PATVIRTINTA
Varėnos moksleivių kūrybos centro
direktoriaus 2020 m. rugsėjo 7 d.
įsakymu Nr. V-2 - 45
VARĖNOS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRO 2020-2021 MOKSLO METŲ
UGDYMO PLANAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. 2020-2021 mokslo metų ugdymo planas reglamentuoja neformaliojo vaikų švietimo
programų įgyvendinimą Varėnos moksleivių kūrybos centre (toliau – Centras).
2. 2020-2021 mokslo metų ugdymo planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
švietimo 2011 m. kovo 17 d. įstatymu Nr. XI-1281, Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija,
patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.
ISAK-2695, Lietuvos higienos norma HN 20:2012 ,,Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo
bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2012 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-599, Varėnos moksleivių kūrybos centro nuostatais, patvirtintais
Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T-VIII-492, Varėnos rajono
savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-IX-382 „Dėl 2020-2021 mokslo metų
pradžios ir trukmės neformaliojo švietimo mokyklose, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina
Varėnos rajono savivaldybės taryba, nustatymo“ ir 2020 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-IX-390
„Dėl Varėnos raj. savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-IX-134 „Dėl Varėnos
rajono savivaldybės švietimo įstaigų ir daugiafunkcių centrų pareigybių tvirtinimo “ pakeitimo“.

II. UGDYMO PLANO SUDARYMAS
3. Centras ugdymo planą parengė direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-2-30
patvirtinta darbo grupė.
4. Rengiant ugdymo plano projektą, atsižvelgiama į mokinių poreikius, ugdymo programų
aktualumą ir populiarumą, turimus materialinius, finansinius ir intelektualinius išteklius bei ugdymo
turinio tyrimo duomenis.
5. Ugdymo plano projektas apsvarstytas ir jam pritarta Centro tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d.
protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. 3 ).
6. Ugdymo planą tvirtina Centro direktorius ir suderina jį su Centro taryba bei Varėnos rajono
savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėju.

III. UGDYMO ORGANIZAVIMAS
7. Neformaliojo vaikų švietimo veikla yra skirta meninę, techninę kūrybą ar kitą veiklą
pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms ir profesinėms kompetencijoms ugdyti.
Šią veiklą mokiniai renkasi laisvai, ji įgyvendinama realizuojant įvairias neformaliojo ugdymo
programas ar projektinę veiklą.
8. Į Centrą priimami vaikai ir jaunuoliai nuo 5 iki 21 metų (taip pat ir turintys specialiųjų
poreikių), vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
9. Mokslo metų pradžia 2020 m. rugsėjo 1 d., trukmė - 200 mokslo dienų.
10. Centre mokinių atostogų metu vykdoma:
10.1. būrelių veikla;
10.2. renginiai (kūrybiniai-praktiniai užsiėmimai, šventės, konkursai, ekskursijos, turistiniai
žygiai, nusikalstamumo bei narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevenciniai ir kt.);
10.3. varžybos;
10.4. kiti renginiai pagal bendruomenės narių poreikį.
11. Centras įgyvendina:
11.1 ugdymo programas 2020-2021 m. m. (priedas 1);
11.2. NVŠ lėšomis finansuojamas programas 2020-2021 m. m. (priedas 2);
11.3 projektinę veiklą ir renginius 2020-2021 m. m. ( priedas 3).
12. Būrelių užsiėmimų tvarkaraštis sudaromas, atsižvelgiant į pedagoginio darbo krūvį ir
mokytojų (būrelių vadovų) bei mokinių ir jų tėvų (globėjų) pageidavimus, nepažeidžiant nustatytų
bendrųjų higienos normų švietimo įstaigoms ir metodinių reikalavimų. Užsiėmimų tvarkaraštį tvirtina
Centro direktorius.
13. Užsiėmimų trukmė 30-45 min. (atsižvelgiant į vaikų amžiaus ypatumus). Pertraukų trukmė
tarp užsiėmimų – ne mažiau 10 min.
14. Užsiėmimų pradžia – 13.30 val., pabaiga – ne vėliau kaip 20.00 val. Centras dirba penkias
dienas per savaitę. Renginiai, varžybos ir kita veikla gali būti organizuojama nedarbo ir šventinėmis
dienomis.
15. Išvykų, kelionių, varžybų ir kitų renginių trukmė ir laikas nustatomas renginių nuostatais
arba direktoriaus įsakymais.
16. Centro strategija apsprendžia ugdymo turinį. Vadovaujantis veiklos nuostatais ir
strateginiais tikslais, ugdymo turinys realizuojamas ugdymo programomis ir projektine veikla.
17. Būrelių (kolektyvų) ugdymo programas rengia patys pedagogai arba naudoja respublikinių
institucijų (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro, Lietuvos
mokinių neformaliojo švietimo centro ir kt.) parengtas ir adaptuotas programas, kurios atitinka
mokyklos strategiją. Jas tvirtina Centro direktorius.

