajamq ir i5laidq s4matai, analizuoja flking, finansing veikl4, varsto Centro

le5q naudojimo klausimus;

5.8. sprendZia kitus klausimus, kurie nepriskiriami kiq Centro savivaldos institucijq ar

administracij os kompetencij ai.

6. Mokytojq taryba atlieka Sias funkcijas:

6.1. inicijuoja Centro ugdymo turinio kaitos procesus;

6.2. formuoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uZdavinius;

6.3. aptaia pedagogines veiklos formas ir metodus, tobulinimo btdus, mokytojq pedagogines ir

dalykines kompetencijos ugdymo galimybes;

6.4. svarsto neformaliojo vaikq Svietimo programas ir jq igyvendinim4, ugdymo turinio ir formq

atnaujinim4;

6.5. aptaria mokiniq ugdymo (si) rezultatus ir teikia informacij4 apie pasiekimus;

6.6. teikia siulymus del mokytojq darbo kruvio paskirstymo;

6.7. svarsto Centro edukacines programas, projektus;

6.8. svarsto Centro direktoriaus teikiamus klausimus;

6.9. analizuoja ir aptaria Centro metinio veiklos plano ir neformaliojo vaikq Svietimo progamq

igyvendinimE, ugdymo (si) rezultatus;

6.10. priima sprendimus del projektq tematikos, renginiq laiko, trukmes, bUreliry'studijq

ugdomosios veiklos planavimo tvarkos, kokybes;

6.l1.svarsto Centre realizuojamas mokytojq kvalifikacijos tobulinimo ir perspektyvines

atestacijos progfttmas, jq igyvendinim4, analizuoja mokytojq kvalifikacijos tobulinimo problemas ir
j,+ itake ugdymo kokybei;

6.12. teikia Centro administracijai, Centro atestacijos komisijai si[lymus del mokytojq

kvalifrkacij os tobulinimo ;

6.13. slaptu balsavimu renka atstovus i Centro tarybe.

7. Metodinio darbo grupe rengia:

7.1. teikia siUlymus administracijai del metodines veiklos organizavimo;

7.2. taiasi del neformaliojo vaikq Svietimo programrl rengimo principq ir tvarkos;

7.3. rengia edukacines progftrmas, projektq teikimo parai5kas, vaikq vasaros uZimtumo

programas;

7.4. rengia varZybq, konkursq ir kitq renginiq nuostatus, protokolus, tariasi del jq organizavimo,

analizuoj a igyvendinimo kokybg;
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7.5. inicijuoja mokytojq bendradarbiavim4 ir gerosios patirties sklaid4, rySius su socialiniais

partneriais.

8. Ugdymo turinio dokumentacija:

Eil.

Nr.

Dokumentas Kas rengia, iki

kada

Kas pritaria,

iki kada

Kokiais norm iniais dokumentais

vadovaujamasi

I Naujai lvedamos

neformaliojo vaikq

Svietimo

programos.

Biireliq/studijq

mokyojai,

kuruojant

direktoriaus

pavaduotojams iki

balandZio 30 d.

Pritaria Svietimo

skyriaus vedejas,

tvirtina Centro

direktorius.

Bendrqjq i5 valstybes ar

savivaldybiq biudZetq finansuojamq

neformaliojo Svietimo programr+

kriterijq apra5u, patvirtintu LR

Svietimo ir mokslo ministro 2011

m. liepos 5 d. isakymu Nr. V-1214;

Kauno miesto savivaldybes

neformaliojo vaikq Svietimo leiq

skyrimo ir naudojimo tvarkos

apra5u, patvirtintu Kauno miesto

savivaldybes tarybos 2016 m.

vasario 2 d. sprendimu Nr. T-43.

2. Neformaliojo vaikq

Svietimo programq

koregavimas ir

derinimas.

Bureliry'studijq

mokytojai iki

birZelio 15 d.

Pritarus Centro

tarybai,

tvirtina Centro

direktorius.

Bendrqjq i5 valstybes ar

savivaldybiq biudZetq finansuojamq

neformaliojo Svietimo programq

kriterijq apra5u, patvirtintu LR

Svietimo ir mokslo ministro 20ll
m. liepos 5 d. isakymu Nr. V-1214;

Kauno miesto savivaldybes

neformaliojo vaikq Svietimo le5q

skyrimo ir naudojimo tvarkos

apraiu, patvirtintu Kauno miesto

savivaldybes tarybos 2016 m.

vasario 2 d. sprendimu Nr. T-43.
aJ. Parengti projektai. Metodinio darbo

grupes.

Pritarus Centro

tarybai, tvirtina

direktorius

isakymu prie5

ruoSiant parai5k4.

Pagal finansuoti pra5om4 fondo

paraiSk4, reikalaujam4 sutarti.

4. Edukacines

programos.

Metodinio darbo

grupes,

b[reliry'studijq

mokytojai.

Pritarus Centro

tarybai, tvirtina

direktorius

isakymu iki

2020-12-31

Ugdytiniq priemimo i Kauno

miesto savivaldybes isteigtas

neformaliojo Svietimo istaigas

tvarkos apra5u, patvirtintu Kauno

miesto savivaldybes tarybos 2012
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m. birZelio 28 d. sprendimu Nr. T-

353.

5. Kauno miesto vaikq

vasaros uZimtumo

programos mokiniq

atostogq metu.

Metodinio darbo

grupes.

Pritarus Centro

tarybai, tvirtina

direktorius

isakymu iki

2021-0s-02

2021 mett4 Centro veiklos planu.

Priemimo ! vaikq vasaros renginius

informacines sistemos nuostatais,

patvirtintais Kauno miesto

savivaldybes administracijos

direktoriaus 2019 m. balandLio 23

d. isakymu Nr. A-1429.

Vaikq vasaros renginiq

organizavimo tvarkos apra5u,

patvirtintu

savivaldybes

Kauno miesto

administracijos

direktoriaus 2019 m. balandLio 26

d. isakymu Nr. A-1466.

9. Neformaliojo ugdymo (si) valandos skiriamos mokiniq pasirinktq neformaliojo vaikq Svietimo

programq mokiniq gebejimams ir igfldZiams ugdyti technines kurybos krypties, robotikos ir

informaciniq technolog{q krypties, inZinerijos ir fizikos krypties, gamtotyros ir medijq krypties

bureliuose/studijose vadovaujantis Atlyginimo uZ Kauno miesto savivaldybes neformaliojo vaikq

Svietimo istaigose teikiam4 formalqji Svietimq papildanti ir neformalqji vaikq bei suaugusiqjq

Svietim4 dydZio nustatymo ir mokesdio uZ Sio tipo paslaugas mokejimo tvarkos apra5u, patvirtintu

Kauno miesto savivaldybes tarybos 2018 m. lapkridio 13 d. sprendimu Nr. T-571, pritarus Centro

tarybai ir atsiZvelgiant i biudZetinius asignavimus.

