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ATRADIMŲ
FABRIKAS
Šiaulių jaunųjų technikų centro naujienlaiškis

AR NEFORMALUS UGDYMAS DARO
ĮTAKĄ ASMENYBĖS RAIDAI?
Neformalus švietimas ugdo asmenines ir socialines kompetencijas, vertybes ir įgūdžius.
Vaikas, kuris aktyviai įsitraukia į bent vieną iš neformalaus ugdymo veiklų, išmoksta
savarankiškumo, atsakingumo, geba lengviau bendrauti ir bendradarbiauti su
aplinkiniais. Neformalaus švietimo veiklos orientuotos į kūrybiškos, kritiškai mąstančios
asmenybės ugdymą, kuri geba priimti sprendimus, užduoti drąsius klausimus, žino ir
gina pamatines žmogaus teises bei dega noru gyventi ir keisti
Renkantis būrelį reikėtų atsižvelgti į vaiko pomėgius ir gabumus, bet ne į lytį.

Šiaulių

Atvirkščiai – drąsinkite išbandyti net pačias netikėčiausias veiklas: berniukams –

Jaunųjų

kulinarijos, šokio, mergaitėms – inžinerijos, programavimo, kovų menų būrelius, taip

technikų

padėsite vaikui atrasti save ir stiprinsite drąsą būti savimi.

centras

KO NORI VAIKAS?
Sėkminga veikla būrelyje būna tik tada, kai vaikui ji patinka. Būrelis juk papildoma,
neprivaloma veikla, tad ji turi teikti malonumą. Leiskite tą sprendimą priimti vaikui, net
jei jums jis ir neatrodo teisingas, juk klaidos – mokymosi ir augimo dalis. Prašykite, kad
vaikas argumentuotų savo pasirinkimus, taip mokysite apsvarstyti, pasverti sprendimus

KONTAKTAI:
El.paštas:
jts@splius.lt
Telefonas:
(8~41) 523965

ir prisiimti atsakomybę už juos. Pakalbėkite ir apie tai, kas bus jei būrelyje nesiseks, jei

Adresas:

po kelių mėnesių jo nedžiugins rezultatai (nebus geriausiu futbolininku,

Stoties g. 11

programuotoju…), jei lūkesčiai pasirodys didesni už realybę. Iš anksto aptarkite
nuoseklaus darbo būtinybę siekiant tikslo nepamiršdami priminti, kad palaikysite, net
jei jam ne viskas seksis.

Šiauliai
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Aš
tikrai
myliu
Lietuvą
PILIETIŠKUMO PAMOKOS CENTRE
Kaip ir kasmet, sausio 13 d. 8.00 val. dešimčiai
minučių degame languose vienybės, atminimo ir
pergalės žvakutes. Žvakutės mūsų languose – lyg
mažos liepsnelės nuo laužų, degusių Vilniaus gatvėse
1991 sausį, simbolizuoja visų mūsų pažadą ir toliau
nepailstamai ginti šalies laisvę. Kūrybinių inžinerijos
dirbtuvių mokiniai, kartu su mokytoja Ingrida
Donielienė, kvietė, ruošiantis šiam paminėjimui,
pasigaminti trispalves žvakides.
Receptas:
Jums reikės stiklinio indelio, ryžių, 3 spalvų guašo
(arba akrilo), 3 užspaudžiamų polietileninių maišelių,
žvakutės. Ryžius pilame į maišelius ir įdedame šiek
tiek dažų. Maišelius uždarome ir minkome ryžius, kol
jie visi nusidažo. Atidarę maišelius paliekame ryžius
išdžiūti. Tada sluoksniuojame ryžius stikliniuose
indeliuose ir viršuje įdedame žvakutes.

AVIAMODELIAVIMO PAMOKA ONLINE

Rytas su Šiaulių „Rasos“ progimnazijos pirmokais ir nuotolinė
aviamodeliavimo pamoka su mokytoju Lauru Balsevičiumi.
Ko išmokome?
1933 metų liepos 15 dieną iš Niujorko oro uosto pakilo
oranžinė "Lituanica".
Šiuo lėktuvu išskrido lietuviai lakūnai - Steponas Darius ir
Stasys Girėnas.
Lėktuvas buvo mažas, dviejų vietų. Lėktuvas buvo pasiruošęs
įveikti beveik 8 tūkstančius kilometrų be nusileidimo.
Per 37 valandas ir 11 minučių Darius ir Girėnas nuskrido 6411
kilometrų.
Iki šiol neaišku, kodėl sudužo "Lituanica".

