Šilalės rajono savivaldybės
neformaliojo vaikų švietimo lėšų
skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo
1 priedas
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES
REIKALAVIMAMS
PARAIŠKOS FORMA
←
INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJĄ
Informacija apie neformaliojo vaikų švietimo (toliau - NVŠ) teikėją – juridinį asmenį
1. Pavadinimas
VŠĮ Robotikos mokykla
2. Kodas
302749250
3. Juridinis statusas
Viešoji įstaiga
4. Adresas
A. Goštauto g. 12-328, Vilnius, LT- 01108
5. Telefono numeris
863340003
6. El. pašto adresas
info@robotikosmokykla.lt;
vaida@robotikosmokykla.lt
7. Interneto svetainės adresas
www.robotikosmokykla.lt
8
Pagrindinė veiklos sritis (įrašykite švietimas, Švietimas
sportas, kultūra, turizmas ir pan.)
9. Teikėjo kodas švietimo ir mokslo institucijų
88888880455
registre
Informacija apie NVŠ teikėjo (institucijos) vadovą
10 Vardas ir pavardė
Paulius Briedis
11. El. pašto adresas
info@robotikosmokykla.lt
12 Telefono numeris
863340003
Informacija apie NVŠ teikėją – fizinį asmenį
13 Vardas ir pavardė
14 Viešai skelbtinas adresas, telefono Nr., el.
pašto adresas, interneto svetainės adresas
Informacija apie NVŠ teikėjo (fizinio/juridinio asmens) patirtį NVŠ srityje
15 Teikėjas turi patirties įgyvendinti NVŠ programas
←
←
←
←
←
16

←

XTaip

☐ Ne

Išvardijamos šiuo metu ar per pastaruosius dvejus metus vykdytos veiklos:
Programos, projekto, veiklos pavadinimas
Trukmė
1) Nuolatiniai robotikos užsiėmimai vaikams
5 metai
2) Projektas „Atrask save 3D mieste“
6 mėn.
3) Projektas „Patinka“
6 mėn.
4) Kaimo mokyklų projektas su Euromonitor International
3 mėn.
Teikėjas gali pateikti turimos patirties ir veiklos įrodymus, rekomendacijas XTaip
☐ Ne

Institucijos, galinčios rekomenduoti NVŠ teikėją kaip kokybiškų NVŠ paslaugų teikėją ar
bendradarbiavimo NVŠ srityje partnerį
Pavadinimas
Adresas
Telefonas
El. paštas
Rekomenduoja/
bendradarbiauja
1) Asociacija
Mokslininkų
869821331
a.pleckaitis@infoba X R
☐B
Infobalt
g. 2 A,
lt. lt

2

←

←

←

2) KTU
Inžinerijos
licėjus
3) Kauno miesto
savivaldybės
Vinco Kudirkos
viešoji
biblioteka
Euromonitor
International

LT-08412,
Vilnius
S. Lozoraičio
g. 13, Kaunas
Laisvės al. 57,
Kaunas

Jogailos g. 4,
Vilnius
01116,
Lietuva

837312060

(8 37) 226322

852431577

direktorius@i ☐ R
nzinerijoslicejus.ktu
.edu
nomedadom@kaun
as.mvb.lt

XB

Raminta.Vel
ickaite@eur
omonitor.co
m

XB

XB

INFORMACIJA APIE NVŠ PROGRAMĄ
Informacija apie NVŠ programos rengėją
1.
Vardas ir pavardė: Paulius Briedis
2.
Išsilavinimas ir kvalifikacija:Aukštasis universitetinis (Vilniaus universitetas, ekonomikos
bakalauro laipsnis). Taip pat šiuo metu siekia gauti pedagogo profesinę kvalifikaciją Kauno
Technologijos universitete
3.
El. pašto adresas:info@robotikosmokykla.lt
4.
Telefono numeris:863340003
5.
Darbovietė, pareigos:VŠĮ Robotikos mokykla, direktorius
Informacija apie NVŠ programos turinį
6.
Programos pavadinimas(konkretus, tiesiogiai susijęs su programos turiniu)
Robotika ir būsimųjų technologijų startuolių ugdymas(Šilalėje)
7.