18. Ugdymo organizavimas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio
(ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei
laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms Centre, dėl kurių ugdymo procesas
negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu, ugdymo procesas gali būti koreguojamas
arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (toliau
– nuotolinis mokymo būdas).
19. Ekstremali temperatūra – Centro ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje:
19.1. minus 20 °C ar žemesnė – 5 klasių mokiniams;
19.2. minus 25 °C ar žemesnė – 6–10, I–IV gimnazijos klasių mokiniams;
19.3. 30 °C ar aukštesnė – 5–10, I–IV gimnazijos klasių mokiniams.
20. Centro direktorius, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo proceso
organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms Centre, dėl kurių ugdymo procesas
negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu, gali priimti sprendimus:
20.1. laikinai koreguoti ugdymo proceso įgyvendinimą: keisti nustatytą neformaliojo vaikų
švietimo užsiėmimo trukmę, pradžios ir pabaigos laiką, ugdymo procesą perkelti į kitas aplinkas ar
(ir) priimti kitus aktualius ugdymo proceso organizavimo sprendimus, mažinančius / šalinančius
pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei;
20.2. laikinai stabdyti ugdymo procesą, kai dėl susidariusių aplinkybių Centro aplinkoje
nėra galimybės jo koreguoti ar tęsti ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo
proceso organizavimo būdu nei grupinio mokymosi forma nuotoliniu mokymo būdu, pvz., sutrikus
elektros tinklų tiekimui ir kt. Ugdymo procesas Centro direktoriaus sprendimu gali būti laikinai
stabdomas 1–2 darbo dienas. Jeigu ugdymo procesas turi būti stabdomas ilgesnį laiką, Centro vadovas
sprendimą dėl ugdymo proceso stabdymo derina su Varėnos rajono savivaldybės – savininko teises ir
pareigas įgyvendinančia institucija – savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu;
20.3. ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu, kai nėra galimybės tęsti ugdymo
procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. Centro vadovas
sprendimą ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu prima pagal Ugdymo proceso
organizavimo nuotoliniu būdu Aprašo nustatyta tvarka.
20.4. Valstybės, savivaldybės lygiu ar įstaigos direktoriaus sprendimu ugdymo procesą
organizuojant nuotoliniu mokymo būdu Centras:
20.4.1. priima sprendimus ugdymo procesui nuotoliniu mokymo būdu organizuoti,
atsižvelgdamas į ugdymo plane numatytas gaires nuotoliniam mokymo procesui organizuoti,
nuostatas;