Ar tiesa,
kad lėktuvai visada
kyla prieš vėją?

Mobiliosios
fotografijos būrelis
su mokytoja

Simona Umaraite
siunčia linkėjimus
ir linki nepaisant
šaltuko, džiaugtis
žiemos grožiu.
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SUMANIOJI INŽINERIJA
Vaikas išmoksta galvoti kaip inžinierius: įgyja loginį
mąstymą ir kritinius analizės įgūdžius, tobulina savo
sprendimų priėmimo įgūdžius.
Ar kada praradai saiko jausmą ir tapai godus?
Kartą Pitagoras pamokė savo studentus, kurie be saiko prisipildavo sklidinas
taures gėrimų.
Sumaniosios inžinerijos būrelyje vaikai, kartu su mokytoja Simona Bukantaite
konstravo Pitagoro taurę, kuri dar kitaip vadinama godumo ar
teisingumo taure.
Išsiaiškinę apie slėgius bei sifono efektą kiekvienas mokinys pasidarė po savo
Pitagoro taurę iš paprastų kasdienoje sutinkamų reikmenų. Taip sujungdami
istorijos, fizikos bei mechanikos žinias vaikai puikiai praleido laiką.

Mus supantis pasaulis vis greičiau tampa
išmanus ir modernus!
Robotai būna labai skirtingi. Galime susidurti tiek su itin
dideliais pramoniniais robotais, tiek su nano robotais,
kurie naudojami medicinoje. Gali skirtis ir jų išvaizda: vieni
būna gremėzdiški, apkrauti įvairiais techniniais
elementais, kiti kuriami arti realios žmogaus ar gyvūno
išvaizdos.
Sumaniosios inžinerijos būrelis su mokytoja Simona
Bukantaite nagrinėjo temą apie robotus ir kartu sprendė
klausimus kuo jie panašūs į žmones, kokios robotų
taisyklės bei rūšys.
Praktinėje veikloje vaikai susikonstravo “robotinę” ranką!

2021 SAUSIS/VASARIS

PROFESINIS
ORIENTAVIMAS CENTRE
Nuo to momento, kai pradedame vaikščioti ir kalbėti, aplinkiniai mūsų
teiraujasi, „KUO MES NORIME BŪTI UŽAUGĘ“.

PAŽINTIS SU GRAFIKOS
DIZAINERIO PROFESIJA
nuotolinė pamoka su mokytoja Žiedūne
Grafikos dizaino būrelio mokytoja Žiedūnė susitiko su Kudirkos progimnazijos,
Rasos progimnazijos ir Medelyno progimnazijos mokiniais.
Ką sužinojome?
Grafinis dizainas - tai vizualinė komunikacija, grafiniai dizaineriai – perduoda
pasirinktą žinutę vaizdiniu būdu.
Ko tikėtis iš profesionalaus grafinio dizainerio?
Taigi profesionalus darbas turėtų atrodyti taip:
Užsakovas kreipiasi į dizaino firmą (arba laisvai samdomą dizainerį).
Firma kuo geriau išsiaiškina užsakovo poreikius.
Kūrybininkas šiuos poreikius paverčia į aiškią žinutę (idėją), skirtą užsakovo
tikslinei auditorijai.
Dizaineris šią žinutę paverčia vaizdu.
Galutinis rezultatas – formų, spalvų, teksto… junginys, padedantis užsakovui
pasiekti savo veiklos tikslus.
Grafikos dizainerė Žiedūnė pasakojo, kad šią specialybę renkasi ne tik ką tik
mokyklą baigę jaunuoliai, bet ir vyresni žmonės, jau išbandę savo jėgas kitose
srityse. Grafinio dizaino specialybė yra patraukli ir praktiška dar ir dėl savo
įvairiapusiškumo: kiekvienas dizaineris gali realizuoti savo gebėjimus toje srityje,
kuri jam yra priimtiniausia ir artimiausia, nes specializacijų yra be galo daug: nuo
spaudos iki mobiliųjų aplikacijų („apps'ų"), nuo interaktyvaus dizaino iki
iliustracijų, nuo žaidimų dizaino iki tipografijos, nuo ženklodaros iki infografikos,
nuo leidybos iki pakuotės - sąrašą dar būtų galima tęsti ir tęsti.