NVŠ programos kodas Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR)

8.

Programos anotacija (esmė, turinys, numatomos veiklos, naudos vaikams pagrindimas,
informacija bus skelbiama internete)
Užsiėmimų tikslas yra padėti mokiniams geriau suprasti šiuolaikines technologijas, parodyti
naujus būdus, kaip jas galima panaudoti naudingiems įgūdžiams formuoti. Taip pat siekiama
ugdyti savarankišką domėjimąsi naudingu technologijų naudojimu. Mokiniai bus mokomi
komandinio ir individualaus darbo būdais. Užsiėmimų metu siekiama gauti ir vystyti nuolatinį
grįžtamąjį ryšį remiantis mokinių patirtimi mokantis ir praktiškai taikant užsiėmimuose įgytas
žinias mokykloje, kituose neformaliojo ugdymo būreliuose, kitoje veikloje ir ateityje kuriant savo
verslą.
Prireikus mokymo medžiaga atnaujinama papildymais, palengvinančiais jos įsisavinimą. Mokymų
metu teorija užima ne daugiau 30% ugdymo laiko. Teorijos dėstymo metu bus skatinamas mokinių
ir mokytojų dialogas, ypač siūlant savarankiškumo įgūdžių lavinimo būdus, bus remiamasi
realiomis mokinių patirtimis, kviečiama prisiminti pavyzdžių, panašių į pateiktuosius mokymų
metu. Didžiausias dėmesys ir 70% mokymų laiko bus skiriama praktiniams įgūdžiams formuoti.
Siekiant, kad mokiniai gerai suprastų, kaip natūralų polinkį naujovėms nukreipti naudinga linkme,
bus vykdomos programavimo, trimačio projektavimo, elektronikos, mechatronikos, inžinerijos
užduotys.
Programos įgyvendinimo vieta (nurodyti vietą, jei įmanoma – ir adresą)

9.
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Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija: J. Basanavičiaus g. 25, 75124 Šilalė
10.

11.

12.

13.

14.

Nuoroda į išsamesnę informaciją (tinklalapis, kuriame pateikiama kita svarbi informacija apie
programą)
http://www.robotikosmokykla.lt
Ugdymo kryptis (pagal NVŠ ugdymo krypčių klasifikatorių)
←
☐ Muzika
←
☐ Dailė
←
☐ Šokis
←
☐ Teatras
←
☐ Sportas
←
X Techninė kūryba
←
☐ Turizmas ir kraštotyra
←
☐ Gamta, ekologija
NVŠ programos tikslas (formuluojamas aiškiu teiginiu, apibūdinančiu programos visumą ir
pagrindinę ugdomą kompetenciją)
Skatinti mokinių domėjimąsi tiksliaisiais mokslais, siekiant suteikti jiems reikiamas žinias ir
įgūdžius, reikalingus jų kaip būsimųjų išradimų ir verslo startuolių kūrėjų ugdymui.
NVŠ programos uždaviniai (formuluojami ne daugiau kaip 3 konkretūs uždaviniai,
nurodantys trumpalaikį tikslo įgyvendinimo rezultatą. Uždaviniai išdėstomi taip, kad
nuosekliai atspindėtų programos realizavimo galimybes)
1. Tobulinti mokinių įgūdžius, kurie skatintų domėtis tiksliaisiais mokslais ir šiuolaikinių
technologijų kūrimu.
2. Supažindinti moksleivius su naujausiomis technologijomis (3D spausdintuvais, programuojama
elektronika, bepiločiais orlaiviais ir kt.) ir skatinti kūrybingą jų naudojimą:
3. Papildyti žinias apie asmeninio kompiuterio ir išmaniojo telefono naudojimą kūrybinėms
užduotims atlikti ir pademonstruoti mokiniams galimybę įtraukti šios programos pagalba įgytus
technologinius įgūdžius į menų, technologijų pamokas bei kitus dominančius dalykus.
Pažymėkite, kurie programos uždaviniai atitinka šiuosNeformaliojo vaikų švietimo koncepcijoje,
patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu
Nr. ISAK-2695 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo“, apibrėžtus NVŠ
uždavinius:
←
X ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą;
←
X ugdyti pagarbą žmogaus teisėms, orumą, pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį
į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdo įvairovę;
←
X ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje;
←
X spręsti socialinės integracijos problemas: mažiau galimybių turinčių (esančių iš
kultūriškai, geografiškai, socialiai ir ekonomiškai nepalankios aplinkos ar turinčių specialiųjų
ugdymosi poreikių), ypatingų poreikių (itin gabių ir talentingų) vaikų, iškritusių iš švietimo
sistemos, integravimas į visuomeninį gyvenimą, socialinių problemų sprendimas;
←
X padėti spręsti integravimosi į darbo rinką problemas;
←
X tobulinti tam tikros srities žinias, gebėjimus ir įgūdžius, suteikti asmeniui papildomų
dalykinių kompetencijų.
XTAIP