20.4.2. vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr.
V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“;
20.4.3. įvertina, ar visi ugdytiniai gali dalyvauti ugdymo procese nuotoliniu mokymo būdu.
Išsiaiškinus, kad ugdytinio namuose nėra sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos mokytis Centre, jeigu
nėra aplinkybių, kurios keltų pavojų vaiko gyvybei ir sveikatai. Nesant galimybių ugdymo procesą
organizuoti įstaigoje, ugdymo proceso organizavimas laikinai perkeliamas į kitas saugias patalpas;
20.4.4. susitaria dėl ugdytinių emocinės sveikatos stebėjimo, taip pat jų, turinčių specialiųjų
ugdymosi poreikių ugdymo specifikos ir švietimo pagalbos teikimo;
20.4.5. įgyvendindama ugdymo programas, ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo procesui
numatyto laiko (per savaitę ir (ar) mėnesį) skiria sinchroniniam ugdymui, ir ne daugiau kaip 50
procentų – asinchroniniam ugdymui. Nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė – iki 2 val.;
20.4.6. pertvarko užsiėmimų tvarkaraštį, pritaikydama jį ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu
mokymo būdu: konkrečios grupės tvarkaraštyje numato sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui
skiriamas valandas;
20.4.7. pritaiko užsiėmimo struktūrą sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui, atsižvelgdama į
vaikų amžių, dalyko programos ir ugdymo programos ypatumus;
20.4.8. susitaria dėl mokymosi pagalbos mokiniui teikimo būdų ir savalaikiškumo, dėl užduočių,
skiriamų atlikti namuose toje pačioje grupėje, apimties, pobūdžio, dėl mokymosi krūvių stebėsenos ir
jų koregavimo, grįžtamosios informacijos teikimo, dėl ugdytinių darbotvarkės nustatymo,
atsižvelgdama į jų amžių;
20.4.9. numato mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo būdus;
20.4.10. paskiria asmenį (-is), kuris (-ie) teiks bendrąją informaciją apie ugdymo proceso
organizavimo tvarką, švietimo pagalbos teikimą, komunikuos kitais aktualiais švietimo bendruomenei
klausimais tol, kol neišnyksta ypatingos aplinkybės ar aplinkybės, dėl kurių ugdymo procesas Centre
negalėjo būti organizuojamas kasdieniu būdu. Informacija apie tai skelbiama Centro tinklalapyje;
20.4.11. numato planą, kaip pasibaigus ypatingoms aplinkybėms sklandžiai grįžti prie įprasto
ugdymo proceso organizavimo.

IV. UGDYMO REZULTATAI
21. Centro ugdytinių pasiekti rezultatai atsispindi vaikų dalyvavime Centro, rajono, šalies ar
tarptautiniuose renginiuose (parodos, koncertai, varžybos ir kt.).
22. Apie pasiekimus bendruomenė informuojama susirinkimuose, Centro tinklapyje,
žiniasklaidoje ar kitomis priemonėmis.

PRITARTA
Varėnos moksleivių kūrybos centro
tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d.
protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.3)

SUDERINTA
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vedėja

Stasė Bingelienė

Varėnos moksleivių kūrybos centro
2020-2021 m. m. ugdymo plano
1 priedas
UGDYMO PROGRAMŲ 2020-2021 M.M. SĄRAŠAS
Eil.
Nr.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Būrelio (programos)
pavadinimas
2
Aviamodeliavimas
Žaislų ir suvenyrų
gamyba
Liaudies meno tradicijos
Kūrybinės dirbtuvėlės
„Po skambučio“
Šaškės ir šachmatai
Automobilininkų būrelis
„Autoakimirka“
Keramika

Irena Semsienė

5

1

VTVM
Vytauto g. 29

Genovaitė Zina
Petrauskienė
Vaidilė Sukackienė

4

1

Vytauto g. 29

4

1

Vytauto g. 29

Tadas Tenenė

6

1

Gintautas Miškinis

10

2

J. Basanavičiaus g. 1,
VTVM
Žalioji g.27 E (garažai)

Vidas Savilionis

5

1

Vytauto g. 29

5

1

Bendrijos „Viltis“ Varėnos skyriaus
jaunuolių grupei.

