Neformalaus vaikų švietimo programa KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ STUDIJA
Šį rudenį NVŠ programą pradėjome vykdyti nuo rugsėjo 18 dienos. Programoje dalyvauja 60
vaikų ir paauglių. Dalyviai suskirstyti į 4 grupes, po 15 vienoje. Užsiėmimų metu vaikai
supažindinami su sveikos mitybos pagrindais, mokosi patys pasigaminti maisto, jį dekoruoti,
serviruoti stalą, dekoruoti patalpas šventėms, renginiams, patys kuria dekoracijas, suvenyrus,
atminimo dovanėles. Šį rudenį vaikai labai noriai kūrė darbelius iš gelsvojo, baltojo ir raudonojo
molio, spalvoto modelino. Šiuo metu darbeliai džiūna ir gruodžio pradžioje bus išdegti. Veiklos
kiekvienoje studijoje šiek tiek kartojasi, bet yra atsižvelgiama į kiekvienos grupės dalyvių pomėgius,
kūrybinius gebėjimus ir lūkesčius. Vabalninko vaikų dienos centre vaikams labiau patinka virti
ir kepti, nei daryti rankdarbius, nors jie nemažai sukūrė gražių darbelių. Atviroje jaunimo erdvėje
paaugliai taip pat kaskart mėgsta ką nors skanaus pasigaminti, tik po to užsiimti kūryba iš molio ar
kitų gamtinių medžiagų. Neforamalaus švietimo programa pasitarnauja vaikų kūrybinių gebėjimų
atskleidimui, kruopštumo, darbštumo ugdymui.
Kūrybinių dirbtuvių studija Nr. 1 ir Nr. 2 įsikūrusi Biržų Vaikų dienos centre „Vilties šviesa“,
adresu Kęstučio g. 12. Užsiėmimai paprastai vyksta antradieniais (Studija Nr. 1) ir ketvirtadieniais
(Studija Nr. 2) nuo 15.00 iki 16.30. Rugsėjo mėnesį užsiėmimai vyko 18, 19, 26, 28 dienomis. Spalio
mėnesį – 3, 5,10,12,17,19,24,26 dienomis. Lapkričio mėnesį vyksta – 7,9,14,16,21,23,28,30
dienomis, o Gruodžio mėnesio grafikas yra toks: 4,5,7,11,12,14,18,19. Per mėnesį vienai grupei tenka
4 užsiėmimai po 2 akademines valandas.
Kūrybinių dirbtuvių studija Nr. 3 įsikūrusi Atviroje jaunimo erdvėje „Vilties šviesa“, adresu J.
Basanavičiaus g. 2. Užsiėmimai paaugliams vyksta kiekvieną penktadienį nuo 16 iki 18 valandos.
Rugsėjo mėnesį vyko tik du užsiėmimai (22, 29 d.), Spalio mėnesį 6, 13, 20, 27 dienomis, Lapkričio
mėnesį vyksta 3, 10, 17, 24 dienomis, o Gruodžio mėnesį vyks 1, 8, 13, 15 dienomis. Atviroje jaunimo
erdvėje patalpos yra moderniai renovuotos, paaugliai turi puikias sąlygas kūrybiniam darbui.
Kūrybinių dirbtuvių studija Nr. 4 įsikūrusi Vabalninko Vaikų dienos centre „Vilties šviesa“, adresu
S. Neries g. 19. Užsiėmimai vyksta pirmadieniais nuo 13.50 iki 15.20 (dvi akademines valandas).
Rugsėjo mėnesį užsiėmimai vyko 18, 25 dienomis, Spalio mėnesį – 2,9,16,23 dienomis, Lapkričio
mėnesį vyksta 6, 13, 20, 27 dienomis, o Gruodžio mėnesį vyks 1, 4, 11, 18 dienomis.