15.

Pažymėkite kompetencijas, kurias įgis arba patobulins vaikai, baigę programą (rekomenduojama
pažymėti ne daugiau 3 kompetencijos sričių):
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Kompetencijų sritis
←
☐ Pažinti save ir save gerbti
←
X Įvertinti savo jėgas ir priimti iššūkius
←
X Kryptingai siekti tikslų
←
☐ Atsispirti neigiamai įtakai, laikytis duoto žodžio
←
☐ Valdyti emocijas ir jausmus
←
☐ Kita – įrašykite:
Socialinės
←
☐ Gerbti kitų jausmus, poreikius ir įsitikinimus
kompetencijos
←
X Pozityviai bendrauti, būti atsakingam, valdyti konfliktus
←
X Padėti kitiems ir priimti pagalbą
←
☐ Dalyvauti bendruomenės ir visuomenės gyvenime
←
☐ Kita – įrašykite:
Iniciatyvumo ir
←
X Mąstyti kūrybingai, drąsiai kelti idėjas
kūrybingumo
←
X Inicijuoti idėjų įgyvendinimą, įtraukti kitus
kompetencijos
←
X Aktyviai ir kūrybingai veikti
←
☐ Pagrįstai rizikuoti, mokytis iš nesėkmių
←
☐ Kita – įrašykite:
Komunikavimo
←
X Išsakyti mintis
kompetencijos
←
X Išklausyti
←
☐ Tinkamai naudoti ir suprasti kūno kalbą
←
☐ Parinkti tinkamą kalbos stilių
←
☐ Kita – įrašykite:
Pažinimo
←
X Klausti ir ieškoti atsakymų
kompetencijos
←
X Daryti išvadas
←
X Plėsti akiratį
←
☐ Stebėti, vertinti
←
☐ Būti atkakliam ir turėti teigiamą požiūrį į mokymąsi
←
☐ Kita – įrašykite:
Mokėjimo
←
X Mokytis noriai, pasitikėti savo jėgomis
mokytis
←
☐ Išsikelti realius mokymosi tikslus
kompetencijos
←
X Pasirinkti mokymosi strategijas ir priemones
←
X Vertinti mokymosi pažangą
←
☐ Numatyti tolesnius žingsnius
←
☐ Kita – įrašykite:
Dalykinės
- Programavimo, elektronikos ir inžinerijos mokslų pagrindų įgijimas
kompetencijos
- Verslumo ugdymas šiuolaikinių technologijų srityse,
- Inovacijų vadybos pagrindų įgijimas
- Gebėjimas mokytis pasitelkiant turimas skaitmenines technologijas.
- Geresnis tiksliųjų mokslų reikalingumo supratimas.
NVŠ programos turinys (turinio sudėtinės dalys turi sietis su programos uždaviniais, veiklų
pobūdis ir trukmė turi būti subalansuoti (teorija ir praktika; fizinis aktyvumas, protinė veikla ir
dvasinis tobulėjimas; pateikiamas ne užsiėmimo, bet visos teikiamos programos turinys)
Ugdomos
Eil
Sudėtinė dalis
bendrosios ir
Trukmė
.
Veiklos apibūdinimas
Metodai
(tema)
dalykinės
(val.)
nr.
kompetencijos
Asmeninės
kompetencijos

16.
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1.