9.1. Mokytojq darbo kr[vio sandara (kontaktines ir nqkontaktines valandos) nustatomos

vadovaujantis teises aktais ir Centro tarybai pritarus, atsiZvelgiarrt i:

9.1.1. mokiniqporeikius;

9.1.2. mokiniq skaidiq neformaliojo vaikq Svietimo programoje;

9.1.3. mokytojo kvalifikacines kategorijos itak4 darbo kruvio sandarai (mokytojq pateiktQ

neformaliojo vaikq Svietimo programq, sukaupt4 metoding rrledLiag4, organizuojamus renginius

burelio mokiniams, dalyvavimq metodineje veikloje, gerosios pptirties skleidim4 istaigoje ir mieste,

miesto ir respublikos mokiniams projektq rengim4 ir vykdym4, kitq istaigos poreikius atitinkandiq

veiklq vykdym4, ugdymo proceso analizg, didaktiniq pokydfq inicijavim4, ugdymo priemoniq

rengim4, dalyvavim4 darbo grupese ir kt.)

IIL UGDOMOJO PROCESO ORGANTZAVTMAS

10. Mokslo metq trukmg nustato Kauno miesto savivaldybes tarfba.
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Mokslo metai pradedami rugsejo 1 d. ir baigiami birZelio 30 d. I mokslo metq trukmg iskaitomos

valstybes nustatytos Svendiq dienos (sausio I d., vasario 16 d., kovo I I d., 2-oji Velykq diena,

geguZes 1 d., birZelio24 d.,lapkridio 1 d., gruodilio24,25,26 d.). Vasaros atostogos trunkanuo

liepos I d. iki rugpjudio 31 d. Pasikeitus steigejo sprendimams del mokslo metq trukmes, ugdymo

planas atitinkamai koreguoj amas.

1 l. Mokiniq rudens, Ziemos, pavasario ir vasaros atostogq rnetu Centro blreliq/studijq veikla,

atsiZvelgiant i mokiniq ir tevq poreikius, organizuojama pagal Centro direktoriaus isakymu
patvirtintq uZsiemimq tvarkara5ti.

12. Centras dirba penkias dienas per savaitg. B[reliry'studrjq uZsiemimai pagal tvarkara5ti bei

renginiai Sventems pamineti, ekskursijos, i5vykos, varZybos, konkursai, kurybiniai, kulttriniai,

paZintiniai renginiai bei projektai, skini Kauno miesto, respuhlikos, tarptautinei visuomenei, gali

vykti ir Se5tadieniais (vadovaujantis DK 144 str. kai Sios dienos nera Svendiq).

I 3. Bfirelitl/studijq uZsiemimq laikas:

13.1. Btreliry'studijq uZsiemimai pradedami ne anksdiau kaip 13 val., iSskirtiniais atvejais 12

val., jei tai netrukdoma bendrojo lavinimo mokyklos ugdyrqo procesui, suderinus su bendrojo

lavinimo mokyklos direktoriumi, pageidaujant paslaugos gavejufl ir sutinkant mokytojui, o baigiami:

pradiniq klasiq mokiniams - ne veliau kaip l9 val., vyresniqjq klasiq mokiniams - ne veliau kaip 20

val.

13.2. Vieno burelio/studijos uZsiemimo minimali trukme - I akademine valanda.

13.3. Tarp biirelio/studijos uZsiemimq numatomos pertraukos negali bfti trumpesnds kaip 10

min.

14. Ugdymas ekstremaliq situacijq metu:

14.1. Paskelbus ekstremali4 padeti, keliandi4 pavojq mokiniq gyvybei ar sveikatai, nustadius

ypatingqj4 epideming padeti del staigaus ir neiprastai didelio uZkrediamqjq ligq i5plitimo viename

ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose, o taip pat oro temperaturai esant 20

laipsniq Saldio ar Zemesnei i veiklos blreliry'studijq uZsiemimus gali nevykti 1-5 klasiq mokiniai,

esant 25 laipsniams Saldio ar Zemesnei temperaturai - 6 -12 (gimnazijq I-IV) klasiq mokiniai. Sios

dienos iskaidiuojamos i ugdymo (si) dienq skaidiq. Jei uZsiemimai nevyko del Saldio, dienyne

Zymimos datos ir paraSoma,,UZsi6mimai nelyko del .....".

l4.2.Kararfiino, epidemijos ar stichiniq nelaimirtr metu, kai negalima vykdyti kontaktinio

ugdymo bUdo, gali bUti organizuojamas nuotolinis arba miSrus ugdymo budas:

14.2.1. Ugdymo paslaugos nuotoliniu ar mi5riu b[du teikiamos tik sutikus mokiniq tevams

(globejams/mpintojams), kad ugdymas b[tq tgsiamas nuotoliniu ar mi5riu budu;

14.2.2. Ugdymo paslaugq nuotoliniu bldu kontaktine valanda - tai tiesioginis virtualus

bendravimas, konsultavimas, uZduodiq pateikimas, griZtamasis rySys;
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14.2.3. Ugdymo paslaugos miSriu bldu kontaktines valandos skiriamos ugdytiniq

tiesioginiam ugdymuisi bendraujant su mokytoju kontaktiniu budu ir nuotoliniam ugdymui

virtualioje erdveje mokytojui konsultuojant, pateikiant uZduotis, bendradarbiaujant, gaunant

griztamqiirysi;

14.3. Esant ekstremalioms s4lygoms (pandemijos laikotarpiu, esant COVID-19 viruso gresmei,

karantino laikotarpiu), gali buti keidiama ugdymo plano apibendrinamoji lentele.

Apibendrinamojoje lenteldje nurodomas programos pavadinimas, grupiq skaidius, bendras mokiniq

skaidius, ugdymosi pobfidis, mokiniq skaidius pagal ugdymosi pobudi.

14.4. Centro direktorius, suderings su Centro taryba, priima sprendimus del ugdymo proceso

koregavimo. Apie priimtus sprendimus istaigos vadovas informuoja savinink4.

15. Mokiniq priemimas i istaigq vykdomas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybes tarybos

nustatyta ugdytiniq priemimo i Kauno miesto savivaldybes isteigtas neformaliojo Svietimo istaigas

tvarka i5tisus mokslo metus. Priimant mokini jo tevai ar globejai pateikia Kauno moksleiviq

technines k[rybos centro nustatytos formos pasira5yt4 priemimo pra5ym4 ir paslaugos teikimo

sutarti. Numatomas sutarties pagrindas - ugdyti mokin! pagal pasirinktas Centro programas ir
galimybes, teikiant mokamas arba nemokamas paslaugas savininko nustatyta tvarka:

15.1 . Pagrindinis priemimo laikas yra rugpjldio 15 d. - spalio I d. (vadovaujantis teises aktais).

Tadiau mokiniq priemimas tgsiamas visus mokslo metus (ei yra laisrq vietq), yra ugdymui skirtq

nepanaudotq valandq ir leSq btireliry'studijq mokltojq darbo uZmokesdiui apmoketi. Pasibaigus

sutarties terminui arba mokiniui, mokinio tevams (globejams) pra5ant mokinys i5braukiamas i5

Centro mokiniq s4raSq (Mokiniq registro).

16. Centro blreliry'studijq ir dauguma kitq ugdymo (si) uZsi0mimq vyksta Centro patalpose A.

Mickevidiaus g. 2, kiti uZsiemimai, suderinus sutartimis su konkrediomis mokyklomis, Svietimo

skyriumi, lyksta kitose Kauno miesto ugdymo istaigose, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybes

biudZetiniq bendrojo ugdymo istaigq patalpq suteikimo naudotis laisvo nuo ugdymo proceso metu

Kauno miesto savivaldybes neformaliojo ugdymo istaigoms tvarkos apra5u, patvirtintu Kauno

miesto savivaldybes tarybos 2014 m.lapkridio 27 d. sprendimu Nr. T-662:

16.1. Bureliry'studijq uZsiemimai gali vykti ne tik Moksleiviq technines kflrybos centro

patalpose, bet ir netradicinese erdvdse (teatruose, stadionuose, muziejuose, bibliotekose, parodq

sal6se, galerijose, partneriq laboratorijose, imon6se, ira5q studijose, gamtoje, centruose, i5vykose,

ekskursijose ir pan.). Tai yra sudetine ugdymo proceso dalis. Si veikla planuojama rengiant

neformaliojo vaikq Svietimo programas. Ugdomoji veikla, vykdoma ne Centro erdv6se, iteisinama

direktoriaus isakymu.