PAŽINTIS SU VIDEO KŪRĖJO/MONTUOTOJO PROFESIJA
Žiūrime televiziją ar ne, tačiau tikrai visi esame matę televizijos laidas,
nufilmuotus koncertus, įvairias vaizdo transliacijas.
Visą šį vaizdą kuo gražiau ir kokybiškiau stengiasi nufilmuoti didelė televizijos
operatorių grupė, kurių dėka galime mėgautis puikiu vaizdu. Mūsų filmavimo
ir montavimo būrelio mokytoja Augustė Tomkutė žino atsakymą KAIP TAI
BUVO PADARYTA??
Sausio 22 d. Augustė susitiko net su 120 Šiaulių miesto progimnazijų
mokiniais ir kalbėjosi apie šią įdomią specialybę. Augustė savo būrelyje
moko rašyti scenarijų, režisuoti, dirbti su šviesos technika, filmuoti,
montuoti filmus, o taip pat susipažindina su kino istorija.

PAŽINTIS SU ANIMACIJOS IR KOMIKSŲ KŪRĖJO PROFESIJA
Mūsų animacijos ir komiksų kūrimo būrelio mokytojas Reinaldas Šulskis
susitiko su Lieporių gimnazijos, Rasos progimnazijos ir Juventos
progimnazijos mokiniais ir papasakojo apie komiksų kūrimo technikas,
kokias priemones naudoja animatoriai kuriant animacinių filmų ar
kompiuterinių žaidimų herojus.

Komiksai – visai nevaikiškas reikalas :)
Komiksas – tai istorija, išreikšta paveiksliukais su trumpais žodiniais
paaiškinimais, pokalbiais. Tradiciškai komiksais vadinamos nedidelio
formato komiksų knygelės, kuriose būna daug veiksmo. Kurti komiksus
nėra paprasta – čia svarbus ne tik gebėjimas piešti, bet ir įdomiai pasakoti
istorijas.

Kokia nauda?
Komiksas tarsi dienoraštis – padeda pažinti save, priimti svarbius
sprendimus. Ne vienerius metus komiksus kuriantys jaunieji menininkai
gali stebėti savo augimą, brandą, asmenybės pokyčius. Pačių sukurti
paveikslėliai tampa savotišku dienoraščiu, kurį patogu ir įdomu vartyti, nes
mintyse atgimsta ne tik išgyventi įvykiai, bet ir mintys, ieškojimai, emocijos.

Kuo piešiama?
Būrelyje naudojame grafines planšetes, kurios maksimaliai priartina rašybą,
piešimą ir braižybą kompiuteryje prie natūralios. Jų dėka galima imituoti
įvairias piešimo technikas – piešimą dažų balionėliais, akvarele, flomasteriais,
pieštukais ir daug daugiau. Be to, ji padeda redaguoti nuotraukas, grafiką
kompiuteriniuose žaidimuose.

PAŽINTIS SU FOTOGRAFO PROFESIJA
Mūsų mobiliosios fotografijos būrelio mokytoja Simona Umaraitė susitiko
su Šiaulių Dainų progimnazijos mokiniais ir kalbėjosi apie fotografo
specialybę. Kokios savybės reikalingos norint tapti fotografu?
Norint tapti sėkmingu fotografu praverčia ir kai kurios asmeninės savybės.
Ypač vertinamas kūrybiškumas ir originalumas. Fotografuodamas taip
kaip visi, niekam įdomus nebūsi. Reikia išsiskirti iš minios, turėti savo
braižą, stilių, reikia nebijoti improvizuoti ir eksperimentuoti - tik tada
galima tikėtis sėkmės.

Sakoma, kad tikras fotografas
pasaulį mato kitokiomis akimis
nei likę žmonės. Svarbu ugdyti
gebėjimą atkreipti dėmesį į
smulkiausias detales ir
pastebėti tai, ką kiti žmonės
praleidžia pro akis.
Be to, reikia mokytis fotografavimo darbus planuoti iš anksto:
„pyškinant" viską iš eilės gerų rezultatų pasiekti bus sunku - dar
prieš paspausdamas fotoaparato mygtuką fotografas turi žinoti,
kokios nuotraukos tikisi.

