JAUNIMO IR NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO SKYRIŲ KONTAKTAI:
JAUNIMO SKYRIUS
Tel. +370 673 01965
El. p. jaunimas@smc.kedainiai.lm.lt

Kėdainių suaugusiųjų
ir jaunimo
mokymo centras

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO SKYRIUS
Tel. +370 673 01965
El.p. neformalusis@smc.kedainiai.lm.lt
TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) UŽPILDOMI, PASIRAŠOMI IR PATEIKIAMI
DOKUMENTAI
JAUNIMO SKYRIAUS MOKINIAMS:
ෙෙ prašymas,
ෙෙ asmens tapatybės dokumento kopija,
ෙෙ sveikatos pažymėjimas ,
ෙෙ išsilavinimo pažymėjimas arba pažymėjimas apie mokomojo
laikotarpio pažymius iš lankytos bendrojo ugdymo įstaigos,
ෙෙ mokymosi sutartis.
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO SKYRIAUS MOKINIAMS:
ෙෙ prašymas,
ෙෙ asmens tapatybės dokumento kopija,
ෙෙ sveikatos pažymėjimo kopija,
ෙෙ mokymosi sutartis.

Jaunimo skyrius
Neformaliojo vaikų švietimo skyrius

Vaikų ir jaunimo mokymas(is) –
tai kelionė su naujomis žiniomis
ir gebėjimais į ateitį!

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras
S. Dariaus ir S. Girėno g. 52, Kėdainiai
www.smc.kedainiai.lm.lt
Dokumentai priimami 202 kab., tel. (8 347) 31157 darbo dienomis.

MOKYKIMĖS KARTU!

Žmogaus protas viską atrakina trimis raktais: skaitmeniu, raide, nata.
Žinoti, mąstyti, svajoti. Tai apima viską. V. Hugo

Augti * Negalima

Sustoti

Jaunimo skyriaus veikla. Formalusis jaunimo
mokymas(is)
Tikslas – mokyti(s) 5-10 klasių mokinius (iams) bendrųjų ugdymo dalykų,
suteikti naujų žinių, vykdyti kultūrines, menines, pažintines, kūrybines, sportines, socialines, prevencines, praktines veiklas, siejamas su mokinių mokymosi
poreikiais, galimybėmis ir mokymosi motyvacijos stiprinimu.

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO SKYRIAUS VEIKLA
Tikslas – suteikti miesto ir rajono bendrojo ugdymo ir ikimokyklinių įstaigų
ugdytiniams naujų žinių, gebėjimų, įgūdžių popamokiniu metu, organizuoti vaikams ir jaunimui kultūringą laisvalaikį, vykdyti kūrybiškas projektų, savanorystės
veiklas ir ugdyti pažangią ir pilietiškai sąmoningą asmenybę. Įdomias ir patrauklias
neformaliojo ugdymo programas įgyvendina:
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Dailės ir fotografijos studija,
Gitaros ir vokalo studija,
Informatikų klubas,
Jaunųjų medicinos slaugytojų studija,
Kirpėjų studija,
Mažoji užsienio studija,
Medžio drožybos studija,
Robotikos klubas,
Sporto ir sveikatingumo klubas,
Šiuolaikinių šokių studija,
Vairuotojų B kategorijai įgyti mokymo grupės.

Veiklos pradžia – rugsėjo 1 d. Veiklos pabaiga – gegužės 31 d.

Mokymo(si) privalumai:
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tarpdalykinė integracija ir ugdymo individualizavimas teikiant reikiamą
švietimo pagalbą;
ikiprofesinio mokymo 8-10 klasėse įvairovė, atliepianti mokinių poreikius;
produktyvusis mokymas 9-10 klasėse;
įvairi būrelių ir projektinė veikla;
galimybė rinktis pasirenkamuosius dalykus, modulius;
mokymas(is) jaukioje, erdvioje edukacinėje aplinkoje.

KVIEČIAME VAIKUS IR JAUNIMĄ, STOKOJANČIUS MOKYMOSI
MOTYVACIJOS, MOKYTIS JAUNIMO SKYRIAUS 5-10 KLASĖSE!

Tėvai (globėjai, rūpintojai) moka Savininko nustatytų įkainių ugdymo paslaugos mokestį už 9 mokymosi mėnesius per metus.
Priimami ikimokyklinio amžiaus vaikai ir bendrojo ugdymo įstaigų vaikai ir
jaunimas.
Užsiėmimai gali vykti Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre, ikimokyklinėse įstaigose, kt. ugdymui palankiose aplinkose pagal sutartis.
Ugdytiniai gali dalyvauti renginiuose, konkursuose, olimpiadose, konferencijose, festivaliuose, koncertuose, parodose, varžybose, olimpiadose, kt., atstovaudami šią švietimo įstaigą.
Baigusiems ugdymo programas išduodami Neformaliojo švietimo pažymėjimai, kuriuose įvardijami įgyti gebėjimai, programos įgyvendinimo laikas: metai,
valandų skaičius.

LAUKIAME JŪSŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO GRUPĖSE!