17. B[relir./studijq grupiq uZsiemimai vyksta pagal sudarytq ir Centro direktoriaus isakymu

patvirtintE pusmedio uZsiemimq tvarkara5ti, kuris skelbiamas Centro skelbimq lentoje ir

internetineje svetaineje, iki rugsejo 15 dienos I pusmediui ir iki sausio 3l dienos II pusmediui, prie5
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tai suderinus laik4 ir viet4 su direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Tvarkara5tis koreguojamas po

pusmedio:

17.1. Esant bttinybei galima keisti burelio/studijos uZsiomimq laikE ar vietq nei nurodya

tvarkara5tyje. UZsiemimq tvarkaraitis gali bfiti keidiamas direktoriaus fsakymu, gavus mokytojo

motyvuot4 pra5ym4 ir suderinus su Centro administracija. Savavali5kai keisti uZsiemimq vietos ar

laiko negalima;

17.2. Bnretai/studijos savo veiklas vykdo pagal nustat5rta tvarka akredituotas ir patvirtintas

neformaliojo vaikq Svietimo programas.

18. Bureli{studijq mokytojai ugdomosios veiklos uZsidmimus, mokiniq lankomum4 fiksuoja

neformaliojo ugdymo dienynuose pagal uZsiemimq tvarkara"Sti ir veiklos program4, kurie yra

pildomi po kiekvieno uZsiemimo ir saugomi Moksleiviq technines kflrybos centre bei tose ugdymo

istaigose, kurio se vyksta bfirelir/studij q uZsiemimai.

19. Minimalus mokiniq skaidius burelio/studijos grupej e - 12 rmokiniq, maksimalus - pagal poreiki

ir galimybes:

19.1. mokiniai gali laisvai rinktis veiklos srit!ir dalyvauti keliq b[relir/studijq veikloje;

19.2. mokiniq grupes sudetis per mokslo metus gali keistis, mokiniai gali pereiti i kita

progrrrmg arba nustoti jq lankyti pateikus motyvuot4 tevq praSym4.

20. UZsiemimq metu ugdymo turinys diferencijuojas ir individualizuojas, taikomi grupiniai ir

individualiis ugdymo metodai, pritaikyti atskiram mokiniui/mokiniq grupei ugdyti (s) pagal ugdymo

(si) poreikius, polinkius ir gebejimus.

21. Burelir/studijq mokytojai maZiausiai 3 kartus per mokslo metus mokinius supaZindina su

saugaus darbo ir elgesio taisyklemis, kurios integruojamas i biireliry'studijq ugdymo turini. Jq

apskaita tvarkoma neformaliojo ugdymo dienynuose tam skirtuose lapuose:

21.1. Su isakymu patvirtinta saugos instrukcija mokiniai supaZindinami ankstyvojo ir pradinio

ugdymo mokiniams raSant ,,i5klaus6", pagrindinio ir miSraus ugdymo mokiniams pasira5ant para5u

burelio/studij os neformalioj o ugdymo dienynuo se ;:lio/studij os nefbrmalioj o ugdymo dienynuo se ;

2t.2. Centro ar kitq istaigq organizuojamuose renginiuose, konkursuose, varLabose ir kt. ar

uZsiemimo metu vykstant i parodas, muziejus, ekskursijas, i5vykas ir kitas edukacines erdves,

mokiniai kartu su blrelio/studijos mokytoju gali dalyvauti mokytojui pateikus Centro direktoriui

pra5ym4 su vykstandiu mokiniq sqra5u, turizmo renginio (varZybq, konkurso, iSlykos, ekskursijos ir
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22.2. rengli bendrus ktirybinius, integruotus

bendradarbiavim4;

22.3. skatinti profesini orientavim4, nukreipiant

tgstinumui.

skatinandius ktrybi5kum4 ir

talentingus mokinius veiklos

q pasiekimq ir paZangos vertinim4

mokiniq ugdymosi pasiekimq ir

2018-08-30 isakymu Nr. V-88.

gabi

23. Mokiniq pasiekimq skatinimo ir vertinimo kriterijai.

reglamentuoja Kauno moksleiviq technines kUrybos

paZangos vertinimo tvarkos apra5as, patvirtintas di

Vertinimas skirtas padeti ugdytis, yra pozityvus ir konstrukty , atviras ir skaidrus, objektyvus ir
veiksmingas. Laikomasi principo, kad visi mokiniai gali

kompetencijas:

tikru mastu pletoti ugdymo (si)

23.1 . bflrelir4/studijq mokiniq pasiekimai pazymiais nevert

23.2. vertinimas grindZiamas amZiaus tarpsniq psichol ypatumais, individualiais

mokinio poreikiais, individualia mokinio palanga;

23.3. mokiniq pasiekimq skatinimo ir vertinimo

apibendrinamojo, isivertinimo pobUdZio :

yra neformalaus, formuojamojo,

23.3.1. vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ymo procese: bendrieji gebejimai,

vertybines nuostatos ir elgesys beiugdytiniq pastangos, individuali pa1anga, Zinios ir supratimas,

kitos kompetencijos;

mokiniq pastangos, praktine veikla

(praktiniai, ktrybiniai darbai, Zinios konkursuose, vi ), gebejimai dirbti komandoje,

atsakomybe, naujq Ziniq isisavinimas ir taikymas praktikoje, , profesionalumo augimas,

dalyvavimas renginiuose, ivairiq renginiq organizavimas, i apdovanojimai, pagerejgs elgesys,

vertybiniq nuostatq igijimas ir t. t.

23.4. bnrelio/studijos nariq pasiekimq

taryba:

ir vertinim4 numato Centro

23.4.1. siekiant skatinti mokinius dometis mokslu, i , eksperimentuoti, priimti Siq dienq

i55tikius, tyrineti realius dalykus, iSbandyti naujas originalias vo sukurtas idejas, atrasti paZinimo

dZiaugsm4 Centras isteige piniging premij4, pritarus Centro bai. Premija skiriama kart4 per

i4 idej4, sukurt4 kUrybini darb4

konkursui,,Inovacijq bankasoo;

23.4.2.burelio/studijos mokiniq pasiekimai, laimej

svetaineje, Facebook puslapyje;

skelbiami Centro internetineje

23.4.3.blreliui/studijai nusipelng, ne vienerius
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23.4.4. miesto, respublikiniq, tarptautiniq konkursq, festivaliq, parodq laureatai, prizininkai

ir socialiai aktyvus ugdytiniai skelbiami miesto informaciniuose Saltiniuose, rekomenduojami gauti

apdovanojimus ivairiose gabiq ir aktyviq mokiniq pagerbimo ir apdovanojimo Sventese.