PUIKI NAUJIENA
Pasaulyje vis labiau akcentuojama STEAM (gamtos mokslai,
technologijos, inžinerija, menai, matematika) profesijų svarba,
tačiau darbo rinkoje yra aiškus STEAM sričių specialistų trūkumas.
Ateityje prognozuojamas dar didesnis kvalifikuotų specialistų
stygius, tačiau STEAM studijas Lietuvoje renkasi tik apie 26%
moksleivių (tai yra mažiau nei ES vidurkis (virš 30%). Siekdamas
populiarinti STEAM mokslus Šiaulių jaunųjų technikų centras
pasirašė bendradarbiavimo sutartį su viena didžiausia studijų
užsienyje agentūra Europoje - IntegralEdu ir tapo oficialiu World
Education Fair Lithuania atstovu Lietuvoje.
Nuo šiol konsultuosime mokinius, norinčius studijuoti STEAM
(gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menai, matematika)
dalykus užsienio universitetuose.
O jau vasario 18 d., nuo 14.00 iki 18.00 val. pakvietėme mokinius,
besidominančius studijomis užsienyje, dalyvauti virtualioje
parodoje, ir susitikti net su 34 užsienio universitetais – iš Danijos,
Olandijos, Anglijos, Škotijos, Šveicarijos, JAV ir kt.

2021 SAUSIS/VASARIS

KIEKVIENA MERGAITĖ GALI TAI PADARYTI

Vasario 11 minima tarptautinė mergaičių ir moterų moksle diena, tad tai pats tinkamiausias metas
įrodyti, kad profesijos neturi būti skirstomos pagal lytį. Mergaitės dar mokykloje gali rinktis bet
kurią sritį, kuri joms tik patinka, ir domėtis viskuo nepaisant lyties. Centras būtent šią dieną skyrė
išskirtinai merginoms ir kvietė jas nuotoliniu būdu susipažinti su trimis skirtingomis ir iš pirmo
žvilgsnio labai vyriškomis profesijomis. Savo darbo patirtimi dalinosi saulės elektrinių produktų
vadybininkė Aura Lomeikaitė, programuotoja Jurga Girdzijauskaitė-Kabelkė ir aviacijos
mechanikė Daiva Mockevičienė. Pagrindinis susitikimo tikslas buvo skatinti mokinius domėtis
STEAM mokslais ir karjeros galimybėmis šioje srityje. Šiame renginyje sudalyvavo 212 Šiaulių
miesto 8-12 klasių merginų.
Mūsų Centro būrelius lanko tiek vaikinai, tiek merginos. Žinoma yra būreliai, kuriuos labiau mėgsta
vaikinai, tačiau ir čia galima sutikti merginų. Ūla ir Marija mokosi tarp vaikinų, bet grupėse jaučiasi
puikiai. Marija: "Kuomet ėjau į būrelį, neslėpsiu, galvojau, kad gal būsiu vienintelė mergaitė, bet
atėjusi niekada nesijaučiau prastesnė, nes kiekviena mergaitė gali pasiekti visų savo svajonių. Mano
asmeniniai interesai yra fizika ir matematika, na o Technikų Centre aš lankau programavimo ir
astrofizikos būrelius. Šie būreliai man leidžia įgyti daugiau praktinių įgūdžių, kurie pravers ne tik
mokykloje, bet ar ateities profesijoje".
Centro darbuotojai viliasi, kad bėgant metams vaikai būrelius rinksis pagal savo pomėgius ir
neskirstys veiklų pagal vyriškus ir moteriškus užsiėmimus.
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RESPUBLIKINIS NEFORMALIOJO IR
BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ
MOKINIŲ KONKURSAS
„MERGINOS MOKSLE“
VASARIO 11-OJI – TARPTAUTINĖ MERGAIČIŲ
IR MOTERŲ MOKSLE DIENA.
Grafikos dizaino būrelis kartu su mokytoja Žiedūne iniciavo
respublikinį plakatų konkursą skirtą paminėti tarptautinę
mergaičių ir moterų moksle dieną. Sulaukėme net 123 darbų iš
įvairių šalies mokyklų.
Kodėl tai darėmė?
Remiantis „Eurostat“ duomenimis (2016 m.), Europos Sąjungos
valstybėse 60 proc. visų mokslininkų ir inžinierių yra vyrai, o tik
40 proc. – moterys. Jungtinių Tautų statistika rodo, kad visame
pasaulyje moterų mokslininkių yra net mažiau nei 30 proc.
Europos Komisija deklaruoja, jog siekia lyčių lygybės visose
srityse ir nori užtikrinti, jog jaunosios mokslininkės turėtų tas
pačias galimybes sėkmingai mokslinei karjerai kaip ir vyrai.
Šiuo konkursu norėjome paskatinti merginas daugiau rinktis su
technologijomis ir inovacijomis susijusias specialybes ir
populiarinti STEAM krypties mokslus.
Organizatorių sudaryta vertinimo komisija kiekvienoje amžiaus
grupėje išrinko I–III vietų nugalėtojus šiose kategorijose:
„Kūrybiškiausias plakatas“ , „Istoriškiausias plakatas“ ,
„Profesionaliausias plakatas“ , „Moteriškiausias plakatas“ .
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NUOTOLINĖS EDUKACIJOS
ŠJTC PLEČIA SAVO VEIKLOS ERDVES IR JŪSŲ PATOGUMUI
EDUKACINIUS UŽSIĖMIMUS ORGANIZUOJA NUOTOLINIU BŪDU