M.K.Čiurlionio g. 61A,
Socialinių paslaugų centras
Vytauto g. 29

4

1

Irena Čeplikienė

6

1

10. Vokalinė grupė

Vaida Žilinskienė

6

1

11. Meninis konstravimas

Jūratė Gecevičienė

4

1

12. Aksesuarų gamyba

Danguolė Sereičikienė

4

2

13. Kūrybos ir meno būrelis
„Okeanas“
14. Grožis ir stilius

Angelė Balciukevičienė

10

2

Vida Čaplikienė

4

1

J. Basanavičiaus g. 1,
VTVM

15. „Žaidžiame ir
vaidiname“
16. Tekstilės dizainas

Angelė Kamandulienė

5

1

Vytauto g. 29

Laima Paulauskaitė

5

1

Vytauto g. 29

17. Choreografijos studija
„Mikitukas“

Jolanta Stankevičienė

-

2

9.

Skaitmeninės
technologijos
Renginių organizatoriai
ir vedėjai „Impro“

Vadovo vardas, pavardė Kontakt Grupių Pastabos
(užsiėmimų vieta ir kt. )
inės
sk.
val.
3
4
5
6
J.
Basanavičiaus
g. 1,
Raimondas Žilinskas
4
1

metodininkė choreografė,
studijos vadovė (1 etatas)

Viktė Petrūnina
Šokių vadovė
Iš viso:

6

1

97

23

______________________

J.Basanavičiaus g. 17,
Kultūros centro kino ir parodų sale
J. Basanavičiaus g. 1,
VTVM
J. Basanavičiaus g. 1,
VTVM
J. Basanavičiaus g. 1,
VTVM
A Ryliškio pagrind.. m-la,
A.Ryliškio g. 14,
Senoji Varėna.
Matuizų pagrind. m-la.
Dzūkų g. 2, Matuizos
Vytauto g. 29

V. Voronecko g. 2,
Specialioji m-la
V. Voronecko g. 2,
Specialioji m-la

Varėnos moksleivių kūrybos centro
2020 - 2021 m. m. ugdymo plano
2 priedas
NVŠ LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROGRAMŲ 2020-2021 M. M. SĄRAŠAS

Eil. Programos pavadinimas

Būrelio vadovas

Nr.

Val.

Grupių

skaičius

skaičius

1.

Jaunasis aviamodeliuotojas

Raimondas Žilinskas

32 val.

1

2.

Suvenyrų gamyba

Irena Semsienė

32 val.

1

3.

„Dainuok“

Vaida Žilinskienė

32 val.

1

4.

Grožis ir stilius

Vida Čaplikienė

32 val.

1

5.

Rankdarbiai

Genovaitė Zina

32 val.

1

Petrauskienė
6.

Choreografijos studija

Jolanta Stankevičienė

64 val.

2

7.

Automobilininkai

Gintautas Miškinis

64 val.

2

8.

Darbščiųjų rankų

Danguolė Sereičikienė

64 val.

2

9.

Keramika

Vidas Savilionis

32 val.

1

10.

Kūrybos ir meno būrelis

Angelė Balciukevičienė

64 val.

2

Irena Čeplikienė

32 val.

1

„Okeanas“
11.

Renginių organizatoriai ir
vedėjai „Impro“

12.

Meninis konstravimas

Jūratė Gecevičienė

32 val.

1

13.

„Žaidžiu ir vaidinu“

Angelė Kamandulienė

32 val.

1

14.

Šaškių ir šachmatų

Tadas Tenenė

32 val.

1

___________________________

Varėnos moksleivių kūrybos centro
2020-2021 m. m. ugdymo plano
3 priedas

PROJEKTINĖS VEIKLOS IR RENGINIŲ 2020-2021 M.M. SĄRAŠAS
Veiklos organizavimas
1

Dalyviai
2

Laikas
3

1.Tarptautiniai renginiai
1.1. Tarptautinis mokinių meninės kūrybos
konkursas „Kalėdinis atvirukas“

MKC dailiųjų amatų
būreliai

Gruodžio mėn.