23.5. Apie vaiko pasiekimus tevai ar globejai informuojami individualiai, burelio/studijos metq

ataskaitiniame renginyj e ;

23.6. Pageidaujantiems tdvams nuolat teikiama informacija, konsultacijos apie burelio/studijos

veikl4, pasiekimus, atskiro mokinio veikl4 bei pasiekimus; jq teikia burelio/studijos mokytojas,

Centro administracija renginiq metu, telefonu, elektroniniu pa5tu;

23.7.Centro atviry dury dienq metu organizuojamos irtdividualaus tevq konsultavimo ir
informavimo dienos;

23.8. Numatomus mokiniq pasiekimq skatinimo ir vertinimo rezultatus atspindi Centro veiklos

metine ataskaita, dokumentacija, veiklos aptarimas ir analize bendruomeneje.

24. Mokiniq arba mokiniq ter,rtr pageidavimu gali buti mokiniams i5duodamos neformaliojo vaikq

Svietimo paZymos apie dalyvavim4 neformaliojo vaikq Svietimo programoje, vadovaujantis Centro

nuostatais.

25. Cento btireliq/studijq teikiamos paslaugos yra mokamos. Mokesdio dyd! ir tvark4 reglamentuoja

Atlyginimo dydZio uZ Kauno miesto savivaldybes neformaliojo vaiktl Svietimo istaigose teikiamq

formalqji Svietim4 papildanti ir neformalqji vaikq ir suaqgusiqjq Svietim4 tvarkos apraSas,

patvirtintas Kauno miesto savivaldybes tarybos 2018 m. lapkridlo 13 d. sprendimu Nr. T-571.

25.1. Mokiniq atleidimas nuo mokesdio uZ moksl4 vykdpmas vadovaujantis Atlyginimo uZ

Kauno miesto savivaldybds neformaliojo vaikq Svietimo istfligose teikiam4 formalqji Svietim4

papildanti ir neformalqii vaikq bei suaugusiqjq Svietimq dydZiQ nustatymo ir mokesdio uZ Sio tipo

paslaugas mokejimo tvarkos apra5u, patvirtintu Kauno mie$to savivaldybes tarybos 2018 m.

lapkridio 13 d. sprendimu Nr. T-571. Blreliry'studijq nariai nuo mokesdio uZ moksl4 atleidZiami

direktoriaus isakymu. Informacija apie mokejimo tvark4, atleidirm4 nuo mokesdio skelbiama Centro

internetinej e svetainej e.

26.2020-2021 m. m. ugdymas vykdomas penkiomis kryptimis: technines kiirybos kryptimi,

robotikos ir informaciniq technologrjq kryptimi, inZinerijos ir fizikos kryptimi, medijq kryptimi,

gamtamoksline kryptimi, rykdant 16 neformaliojo vaikq Svietimo programq (dvi - robotikos ir

informaciniq technologrjtl, po keturias - technines kurybos, inZinerijos ir fizikos, penkias - medijq

krypties, vien4 - gamtamokslines krypties program4). Visoms programoms skirta nuo 2 iki 4

savaitiniq valandq.

2T.Ugdomosios veiklos pasitla pagal kryptis:

27.1. Technin6s kiirybos krypties ugdymas vykdomas igyvendinant Sias neformalaus vaikq

Svietimo progftrmas:
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Pradinio techninio modeliavimo programa skirta pradinio neformalaus ugdymo mokiniams,

norintiems suZinoti, ko reikia modeliuotojui, konstruktoriui ar mechanikui. Pradedantieji darbo

ig[dZius tobulina iS kartono, plastiko, faneros, balzos gamindami paprasdiausius lektuvq,

sklandytuvtl, laivq, mediniq automobiliq modelius. Baigg 5i4 program4 mokiniai toliau gali gilinti

savo Zinias ir gebejimus Aviamodeliavimo, Raketq modeliavimo, Trasinio automodeliavimo

programq uZsiemimuose.

Aviamodeliavimo programos turinys yra skirtas Pradinio techninio modeliavimo programos

tgstinumui igyvendinti pagrindinio neformalaus ugdymo mokiniams. UZsiemimuose mokiniai

susipaZista su ivairiomis aviamodeliavimo subtilybemis, plediant technikos breZiniq skaitymo ir

suvokimo Zinias, konstruojant ir skraidinant laisvojo skridimo, kambarinius, radijo bangomis

valdomus aviamodelius.

Raketq modeliavimo programa skirta pagrindinio neformalaus ugdymo mokiniams, kurie

domisi raketq modeliavimo techniniu sportu, siekiant patenkinti mokiniq savirai5kos ir polinkiq

pletojimo poreikius bei ugdyti specifinius gebejimus. Programa sudaryta vadovaujantis Tarptautines

aviacijos federacijos (FAI) kodeksu bei taisyklemis, diferencijuojama pagal mokiniq arnilit4, Zinias,

i5silavinimo lygi ir intelektualinius bei kflrybinius gebejimus.

Trasinio automodeliavimo programa skirta pagrindinio neformalaus ugdymo mokiniams.

Programa skatina susidomejim4 trasiniu automodeliavimu, atskleidZia ivairiq automodeliq

pasigaminimo metodik4 ir b[dus, pledia technikos breZiniq skaitymo ir suvokimo Zinias, skatina

mokiniq iniciatyv4 ir pasitikejimE savimi aktyviau dalyvauti ivairiuose projektuose, miesto ir

respublikos parodose ir varZybose, bendravim4 ir bendradarbiavim4, darb4 grupese, komandose.

Programa diferencijuojama pagal mokiniq amlil4, Zinias, kiirybinius bei praktinius gebejimus .

Su savo sukonstruotais ir pagamintais modeliais dalyvauja techninio sporto Sakq varfobose,

konkursuose bei parodose.

27.Z.Robotikos ir informacinig technologijq kryptimi ugdymas vykdomas igyvendinant Sias

neformalaus vaikq Svietimo progftrmas:

Lego robotq progra:rira skirta pradinio ugdymo ir mi5rios grupes mokiniams supaZindinant

su LEGO konstruktoriq ivairove, jq atsiradimo istorija, robotq kurimu, valdymu, konstravimo

galimybemis. Konstruodami mokiniai igyja Ziniq apie robotikos moksl4, lavina kurybinius,

mokslinius, techninius robotq konstravimo ir programavimo igiidZius. Darbas su LEGO

konstruktoriais padeda mokiniams savo idejas, fantazijas igyvendinti realybeje, tobulina

individualumo, kurybi5kumo gebejimus, skatina nor4 tyrineti. Baigg 5i4 program4 mokiniai toliau

gali gilinti savo Zinias ir gebejimus Kompiuterines technikos programos uZsiemimuose.

Kompiuterinds techniftos programa skirta pagrindinio ugdymo mokiniams ugdyti mokiniq

paZinimo ir kfirybi5kumo bei iniciatyvumo kompetencijas, lavinant jq kompiuterini ra5tingum4,

kompiuterines technikos ir programines irangos paZinimq, igyjant teoriniq ir praktiniq Ziniq, bltinq
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darbui kompiuteriu, skatinant bendrauti, toleranti5kai vertinti save ir kitus. Naudojant ivairius
programinius paketus ugdoma savirai5ka, kurybingumas ir individualios asmenines savybes.