ATEIVIO PASAS
Kas yra astrobiologija?
Astrobiologija yra mokslas, kurio tyrimų objektas yra ne tik žemiška,
bet ir nežemiška gyvybė. Šis tarpdalykinis mokslas ieško tinkamos
gyvybei aplinkos Saulės sistemoje, tinkamų gyvybei planetų už saulės
sistemos ribų, tiria gyvybei būtiną cheminę aplinką, stebi, kaip gyvybė
geba prisitaikyti prie Žemėje kylančių iššūkių ir kosminės erdvės.
Į kokį klausimą stengiasi atsakyti astrobiologai?
Pagrindinis jiems rūpimas klausimas, ar egzistuoja
gyvybė už žemės ribų, ir kaip tokią gyvybę būtų įmanomą aptikti.
Nuotolinėje edukacijoje
"Ateivio pasas" per
vasario mėnesį
jau sudalyvavo
321 mokinys iš
Šiaulių miesto,
rajono ir kitų miestų.
Ši nuotolinė edukacija yra skirta 2-5 klasių mokiniams.

PASIVAIKŠČIOJIMAS SU DINOZAURAIS
Praėjo daugybė milijonų metų, kai Žemėje gyveno dinozaurai,
tačiau šie priešistorinių laikų milžinai iki šiol nepaliauja mus žavėti,
todėl ŠJTC parengė nuotolinę edukaciją apie dinozaurus 1-3 klasių
mokiniams.
Ką sužinojome?
Kokie milžiniški driežai viešpatavo vandenynuose ir žemynuose
prieš milijonus metų?
Kaip jie maitinosi?
Kodėl išnyko dinozaurai, skraidantieji driežai ir jūriniai ropliai?
Nuotolinėje edukacijoje
"Pasivaikščiojimas su
dinozaurais" per
vasario mėnesį
jau sudalyvavo
172 mokiniai
Šiaulių miesto,
rajono ir kitų miestų.
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NUOTOLINĖS EDUKACIJOS
ŠJTC PLEČIA SAVO VEIKLOS ERDVES IR JŪSŲ PATOGUMUI
EDUKACINIUS UŽSIĖMIMUS ORGANIZUOJA NUOTOLINIU BŪDU

SIAUBINGIEJI IR
NAUDINGIEJI AUGALAI
Kas Jums sakė, kad augalai nuobodūs ir
neįdomūs?
Tai ne vien sėklytės, gražūs žiedeliai ar nusvirę
lapeliai. Žalumynai slepia daugybę klastingų
savybių, jie moka iškrėsti ne vieną žiaurų,
padaužišką ar pasalūnišką pokštą.
Su Kudirkos progimnazijos trečiokais ir jų
mokytoju Regimantu Kaikariu aiškinomės iš kur
atkeliavo mums gerai žinomi augalai, kas bendro
tarp ledų, imbierinių sausainių ir picos, ar gali
sėklos sudygti skystyje???
Su mokytoju Regimantu kruopščiai pasiruošėme visi vaikai gavo siuntinukus su eksperimentui
reikalingomis priemonėmis. Viską išsiaiškinę
nuotolinėje pamokoje, pasodinome žirnius į
skirtingas terpes. Tuomet nekantriai laukėme 7
dienas, kol galėsime aptarti rezultatus.
Visi mokiniai išsikėlė hipotezes, stebėjo ir rūpinosi
savo augalais.
Antrojo susitikimo metu, mokiniai pristatė savo
atlikto eksperimento rezultatus. Trečiokai
pasitikrino savo hipotezes ir padarė išvadą,
kokiose sąlygose geriausiai auginti augalus.
Šioje edukacijoje puikiai suveikė principas:
„Pats pasodinu – pats prižiūriu”.
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NUOTOLINĖS EDUKACIJOS
ŠJTC PLEČIA SAVO VEIKLOS ERDVES IR JŪSŲ PATOGUMUI
EDUKACINIUS UŽSIĖMIMUS ORGANIZUOJA NUOTOLINIU BŪDU