2.

3.

Algoritmų
principai

Mokiniai mokysis
mikrovaldiklių ir
mokomųjų robotų
programavimo.
Užsiėmimų metu
internsyviai bus
naudojamas ARDX
Arduino mokymo
rinkinys (vyresniems
mokiniams nuo 6 kl.)
bei Lego robotai
(jaunesniems
mokiniams iki 6 kl.).

1. Darbas
komandose
2. Geriausių
pavyzdžių
analizė
3. Praktinis
išmoktų principų
taikymas.
4. Patirties
pasidalijimas
nuotoliniu būdu
internetinėje
erdvėje ir
kylančių
klausimų
sprendimas su
dėstytojais.

Elektronikos
inžinerija

Mokiniai jungs
elektronikos grandines,
susipažins su
elektronikos detalėmis.
Konstruos prietaisus
bei savo sugalvotus
išradimus naudojant
pagrindines
elektronikos
priemones. Mokysis
elektronikos plokščių
PCB projektavimo,
litavimo ir rasti
problemas naudojantis
multimetru bei
osciloskopu.

1. Mokymas
mažose grupėse.
2. Savarankiškas
mokymasis.
3. Praktinis žinių
taikymas dirbant
komandose.
4. Patirties
pasidalijimas
nuotoliniu būdu
internetinėje
erdvėje ir
kylančių
klausimų
sprendimas su
dėstytojais

Projektavima
s ir 3D
spausdinimas

Mokysis projektuoti
dvimačius ir trimačius
praktiškai užsiėmimų
užduotims pritaikomus
objektus, pavyzdžiui,
detales robotams. Taip
pat projektuos
automobilius ir jų
greitį, pasipriešinimą,
saugumą testuos
virtualiame oro

1. Kūrybinės
dirbtuvės
2. Darbas
grupėse.
3. Praktinis
tyrimas.
4. Sprendimų
alternatyvų
generavimo
pratybos ir

Supras pagrindinius
programavimo
principus. Išmoks
kryptingai siekti
tikslo. Ugdys
kūrybišką techninį
mąstymą. Bus
didinamas tiksliųjų
mokslų
reikalingumo
supratimas ir
patrauklumas.

Įgis elektronikos
žinių pagrindus.
Gebės mokytis
pasitelkiant naujas
technologijas ir
šaltinius. Gebės
nustatyti
pagrindines
problemas,
atsirandančias
jungiant
elektronikos
grandines. Bus
didinamas tiksliųjų
mokslų
reikalingumo
supratimas ir
patrauklumas.
Išmoks mąstyti
kūrybingai bei
siūlyti idėjas
Įgis projektavimo
žinių. Išmoks
suprojektuoti
norimą objektą
profesionalia
programa.
Susipažins su 3D
spausdintuvų
perspektyvomis ir
teikiama nauda bei
sužinos, kaip juos

12
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12
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4.

Robotų
mechanika ir
programavim
as

tunelyje. Tam
naudojama profesionali
CAD programa.
Moksleiviai savo
suprojektuotus darbus
galės atsispausdinti 3D
Ultimaker
spausdintuvu arba
išpjauti lazeri. Proceso
metu susipažins su
spausdinimo
medžiagomis, 3D
spausdintuvų tipais,
spausdinimo būdais,
taip pat išmoks
pagaminto spausdinio
apdirbimo technikų.
Vyresnieji taip pat
mokysis sukurti savo
veikiančio 3D
spausdintuvo prototipą.
Moksleiviai konstruos
LEGO EV3 robotus,
mokysis surinkti ne tik
statiškas bet ir
galinčias judėti
sistemas, sužinos, kaip
turi būti sukonstruotas
robotas, kuriam
reikalingas didelis
greitis, jėga ir/ar
tvirtumas. Taip pat bus
mokoma sukurti
programą robotui, kad
jis galėtų atlikti
norimas funkcijas. Bus
diskutuojama grupėse
apie visuomenėje ar
artimoje ar globalioje
aplinkoje esančias
problemas ir bandoma
surasti sprendimą,
kuriuo pasitelkus
robotiką būtų galima
šias problemas spręsti.

alternatyvų
pristatymai
5. Bandymų
demonstravimas

galima panaudoti
vystant ir
pristatinėjant savo
gaminį.