27.3. lnilinerijos ir fizikos kryptimi ugdymas vykdomas igyvendinant Sias neformalaus vaikq

Svietimo programas:

Jaunqiq konstruktoriq programa skirta pradinio neformalaus ugdymo mokiniams,

norintiems gilinti savo paZinim4 ivairiose techninio konstravimo srityse, harmoningos aplinkos

kiirime ir tobulinti praktinius konstravimo ig[dZius. UZsiemimq metu mokiniai mokosi teisingai

naudoti ivairias medZiagas (popieriq, karton4, medZio plok5tes, od4, audini, metal4, plastik4, moli),

jas derinti tarpusavyje ir sujungti ivairiomis technikomis (klijuojant, lituojant, iSardomais ir
nei5ardomais sujungimais, susiuvant, minkant) i vientisas konstrukcijas. Kai kuriq uZduodiq

igyvendinimui naudoja 3D piestukus pagal i5 anksto mokiniq paruo5tus breZinius ar techninius

eskizus. I5moksta pasigaminti i5kloting ir pagal technologini proces4 surinkti gamini. Programa

ugdo plataus akiradio asmenybg, gebandi4 realizuoti save, bendrauti ir bendradarbiauti, generuoti

individualias idejas ir jas integruoti i bendr4 kolektyvini darb4, teikti pagalb4. Baigg 5i4 program4

mokiniai toliau gali gilinti savo Zinias ir gebejimus Erdvinio konstravimo programos uZsiemimuose.

Erdvinio konstravimo programa skirta pagrindinio neformalaus ugdymo, kurie nori gilinti

Zinias ivairiq erdviniq objektq konstravimo srityje. Sios programos turinys yra skirtas Jaunqjq

konstruktoriq programos tgstinumui igyvendinti ir igytq Ziniq praktiniam panaudojimui. UZsiemimq

metu mokiniai patys pasirenka norimus sukurti ir sukonstruoti objektus - tai gali bfti konkretls

technikos modeliai, architekturos statiniai, kosminiai objektai, ivairios geometrines figuros ar jq

fantazijos sukurti ivairus erdviniai dariniai. Pasirinkti modeliai konstruojami atsiZvelgiant ! jau

turimas mokiniq Zinias ir klasifikuojami pagal darbq sudetingum4. Biirelio uZsiemimq metu

mokiniai projektuoja naudojant kompiutering grafik4. Projektavimo darbai atliekami trimateje

erdveje naudojant programing irange (CAD). Kuria gaminius naudojant 3D spausdintuv4. Mokosi

paZinti mechanikos d6snius, susipaZista su architekttiros tendencijomis. Vektorines grafikos vaizdai

kuriami graf,rniq elementq pagalba. Kuriant harmoningas daikto formas lavinamas erdvinis,

konstruktyvus ir loginis mokiniq m4stymas, sugebejimas dvimati (2D) vaizd4 popieriuje paversti

tiksliu trimadiu (3D) ttrriniu objektu, ugdomi konstrukciniai gebejimai, padedantys pagrlstai lyginti,

vertinti natflrali4 bei dirbting aplinkas ir daiktq pasauli.

Mai4iq fotoniukq programa skirta pradinio neformalaus ugdymo smalsiems vaikams,

besidomintiems gamtos rei5kiniais, fizikos eksperimentais. Eksperimentuojant ir tyrinejant mokiniai

stebi Sviesos ir tamsos poveiki Zmogui, gamtai. I5siai5kina, kas skleidZia Svies4, i5bando

Sviediamuosius itaisus: lempas, Zibintuvelius, Zvakes ir pan. Kuria kompozicijas, naudojant ivairias

materijas (medZiag4, medi, popieriq, savo k[n4 ir kt.) ir Svies4-tams4, improvizuoja. Eksperimentus

fiksuoja fotoaparatais, vaizdo kameromis ar mobiliaisiais telefonais. Mokosi pastebeti save ir kitus,

tapti komanda, bendradarbiauti, priimti vieningus sprendimus. BaigE 5i4 programe ir igrjE pradines
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fizikos Zinias mokiniai toliau gali gilinti savo Zinias ir gebejimus Radioelektronikos programos

uZsiemimuose.

Radioelehronikos programa skirta pagrindinio neformalaus ugdymo mokiniams,

besidomintiems elektrotechnika, radiotechnika, radijo konstrukcijomis ir detalemis, kasdieniu savo

sukunq konstrukcijq panaudojimu. UZsiemimq metu mokiniai iSbando elektronikos sistemos

galimybes, susipaZista su elektronikos mokslu, ateities profesinemis perspektyvomis, lavina

gebejimus priimti sprendimus, logini m4stym4, skatinamas kUrybi5kumas per prakting veikl4,

susijusiq studrjq pasirinkimas. Programa diferencijuojama pagal mokiniq antiq, Linias, kurybinius

bei praktinius gebejimus.

27.4.lN.f.ediig krypties vykdomas igyvendinant Sias neformalaus vaikq Svietimo programas:

Animacijos progrzlma skirta pagrindinio neformalaus ugdymo mokiniams, kurie nori gilinti

ktirybines Zinias animacijos srityje, i5bandyti savo gebejimus pie5tos ar lipdytos animacijos filmq

k[rime. Programos metu mokiniai susipahista su animacijos ruSimis, animuoto judesio kurimu,

Zaw\ raidos istorija, techniniais animacinio f,rlmo klrimo parametrais. Analizuoja ir lygina ivairius

animacinius filmus, jq strukttir4, k[rimo principus. UZsiemimq metu mokiniai supaZlsta su dviejq

ruSiq animacija: pie5ta ir lipdyta. Pie5tos animacijos metu mokiniai kuria pie5tus (naudojamas

pie5tukas, markeris, pie5imo plan5ete ir ivairios kompiuterines pieSimo programos) personaZus,

scenarijus, kadruotes, igarsina savo sukurtus personaZus, o lipdytos - i5bando kinetinio smelio,

plastilino, molio lipdymo galimybes kuriant ivairias figuras, analizuoja jq techninius skirtumus,

mokosi konstruoti figurq judesi ir pritaikyti sustabdyto kadro (stop motion) animacijos kurime,

naudojant Lego animation kamer4. I5moksta jungti mening kurybq su Siuolaikinemis

kompiuterinemis medijq technologijomis. Programa padeda dalyviams atrasti savy'je naujus

sugebejimus, turiningai praleisti laik4 su bendramindiais, suteikia galimybg dalyvauti moksleivi5kos

animacij os festivaliuose, konkursuose, tikslind se vasaro s stovyklo se.

MedijU ir komunikavimo programa - pasizymi interaktyviq veiklq ivairove (filmavimas,

fotografavimas, vaizdo ir garso montavimas, turinio klrimas bei pateikimas Ziniasklaidai). Skirta

pagrindinio neformalaus ugdymo Zingeidiems, tobuleti ir savo gebejimus patikrinti norintiems,

kult[riniu gyvenimu besidomintiems mokiniams. SupaZindami su Ziniasklaidos funkcijomis,

informacijos Saltiniais ir jq patikimumu. Diskusijq, susitikimq, interviu, reportaZq ruo5imo metu

mokiniai tobulina kalbines rai5kos, mqstymo, filmavimo bei vaizdo ir garso montavimo igfidZius,

iSmoksta ai5kiai ir laisvai destyti mintis, kurti tiek sakytinius, tiek ra5ytinius tekstus, diskutuoti,

pateikti ir apginti savo nuomong. Naudodami ivairias medijos priemones ugdo bendr4sias ir

dalykines kompetencijas.