REKLAMOS GAMINTOJO
PROFESIJA
Mūsų grafikos dizaino būrelio mokytoja Žiedūnė kartu
su Kudirkos progimnazijos ketvirtokais ir jų mokytoja
Egle Čebatoriene turėjo nerealiai įdomią ir prasmingą
edukaciją.
Užsiėmimo tikslas buvo supažindinti ketvirtokus su
reklamos gamintojo specialybe. Pasirinkta užsiėmimo
tema- tautiškumo ir meilės simbolių sąsajos.
Taigi, mokytoja Žiedūnė papasakojo apie pagrindinius vizualinės
reklamos gamintojo įrankius (kompiuteris, programa, peiliukas,
brauklė, lipni plėvelė, kt.), darbo specifiką (nuo dizainerio darbo iki
materialaus projekto išpildymo), akcentavo kūrybiškumo išraiškos
galimybes.
T

Vaikai siejo senuosius tautiškumo simbolius su šiandiena, su meilės
simbolika. Mokiniams buvo paruošti priemonių kūrybiniai paketai iš
lipdukų: Lietuva, Vytis, rūta, kt. Tai baziniai elementai, kuriuos vaikai
klijavo ant kartono taip, kaip klijuoja reklamos specialistainaudodami braukles transportines plėveles, taikydami sluoksniavimo
technologiją.
Pasitelkę kūrybiškumą kūrinius mokiniai papildė kitais simboliais Lietuvos vėliava, širdelėmis, užrašais, gėlėmis, kt.
Taigi- vieno užsiėmimo metu susipažinta su reklamos gamintojo
profesija per tautiškumo, meilės, tolerancijos ir saviraiškos prizmę.

2021 SAUSIS/VASARIS
ERASMUS+ PROGRAMOS
STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS
PROJEKTAS

Nuo lapkričio mėn. 2020 m. Šiaulių jaunųjų technikų centras dalyvauja Erasmus+ programos Strateginės partnerystės
projekte "Mind over Matter" (2020-2-HR01-KA205-078004), Daugelis tyrimų rodo, kad darbo rinką, per artimiausius 1520 metų ištiks didžiuliai pokyčiai – keisis gamybos procesai, daugelis jų bus automatizuota. Dirbtinis intelektas, mašininis
mokymasis, robotika jau dabar verčia mus keisti ugdymo procesus ir galvoti, ko ir kaip vaikai turi mokytis.
Todėl, nuo lapkričio mėn. 2020 m. Šiaulių jaunųjų technikų centras, kartu su kitomis keturiomis organizacijomis iš
Europos, pradėjo vykdyti Erasmus+ programos Strateginės partnerystės projektą, kurio pagrindinis tikslas populiarinti
STEAM profesijas ir skatinti jaunimą labiau rinktis šią kryptį.
Šiuo metu projekto dalyviai apžvelgia anksčiau vykdytas ir tebevykdomas programas ar projektus su tikslu
paruošti gerųjų patirčių analizę. Vėliau bus organizuojamos apklausos su jaunimu, norint išsiaiškinti jų susidomėjimą
STEAM sritimis. Visa tai padės pasiekti galutinį projekto rezultatą – 40 naujai sukurtų STEAM užsiėmimų, skirtų 13-18
metų jaunimui.

Mobiliosios
fotografijos
būrelis su
mokytoja
Simona Umaraite
sveikina su
Vasario 16-ąja, su
Lietuvos valstybės
atkūrimo diena!

ŠIŲ BŪRELIŲ UŽSIĖMIMAI
VYKSTA ONLINE
PRISIJUNK IR TU!

Jei susidomėjai, rašyk
būrelio mokytojui.
Visi būreliai sukurti
specialiai
SMALSIEMS vaikams.