1. Žaidimo
metodas
(pavyzdžiui
sukurti robotą,
Sumo
varžyboms).
2. Komandinis
projektas.
3. Problemų
sprendimas
grupėje ir
individualiai.
4. Eksperimentas

Išmoks diskutuoti ir
argumentuotai
pagrįsti savo
nuomonę. Gebės
išskirti visuomenėje
esančias problemas
ir galės pasiūlyti
sprendimų
pasitelkiant
robotikos žinias.
Įgaus mechanikos,
inžinerijos ir
programavimo žinių
bei įgūdžių.

12
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5.

6.

Kompiuterini
ų žaidimų
kūrimas.

Virtualios
realybės
kūrimas

Moksleiviai kurs savo
sugalvotą kompiuterinį
žaidimą naudojant
vizualiojo
programavimo
kompiuterinę
mokymosi aplinką
„Scratch“. Kuriant
žaidimą bus lavinami
programavimo įgūdžiai
bei moksleivių
kūrybiškumas. Taip pat
moksleiviai bus
skatinami naudoti
informacinių
technologijų pamokas
internete, pavyzdžiui:
Scratch 5-7 kl.
(https://sites.google.co
m/site/itvtzg/scratch),
taip pat Išmaniosios
mokyklos vaizdo
pamokas „Scratch
programavimas“
(www.vaizdopamokos.
lt/
dalykas/neformalusugd
y
mas/scratchprogramavi
mas/)
Mokiniai užsiėmimų
metu susipažins su
virtualios realybės
programavimu.
Sužinos apie virtualios
realybės panaudojimo
būdus mokymuisi kitų
sričių dalykų
(pavyzdžiui,
projektavimo,
architektūros, menų,
astronomijos, fizikos ir
kt.). Mokysis kurti
virtualią realybę
naudojant Unity
sistemą. Savo sukurtus
kompiuteriu dalykus
iškart galės pamatyti
virtualiame pasaulyje

1. Darbas porose
2. Geriausių
pavyzdžių
analizė.
3. Savarankiškas
mokymasis

Moksleiviai išmoks
naudotis
internetiniais
projektavimo ir
programavimo
vaikams šaltiniais.
Taip pat mokysis
kūrybiškai spręsti
iškilusias
problemas. Bus
didinamas
supratimas apie
savarankišką
malonų mokymąsi.
Išmoks mokytis
sistemiškai,
pasidaryti
mokymosi planą,
eskizus, numatyti
tolimesnius
žingsnius. Gebės
duoti naudingų
patarimų kitiems
grupės nariams.

12

1. Žaidimo
metodas
2. Savarankiškas
projektas
3. Pristatymas

Susipažins su
sparčiai pasaulyje
populiarėjančia
technologija.
Sužinos, kaip ją gali
panaudoti savo
mėgiamoms sritims,
kūrybai bei
mokymuisi. Išmoks
pristatyti savo idėją,
kitiems, priimti
vertinimus, pabaigti
darbą iki galo.

12
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naudojant HTC Vive
sistemą.

7.

17.

Inovacijų
vadyba.