Kino studijos ,, Kadras " programa skirta palindiai su kino industrijos ypatumais. Siekiama

kino priemoniq pagalba sudominti mokinius aktyviu turiningu laisvalaikiu. Pagrindinio neformalaus

ugdymo mokiniai supaZindinami su naujausia vaizdo filmavimo ir montavimo technika, vaizdo
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montavimo programomis, montavimu kompiuteriu, filmq gamybos etapais ir terminais. Suteikiami

komandinio darbo ir bendravimo bei profesiniai verslumo igudZiai. Lavinami filmq ktirybos

techninio proceso etapq, o taip pat aktoriniai, reZisuriniai, vaidybiniai gebejimai. Audiovizualiniais

kuriniais skatinama analizuoti aktualias jaunimo gyvenimo temas, iSsakyti savo pastebejimus,

aptarti ir hitiSkai vertinti masines kulturos rei5kinius. UZsiemimq metu skatinamas mokiniq

kurybi5kumas, i5radingumas, dalyvavimas kino kurejq konkursuose, festivaliuose, seminaruose ir
k[rybinese dirbtuvese. Vaikai supaZindinami su kino industrijos techniniu, kr:rybiniu-meniniu ir
sukurtos produkc ij o s pristatymo vi suomenei proce sai s.

Fotogra/ijo,s programa skirta pagrindinio neformalaus ugdymo mokiniams, kurie nori

tobulinti specifinius fotografinius gebejimus, gilinti fotografijos pagrindq Zinias, lavinti mokiniq

fotografijos supratimo ir vertinimo kompetencijas, pritaikyti fotografij4 ivairiose savo darbo ir
veiklos srityse - puo5iant interjer4, kuriant reklaminius lankstinukus ir vizualing informacijq.

UZsiemimq metu mokiniai analizuoja Lietuvos fotografij4, savo tautos kultur4, siekia prasmingo

savgs realizavimo pritaikant fotografi nius gebej imus.

27.5.Gamtamokslin0s krypties ugdymas vykdomas igyvendinant pradinio neformalaus

ugdymo mokiniams Gamtotyro,s program4, kurios turinys apima tiek i gamtos mokslq, tiek i su

gamtos mokslais susijusiq technologijq s4sajas. Gamtos mokslai ir technologijos glaudZiai

susijusios - naujos mokslo Zinios skatina technologijq vystym4si, savo ruoZtu tobulejandios

technologijos gali buti parankios naujiems mokslo atradimams. Programos veikla siekiama ugdyti

mokiniq gamtamoksling kompetencij4 - gebejim4 ir nusiteikim4 taikyti Zinias apie gamtos pasauli ir
gamtos tyrimq metodus siekiant atsakyti i iSkylandius klausimus, ieSkoti lrodymais pagristq iSvadq

bei sprendimq; suprasti Zmogaus veiklos sukeltus pokydius gamtoje ir imtis asmeninds atsakomybes

uZ aplinkos i5saugojim4, tausoti savo ir kitq Zmoniq sveikat4.

Nauja neformaliojo vaikq Svietimo Gamtotyros programa bus vykdoma gavus Svietimo

skyriaus vedejos pritarim4 nuo 2020 metq lapkridio 1 dienos.

El.
Nr.

Programos
pavadinimas

Kryptis AmZiaus
tarpsnis

Planuo-
jamas
maksi-
malus
mokiniq
skaidius

Planuo-
jamas

maksi-
malus
grupiq
skaidius

Viso
valandq
progra-
mai per
savaitg

Viso
valandq
progra-
mai per
mokslo
metus

Finan-
suoja-
ma
NVS
leSomis
(taip,
ne)

Iki kada
akredituota
programa
(ei finan-
suojama
NVS
leSomis)

1 Pradinis
techninis
modeliavimas

Technine
kuryba

Pradinis 48 4 t6 576 Taip 2021-tt-13

2. Aviamodelia-
vimas

Technine
kIryba

Pagrindinis
MiSrus

5t J t2 432 Taip 2021-tt-13

J. Raketq
modeliavimas

Technine
k[rvba

Pagrindinis 12 1 4 144 Taip 202r-tt-13

4. Trasinis
automodelia-
vimas

Technine
k[ryba

Pagrindinis 24 2 8 288 Taip 2021-11-t3

5. Lego robotai Robotikos ir Pradinis, 36 J t2 432 Taip 2021-tt-t3
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informaciniq
technoloeiiu

MiSrus

6. Kompiuterine
technika

Robotikos ir
informaciniq
technolosiiu

Pagrindinis 24 2 8 288 Taip 2021-tt-r3

7. Jaunieji
konstruktoriai

InZinerijos ir
fizikos

Pradinis 98 8 )Z lt52 Taip 2021-tt-13

8. Erdvinis
konstravimas

InZinerijos ir
fizikos

Pagrindinis,
MiSrus

84 7 28 1008 Taip 2021-11-13

9. MaZieji
fotoniukai

InZinerijos ir
fizikos

Pradinis 38 J 12 432 Taip 2021-11-r3

10. Radio-
elektronika

InZinerijos ir
fizikos

Pagrindinis l3 I 4 144 Taip 2021-11-13

ll Animacija Medijq MiSrus t2 I 4 144 Taip 2021-tt-13
12. Medijos ir

komunika-
vimas

Medijq Pagrindinis 36 J 12 432 Taip 2021-tt-13

13. Kino studija
..Kadrasoo

Medijq Pagrindinis 50 4 t6 576 Taip 2021-tt-13

14. Fotografrja Medijq Pagrindinis 26 2 8 288 Taip 2021-tt-13
15. Gamtotyra Camta-

moksline
Pradinis t2 1 4 144 Ne

Viso: 5s0 45 180 6480

28. Centras ugdo ir kitomis ugdomosios veiklos formomis:

28.1. Edukacin6s programos - skirtos vaikams, jaunimui ne pastoviai vykstandiq

bflreliry'studijq uZsiemimq metu, o kitu laiku pagal poreiki ir i5 anksto suderint4 grafik4 rugsejo -
birZelio mdnesiais, ir, esant poreikiui, bflreliry'studijq uZsiemimq metu. Edukaciniq uZsiemimq metu

mokiniai patys atlieka praktini darbE, yra skatinami kriti5kai m4st1rti, teisingai vertinti ir analizuoti

gautus rezultatus, jais remtis darant i5vadas, igyja mokslo Ziniq ir darbo igfldZiq, mokosi planuoti

tiriamqii darb4. Diegiamos idomios, aktyvios, netradicines ir patrauklios veiklos formos, taikomi

aktyvos ugdymo metodai, padedantys naujai paZvelgti i vien4 ar kit4 ivyki, rei5kin!, objekt4,

formuojantys jauno Zmogaus savivertg, pasitikejimQ savo jegomis, bendravimo ir bendradarbiavimo

fgudZius. Tokiu btdu tenkinami Svietimo istaigq mokiniq, mokytojq, miesto bendruomends

poreikiai. Centre vykdomos nemokamos ir mokamos edukacines programos vadovaujantis Kauno

moksleiviq technines ktrrybos centro teikiamq atlygintinq paslaugq ikainiq tvarkos apra5u,

patvirtintu Kauno miesto savivaldybes tarybos 2019 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-128.