2. Respublikiniai renginiai
2.1 Meno projektas„ (NE) MIEGANTYS MIESTAI“

2.2.Tradicinis šaškių turnyras Alytaus mero taurei laimėti

2.3. Lietuvos mokinių, vaikų „64“ šaškių
pirmenybės. LR čempionato pusfinalis.
2.4. Mėgėjų teatrų festivalis „Tegyvuoja giraitė“
2.5. Kambarinių aviamodelių sporto varžybos
„Lietuvos taurė-2020“ („Drugelis“; F1N; F1R),
Vilniuje
2.6. Lietuvos mokinių jaunučių ir jaunimo
„64“šaškių pirmenybės. LR čempionato finalas

Renginių organizatorių ir
vedėjų būrelis „Impro“,
„Žaidžiame ir vaidiname“
bei dailiųjų amatų būrelių
mokiniai.
Šaškių ir šachmatų būrelis

Rugsėjo mėn.

Šaškių ir šachmatų būrelis

Lapkričio mėn.

Renginių organizatorių ir
vedėjų būrelis „IMPRO“

Lapkričio mėn.

Spalio mėn.

Aviamodeliavimo būrelis

Gruodžio mėn.

Šaškių ir šachmatų būrelis

Vasario mėn.

2.7. „Jotvingių taurė-2021“

Šaškių ir šachmatų būrelis

Kovo mėn.

2.8. Respublikinis jaunųjų talentų konkursas
„Skambėk, Dzūkija-2021“

Vokalinė grupė

Balandžio mėn.

2.9. Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkursoparodos „Sidabro vainikėlis“ regioninis turas
Alytuje

MKC keramikos, liaudies
meno tradicijų, tekstilės
dizaino būrelių mokiniai

Balandžio mėn.

2.10. Respublikinis šokio festivalis
„ Šokių pynė-2021“ Varėnoje

Choreografijos studija
„Mikitukas“, Šokio teatras

Balandžio mėn.

2.11. Laisvojo skridimo aviamodelių sporto
varžybos „Lietuvos taurė -2021“ (moksleivių
varžybos), Madžiūnuose

Aviamodeliavimo būrelis

Gegužės mėn.

2.12. Respublikinis Lietuvos šeimų šaškių
čempionatas

Šaškių ir šachmatų būrelis

Gegužės mėn.

2.13. Druskininkų kurorto šventė.
Jaunųjų solistų festivalis-konkursas „Rock in
summer“

Vokalinė grupė

Birželio mėn.

2.14. Lietuvos mokinių techninių sporto šakų
laisvojo skridimo aviamodelių XXXIV spartakiada
Madžiūnuose.

Aviamodeliavimo būrelis

Birželio mėn.

2.15. Atviras Lietuvos laisvo skridimo aviamodelių
čempionatas, Madžiūnuose

Aviamodeliavimo būrelis

Liepos mėn.

2.16. Tradicinis turnyras Nemuno taurei laimėti

Šaškių ir šachmatų būrelis

Liepos mėn.

2.17. „Pranskėčio taurė 2021“
(Lietuvos taurės 6 etapas)

Aviamodeliavimo būrelis

Rugpjūčio mėn.

3. Rajoniniai renginiai
1

2
Rajono mokyklų mokiniai,
MKC šaškininkų būrelis

3
Gruodžio mėn.

Dalyviai : MKC dailiųjų
amatų būrelių bei rajono
mokyklų mokiniai. MKC
būrelio žaidžiame ir
vaidiname mokinių
programa parodos
atidarymo šventei
MKC kūrybos ir meno
būrelis „OKEANAS“

Gruodžio mėn.

3.4. Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso –
parodos „Sidabro vainikėlis“ rajoninis turas

MKC keramikos, liaudies
meno tradicijų, tekstilės
dizaino būrelių mokiniai

Vasario mėn.

3.5. Varėnos rajono mergaičių ir berniukų 2010 m.
gimimo ir jaunesnių kalėdinis šaškių turnyras

Rajono mokyklų mokiniai,
MKC šaškių ir šachmatų
būrelis.

Kovo mėn.

3.6. Talentų šou „Vakaro žvaigždės-2021”

Rajono mokyklų mokiniai.
MKC renginių
organizatorių ir vedėjų
būrelis „Impro“,
choreografijos studijos
„Mikitukas“ šokėjai,
vokalinė grupė

Balandžio mėn.