Aptariami išradimų
sugalvojimo būdai,
kurie taip pat praktiškai
išbandomi dirbant
savarankiškai bei
komandoje. Mokomasi
lyderystės, idėjų
generavimo, aptariami
idėjų generavimo
būdai, skatinamas
inovacijų inicijavimas,
jų įgyvendinimas bei
sklaida. supažindinama
su sėkmingu jų
diegimu bei
įgyvendinimu.
Supažindinama su
kūrybingumo versle
reikšme, mokoma
išsikelti tikslus,
apibrėžti problemą,
ieškoti sprendimų bei
alternatyvų užduočių
paskirstymas

1. Atvejų
studijos.
2. Diskusija
3. Darbas
komandoje
4. Kūrybinis
eksperimentas –
geriausių/blogi
ausių patirčių
analizė.
5. Kūrybinės
pratybos

Žinos sėkmingus
inovacijų vadybos
pavyzdžius. Gebės
kritiškai vertinti
skirtingas inovacijų
reikšmes ir
formatus. Suvoks
inovacijų svarbą ir
vaidmenį
ekonominei
pažangai
organizacijoje ir
šalyje . Supras ir
žinos kūrybingumo
10
naudą šiuolaikiniam
verslui . Gebės
valdyti kūrybinį
procesą, generuojant
naujas alternatyvas,
reikalingas
sprendimams
priimti. Ugdys
kūrybinius
gebėjimus.
Pagerinami mokinių
vadybiniai,
verslumo įgūdžiai ir
savarankiškumas.

Programos apimtis ir trukmė
2

valandas per savaitę

Mažiausiai 2 val. per savaitę

Valandų sk. per
mėn.
Mažiausiai 8 val. per
mėnesį
8

18.

Vaikų amžius (galimi keli pasirinkimai)

19.

X
6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 metų;
tik specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų:☐ 20 ☐ 21 metai
Vaikų, kuriems skiriama NVŠ programa, lytis (galimi keli pasirinkimai)

9

Mėnesių sk.

Mažiausiai 4 mėn.

XBerniukams XMergaitėms
20.

Kita svarbi informacija(jeigu yra specialių reikalavimų programos dalyviams ar specifinės
informacijos apie programą)
Pageidautina, kad vaikai mokomi pagal šią programą mokėtų skaityti.

9
21.

Numatomas grupės dydis (vaikų skaičių grupėje, informacija bus skelbiama internete)
8-12

22.

Numatomas grupių skaičius
16-22

23.

24.

25.

26.