28.1.1. Edukacine veikla vykdoma pagal kryptis:

Edukacines
programos

kryptis:

Edukacines

programos

pavadinimas
Edukacines veiklos apibudinimas

TechninOs

ktirybos
kryptis

InZinerines dirbtu

,,Pirmyn itras4".

Edukaciniai uZsiemimai, skirti 2-4 H.,5-8 kl., 9-12 kl.
mokiniams supaZindinti su automodeliavimu bei
mechanine automobilio sandara, kuriq metu mokiniai
gilina Zinias apie konstravim4, projektavim4, ugdo ir
tobulina greito orientavimosi, techninius, kurybinius,
praktinius gebejimus. Edukacinio uZsiemimo trukme 60
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min.

InZinerines dirbtu

,,Inerciniq
aviamodeliq
gamyba".

Edukaciniai uZsiemimai, skirti 3-4 kl., 5-8 kl. mokiniams
pagilinti Zinias apie aviacij4, supaZindinti juos su

inerciniais lektuvais ir jq konstravimu. UZsidmimq metu
mokiniai tobulina praktinius konstravimo igDdZius:
kirpimas, klijavimas, simetrijos i5laikymas jungiant dvi
vienodas detales. Mokosi i5skirti lektuvo sudedam4sias

dalis bei atpaLinti aviamodeliq skirtumus. Edukacinio
uZsiemimo trukme 45-60 min.

InZinerines dirbtuves

,,Startuok su

aeromobiliu"-

Edukaciniai uZsiemimai, skirti 4-7 kl. mokiniams, kuriq
metu mokiniai susipaZista su elektriniq aeromobiliq
privalumais ir skirtumais lyginant su kitomis transporto
priemonemis. Plediamos Zinios apie modeliavim4,
konstravim4 ir surinkim4. Mokiniai prakti5kai mokosi
darb4 atlikti nuo pradZios iki galo pamatyti savo rezultat4
ir i5bandyti trasoje. Edukacinio uZsiemimo trukme 120

min.
Iniinerijos
kryptis

Konstravimo

ktrybines dirbtuves

,,Technikos
objektai".

Edukaciniai uZsiemimai, skirti ikimokyklinio ugdymo

istaigq vaikams ir I-4 kl. mokiniams, lavinantys
matematin!, erdvini ir logini m4stym4, padedantys

susikaupti ir i5laikyti demesio koncentracij4, ugdantys
vaizduotg, k[rybingum4 ir savirai5k4, skatinantys
smulkiosios motorikos vystym4si. Jq metu mokiniai
mokosi sukonstruoti plok5dius, erdvinius plok5dius ir
vertikalius bei erdvinius 3D modelius. Konstruodami
LAQ konstruktoriais trimates geometrines figiiras
(augalai, gyvtinai arba savo trok5tamas svajoniq
objektas) per kUrybini Laidimq vaikai mokosi k[rybi5kai
sprEsti galvos0kius ir konkredius uZdavinius, lavinama ne

tik vaiko farfiazija, bet ir gebejimai pasakoti istorijas ar

reZisuoti situacijas su sukurtais LaQ modeliais.

Edukacinio uZsiemimo trukme 90 min.

Konstravimo
k[rybines dirbtuves

,oGamtos formoso'.

Matematikos
kryptis

Sudetingai paprastas

fo.mrl pasaulis,

geometrines figuros.

Edukaciniai uZsiemimai, skirti 2-4 kl. mokiniams.
Pasitelkiant vaizduotes lavinimo uZduotis, konstravimo
budus, erdviniq figtin+ trimadio matymo vaizd1,
suteikiamos mokiniams Zinios apie geometrines figuras
erdveje ir plok5tumoje. Ugdomi gebejimai skirti erdvines
ir plok5tumines figtras, geometriniq figflrq ,,ma!y'mas"
trimadiu formatu, vaizduotes igalinimas geometrijos

figur,+ koliaZo k[rimo procese. Edukacinio uZsiemimo

trukme 120 min.
Atgyjanti svajone

(edukacija su 3D
pieStukais).

Edukaciniai uZsiemimai, skirti 2-4 kl.l-4 kl., 5-8 kl.
mokiniams supaZindinti su inovatyvia piesimo
technologija, kuri leis kurybing idej4 paversti tikrove.
Pagal pasirinktus trafaretus ir eskizus, mokiniai kuria
erdvines konstrukcijas, objektus, pastatus. Jq sukurti
trimadiai pie5iniai su originaliomis detalemis sujungiami
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i visum4, sudarant Zaisming4 ir idomq objekt4.
UZsiemimq metu ugdomas kruopStumas ir atidumas,
lavinama vaizduote ir savirai5ka. Edukacinio uZsiemimo
trukme 120 min.

Elektronikos
kryptis

Jaunojo techniko

atradimai: inercinis
ir magnetinis
judejimas.

Edukaciniai uZsiemimai, skirti 4-6 kl. mokiniams,
supaZindinti juos su k[no inerciniu, mechaniniu,
magnetiniu judejimu. Pasitelkiant kurybines uZduotis,
suprasti kaip kfinai juda. fprasminti ir suvokti masds ir
greidio santyki, pagreiti. Edukacinio uZsiemimo trukme
120 min.

Jaunojo techniko
atradimai: elektra.

Edukaciniai uZsiemimai, skirti 5-8 kl. mokiniams.
Tai paZintis su fizikinemis s4vokomis ir praktines Zinios
apie elektrinius prietaisus, jq veikimo princip4; nauja
patirtis ir gebejimas sujungti elektros granding ir
veikianti prietaisq. Edukacinio uZsiemimo trukme 120

min.
Interaktyviq
medijq lr
technologijg
kryptis

Interaktyvi IMO
kubq programa

,,Apvalus kampas".

Edukaciniq IMO kubq programa, skirta 1-4 kl., 5-8 kl.
mokiniams aktyviam mokomojo turinio isisavinimui
derinant m4stym4, fizing veikl4 ir kinestetik4. Ugdomas
loginis m4stymas, skaidiavimas ir matematika, greita

orientacija. Edukacinio uZsiemimo trukme 45 min.
Animacijos
dirbtuves ,,Kuriame
pasak4".

Edukaciniai uZsiemimai, skirti 1-4 kl., 5-8 kl. mokiniams
supaZindinti su animacijos kurimu ir i5bandyti darb4 su

Hue stop motion kameromis, kuriant animuotE pasak4.

Edukacijos metu ugdomi loginio m4stymo ir pasakojimo

igDdZiai, pie5imo ir rankq motorikos gebejimai, praktinis
darbas su animacine programa. Edukacinio uZsiemimo

trukme 120-180 min.
KDrybinio porfreto

fotografavimas

studijoje.

Edukaciniai uZsiemimai, skirti 5-8 kl., 9-12 kl.
mokiniams. Jq metu mokiniai trumpai supaZindinami su

etaloniniais fotografijos istorijos pavyzdLiais,

paai5kinama, kaip teisingai naudoti Sviesos Saltini, norint
sukurti skirtingas portretuoj amo Zmogaus veido iSrai5kos

nuotaikas. Edukacijos metu mokomasi prakti5kai

teisingai naudoti kamer4, apSvietim4 ir pozuotojo veid4.
Edukacinio uZsiemimo trukme 120 min.

Filmo kurimo
pradmenys.