3.1.Varėnos rajono mergaičių ir berniukų 2010 m.
gimimo ir jaunesnių kalėdinis šaškių turnyras
3.2. Kalėdinis projektas „Nertos Kalėdos“

3.3. Varėnos krašto tautodailininkų ir amatininkų
darbų paroda-pardavimas „Vai atvažiuoja šventa
Kalėda“

Gruodžio mėn.

4. Mokyklos renginiai
1
4.1.Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos
ir Moksleivių kūrybos centro pastato po renovacijos
atidarymo šventė

2
MKC reginių organizatorių
ir vedėjų būrelio „Impro“
bei choreografijos studijos
„Mikitukas“ šokėjai.

3
Rugsėjo mėn.

4.2. „Atvirų durų diena“ „Ryto“ progimnazijoje
(informacijos apie MKC veiklą ir teikiamas
paslaugas sklaida mokyklos bendruomenei)

MKC būrelių vadovai

Rugsėjo mėn.

4.3. Kūrybinės dirbtuvės – „Sveikinu savo
mokytoją“.
Sveikinimo atvirukų Mokytojo dienai gamyba

Dalyviai-MKC dailiųjų
amatų būrelių mokiniai

Spalio mėn.

4.4. Rudeninė įskaitinė treniruotė

Automobilininkų būrelis

Spalio mėn.

4.5. Kūrybiniai užsiėmimai mokiniams rudens
atostogų metu.
Atvirukų ir paveikslėlių kūrimas iš gamtinės
medžiagos

Užsiėmimus vedaD. Sereičikienė,
J. Gecevičienė.
Dalyviai-Varėnos rajono ir
miesto mokyklų mokiniai

Lapkričio mėn.

4.6. Kalėdinė įskaitinė treniruotė

Automobilininkų būrelis

Gruodžio mėn.

4.7. Kalėdinis teatralizuotas koncertas

Dalyviai: choreografijos
Gruodžio mėn.
studijos „Mikitukas“,
vokalinė grupė bei renginių
organizatorių ir vedėjų
būrelio „Impro“ mokiniai.

4.8. Kūrybiniai užsiėmimai mokiniams žiemos
atostogų metu.
Dekoratyvinių darbelių lipdymas iš molio
virveline technika

Užsiėmimus veda:
Sausio mėn.
V. Savilionis ir
V. Sukackienė
Dalyviai – Varėnos miesto
ir rajono mokyklų mokiniai

4.9. Šeimų šaškių turnyras

T. Tenenė
I. Semsienė

Sausio mėn.

4.10. Kūrybinė laboratorija –
„Užgavėnių kaukių gamyba papje maše “ technika

Dalyviai-MKC dailiųjų
amatų būrelių mokiniai

Vasario mėn.

4.11. Kūrybinės dirbtuvės „Lietuva mūsų akimis“,
skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti

Dalyviai-MKC dailiųjų
amatų būrelių mokiniai

Vasario mėn.

4.10. Pavasarinė įskaitinė treniruotė

Automobilininkų būrelis

Kovo mėn.

4.12. Kūrybiniai užsiėmimai mokiniams pavasario
atostogų metu.
Velykinių krepšelių pynimas iš popieriaus
vamzdelių. Krepšelių dekoravimas.

Užsiėmimus veda:
I.Semsienė;
L. Paulauskaitė

Balandžio mėn.

4.13. Kūrybinis projektas„Meistrų miestas-2021“,
tema-„KNYGŲ SKULPTŪROS“

Projekto dalyviai-MKC
dailiųjų amatų būrelių bei
Varėnos „Ryto“
progimnazijos mokiniai.
Renginio atidarymui
programą ruošia būrelio
žaidžiame ir vaidiname
mokiniai, vadovėA. Kamandulienė.

Gegužės mėn.

5. Projektinė veikla
5.1. Kūrybinė stovykla „Menų dūzgės“, paraiška
Dalyviai- MKC
pateikta Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo choreografijos studijos
švietimo programų finansavimo konkursui
„Mikitukas“ šokėjai.

__________________

Lapkričio mėn.