Vaikų vaidmuo programos įgyvendinime (galimybės atsiskleisti jų iniciatyvai, priimti sprendimus,
pasirinkti ugdymo metodus, koreguoti turinį ir pan., informacija bus skelbiama internete)
Visos užduotys yra pritaikomos pagal mokinio amžių, pasirengimo lygį, pomėgius bei charakterį.
Stengiamasi technologijas parodyti ne kaip atskirą sritį, bet integruoti jas į kitas mėgstamas vaikų
sritis. Skatinamas bendradarbiavimas tarp mokinių kuriant projektus ir laukiami bendrų projektų
bei idėjų pasiūlymai.
Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas (kaip bus skatinama visų programoje
dalyvaujančių vaikų motyvacija dalyvauti ir siekti pažangos, kokiais būdais vertinama pažanga,
kaip bus atliekamas įsivertinimas, paliudijami ugdytinių pasiekimai ugdymo procese, informacija
bus skelbiama internete)
Moksleiviai bus skatinami ne tik įsigilinti į atskiras mokymo programos temas ir elementus, tačiau
ir juos susieti tarpusavyje, siekiant sukurti išradimą ar rasti technologinį sprendimą visuomenėje,
mokykloje ar kitoje aplinkoje egzistuojančiai problemai išspręsti. Taip pat bus skatinama su savo
kūriniais dalyvauti konkursuose ir parodose. Kiekvieno mėnesio ir semestro pabaigoje moksleiviai
tarpusavyje aptars savo darbo rezultatus, įvertins vieni kitų darbus ir duos vieni kitiems patarimų,
taip skatinant diskusiją ir bendradarbiavimą grupėse. Kas du mėnesius vyks atvirų durų diena, kur
sukurti rezultatai bus pristatomi moksleivių tėvams ir su mokytojais aptariami moksleivių
pasiekimai.
NVŠ mokytojų kvalifikacija (įvardykite išsilavinimą, patirtis ir kvalifikaciją, kompetencijas,
informacija bus skelbiama internete)
Mokytojai turi universitetinį pedagoginį išsilavinimą ir/arba yra technologinių mokslų atstovai
įgiję universitetinį išsilavinimą arba jo siekiantys. Visi mokytojai turi patirties dirbant su vaikais
technologijų mokymų srityje. Kartu su mokytojais visuose užsiėmimuose dirba asistentai, buvę
geriausi Robotikos mokyklos mokiniai.
Pagrindiniai mokytojai:
Paulius Briedis turi bakalauro laipsnį įgytą Vilniaus universitete, taip pat šiuo metu siekia gauti
pedagogo profesinę kvalifikaciją Kauno Technologijos universitete. Yra VŠĮ Robotikos mokykla
įkūrėjas ir vystytojas, įvairių technologinių-edukacinių projektų Lietuvoje sumanytojas.
Miglė Goštautaitė turi infotronikos bakalauro laipsnį įgytą Kauno kolegijoje, taip pat baigė
psichologinius pedagogų kursus.
Vytautas Vosylius turi Fizikos bakalauro ir magistro laipsnius.
Rimantas Bieliauskas siekia įgyti programavimo ir internetinių technologijų bakalauro laipsnį.
Išklausęs pedagogikos ir psichologijos žinių kursą.
Patvirtinkite, kad vykdant programą bus vadovaujamasi šiais NVŠ principais:
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savanoriškumo – vaikai laisvai renkasi švietimo teikėją ir jo siūlomas veiklas;
prieinamumo – veiklos ir metodai yra prieinami visiems vaikams pagal amžių, išsilavinimą, turimą
patirtį nepriklausomai nuo jų socialinės padėties;
individualizavimo – ugdymas individualizuojamas pagal kiekvienam vaikui reikalingą
kompetenciją, atsižvelgiant į jo asmenybę, galimybes, poreikius ir pasiekimus;
aktualumo – veiklos, skirtos socialinėms, kultūrinėms, asmeninėms, edukacinėms, profesinėms ir
kitoms kompetencijoms ugdyti;
demokratiškumo – mokytojai, tėvai (globėjai, rūpintojai) ir vaikai yra aktyvūs ugdymo(si) proceso
kūrėjai, kartu identifikuoja ugdymosi poreikius;
patirties – ugdymas yra grindžiamas patyrimu ir jo refleksija;
ugdymosi grupėje – mokomasi spręsti tarpasmeninius santykius, priimti bendrus sprendimus,
dalytis darbais ir atsakomybe;
pozityvumo – ugdymosi procese kuriamos teigiamos emocijos, sudaromos sąlygos gerai vaiko
savijautai.
X
TAIP
27.

Patvirtinkite, kad:
vykdant NVŠ programą, teorinio mokymo seminarų, sporto varžybų, kultūros ir meno, politinių,
religinių renginių bei renginių, skirtų akademinėms ir profesinėms žinioms ar patirčiai įgyti,
organizavimas bus tik priemonė programos tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis programos
tikslas, uždavinys ir rezultatas;
vykdant programą, nebus teikiamos korepetitoriaus paslaugos;
Programos įgyvendinimo priemonės:
nekelia grėsmės žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;
jokiais būdais neišreiškia nepagarbos Lietuvos valstybės tautiniams ir religiniams jausmams ir
simboliams;
jokiais būdais neišreiškia smurto, prievartos, neapykantos, nepopuliarina narkotikų ir kitų
psichotropinių, toksinių ir kitų stipriai veikiančių medžiagų;
jokiais kitais būdais nepažeidžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų.
XTAIP
Patvirtinkite, kad prisiimate atsakomybę už tai, kad programą įgyvendins asmenys, pagal Švietimo
įstatymą turintys teisę dirbti NVŠ mokytojais
XTAIP
Patvirtinkite, kad prisiimate atsakomybę už sveiką ir saugią vaikų mokymosi aplinką
XTAIP
Patvirtinkite, kad turite tinkamos įrangos ir priemonių NVŠ programos įgyvendinimui
XTAIP
Patvirtinkite, kad turite lėšų NVŠ programos įgyvendinimo pradžiai (ne mažiau, kaip mėn.)
XTAIP

Institucijos vadovas

Paulius Briedis
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