Edukaciniai uZsiemimai, skini 5-8 kl., 9-12 kl.
mokiniams, kuriq metu vyksta mokiniq paZintis su kino
scenarijaus klrimu, trumpo metraio filmq perZi[ra ir
komentarai, suteikiami filmavimo pradmenys. Trumpo
metralo (I-2 min. trukmes) filmo filmavimas ir
montavimas. Edukacinio uZsiemimo trukme 120 min.

TV reportaZas. Edukaciniai uZsiemimai, skirti 5-8 k1., 9-12 kl.
supaZindinti su pagrindiniais televizijos reportaZo

elementais, suteikti mokiniams galimybg televizijos
Zurnalisto specialybg i5bandyti praktiSkai, formuoti
kriti5k4 poZiUri i TV Zurnalisto praktinius igldZius.
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Edukacinio uZsiemimo trukme 120 min.
TV interviu
technika.

Edukaciniai uZsiemimai, skirti 5-8 kl., 9-12 kl.
supaZindinti su televizijos interviu rengimo procesu ir
etapais. Jq metu ugdomi mokiniq gebejimai taisyklingai
kalbeti viesumoje, logi5kai pateikti klausimq, suprasti

klno kalbos reikSmg, teisingai naudoti technologijas.
Edukacinio uZsiemimo trukme 120 min.

28.1.2. Esant poreikiui gali btiti rengiamos naujos edukacines programos per visus mokslo

metus.

28.1.3. Edukacinius uZsiemimus Centre vykdo metodininkai, burelity'studijq mokytojai.

28.2. Konkursin6 veikla - varZybos, konkursai, viktorinos, parodos, festivaliai ir kiti renginiai

organizuojami pagal metin! Centro veiklos plan4. Juose dalyvauja bureliry'studijq 7-19 metq

mokiniai, igijg teoriniq bei praktiniq Zinh4, i5mokg savaranki5kai, ktrybi5kai, atsakingai atlikti

gautas uZduotis, dirbti ivairiomis medZiagomis, naudotis Siuolaikinemis technologijomis ir iranga.

Renginiai organizuojami Centro, miesto, respublikos ir tarptautiniam jaunimui. Renginius

organizuoja metodininkai, talkina b[reliq/studijq mokytojai, Centro bendruomene, naudojant Kauno

miesto savivaldybes, Centro speciali4sias, remejq le5as.

28.3. Projektin6 veikla - laikina mokiniq k[rybine veikla, ugdanti ivairiapusius gebejimus,

nukreipta i unikalaus tikslo pasiekim4, turinti savo pradZi4 ir pabaig4 bei baigtinius i5teklius,

skatinanti mokinius ugdym4si sieti su tikrove, ie5koti sqsajq tarp daiktq ir rei5kiniq, pratintis dirbti

grupeje kartu su kitais, sprendZiant vien4 visiems aktuali4 problem4, pasitelkus jau turimas Zinias,

suformuluoti problem4, ieskoti sprendimo pritaikant jau turimas ir naujai igytas Linias, jungianti

Centro, miesto, Salies bendruomeng, igyvendinant bendravim4 ir bendradarbiavim4 su lvairiomis
Svietimo, kulturos istaigomis, tobulinanti ugdymo turinl, atsiZvelgiant i staigius pokydius

visuomen6je, mlsq buityje, aptarnavimo srityje. Pletojamos socialumo, komunikavimo,

iniciatyvumo, bendravimo, paZinimo, kurybingumo kompetencijos. Vaikq ir jaunimo tgstinius

projektus vykdo bei rengia naujus Centro direktoriaus inicijuota darbo grupe pagal gaut4

finansavimE i5 atitinkamq programtl, organizuoja metodininkai, talkina b0reliq/studijq mokytojai,

Centro bendruomene, dalyvauja mokiniai ir mokytojai, visa Centro bendruomene. Projektines

veiklos etapai atsispindi istaigos menesio veiklos plane, internetineje svetaineje.

28.4. Vaikq uiimtumo programos mokiniq atostogq metu (ktrrybin6s stovyklos ir
nemokami edukaciniai uZsi6mimai) - 6-19 metq mokiniams ir jaunimui skirta 5-10 darbo dienq

trukmes vaikq uZimtumo programos, vykdomos pagal Centro parengt4 ir direktoriaus lsakymu
patvirtint4 program4, kuriq tikslas - turiningo ir kryptingo vaikq uZimtumo ir prasmingo

laisvalaikio organizavimas, skatinantis vaikq turining4 ugdomqj4 veikl4 mokiniq atostogq metu. Jei

vaikq uZimtumo programq nefinansuoja Kauno miesto savivaldybe, uZ teikiamas paslaugas

mokamas Kauno miesto tarybos nustaQrtas mokestis. Tai edukaciniai ir paZintiniai renginiai,
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naudojant aktyvius neformaliojo ugdymo metodus, suteikiantys galimybg i5mokti dirbti

bendradarbiaujant, ugdyti lyderio savybes, skatinti atvirum4 ir iniciatyv4, sudaryti s4lygas jaunam

Zmogui atskleisti savo asmenybg, kflrybingai ir naudingai praleisti laik4, patirti neisdildomq

ispudZiq ir igyti naujq draugq. Organizuojamos mokiniq stovyklos yra mokamos vadovaujantis

Kauno moksleiviq technines k[rybos centro teikiamq atlygintinq paslaugq ikainiq tvarkos apra5u,

patvirtintu Kauno miesto savivaldybes tarybos 2019 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-128.

Taip pat Centras organizuoja ir igyvendina nemokamus edukacinius uZsidmimus Kauno

miesto bendrojo lavinimo mokyklq mokiniams ir jaunimui mokiniq atostogq metu, kuriais siekiama

netradiciniais ir inovatyviais metodais supaZindinti vaikus su medijomis ir k[rybinemis

industrijomis, technikos bei mokslo pasauliu, vykstantys ne blrelio/studijos uZsiemimq metu, o kitu

laiku.

28.5. Centre organizuojami ir vedami praktiniai ir kvalifikaciniai seminarai, konferencijos,

diskusijos miesto ir respublikos bendruomenei. Juos vykdo pavaduotojai ugdymui, metodininkai,

btireliry'studij q mokytoj ai.

29. Finansinis ugdymo plano pagrindimas:

30. Ugdymo plano lentelese pateikiami duomenys (programos pavadinimas, kryptis, amZiaus

tarpsniai, vieneriq mokslo metq savaitiniq kontaktiniq valandq skaidius, mokiniq skaidius) gali biiti

koreguojami atsiZvelgiant i mokiniq skaidiq grupese ir mokytojq kait4 susidarius nenumatytoms

aplinkybems.

Direktore

PRITARTA:
Kauno moksleiviq technines kiirybos
Centro tarybos 2020 m. gegtfids29 d.

posedZio nutarimu (protokolas Nr. CT-5)

Laimute Vaitiek[niene

Maksimalus
mokiniq
skaidius
(programose

dalyvaujandiq
mokiniq
skaidiaus suma)

Maksimalus
grupiq
skaidius

Mokiniq
grupeje
vidurkis

Viso ugdymo
plano va[. per
metus

Maksimalus ugdymo
plano (programq)
valandomis pagristas
pedagoginiq etatq
skaidius

Viso
pedagogi-
niq etatq

Viso
etattl
skai-
dius

DU poreikis
pedagogi-
niam
personalui
metams (su
mokesdiais
ir Sodra)

DU poreikis
metams (su
mokesdiais
ir Sodra)

550 45 12,22 12852 8,5 16,5 34,75 289164 459730
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