
Esame Robotikos akademija - neformaliojo technologinio ugdymo
vaikams organizacija, įkurta su tikslu ugdyti kūrėjus ir ruošti vaikus

ateičiai.

Šiuo metu bendradarbiaujame su daugiau nei 150 mokyklų bei darželių
visoje Lietuvoje, o užsiėmimus 2020- 2021 m.m. sezone gyvai bei online

lankė daugiau nei 6 000 vaikų.



Kodėl verta rinktis mus?

Ilgametė patirtis
Tai mūsų 9-asis sezonas. Esame pirmieji pradėję
robotus naudoti technologiniam ugdymui
Lietuvoje, pirmieji integravę žaidimų edukaciją į
savo programą, pirmieji pradėję skaitmenines
(online) veiklas dideliu mastu.

Esame neformaliojo ugdymo lyderiai pagal vaikų
kiekį, veiklų kokybę, įvertinimo mastą bei lygį,
apdovanojimų kiekį, geografinį padengiamumą
(dirbame 70 proc. Lietuvos ugdymo įstaigų),
mokytojų parengimą, IT pasiruošimo lygį.

Programa integruota su formaliuoju ugdymu
Visos užsiėmimų temos suderintos pagal formaliojo
ugdymo programą, tad mokiniai teorinę medžiagą
išmoksta mokykloje, o būrelyje jas išpildo praktiškai -
konstruodami specialius robotus, rašydami
programas, diskutuodami konkrečia tema. Tokiu
būdu į mokomąjį dalyką pažvelgiant iš papildomos -
praktinės perspektyvos.

Programų paruošimas
Robotikos akademijoje veikia turinio kūrimo
komanda, kurioje dirba 5 turinio bei
instrukcijų  kūrėjai. Visas turinys (pamokos,
skaidrės, instrukcijos) kuriamas pagal
moderniausią metodologiją, pritaikant jį
pagal vaikų pomėgius, tendencijas (trendus)
bei mokymosi specifiką.

Fokusas į aritmetiką ir loginį mątymą
Nuo šių metų pamokose dar daugiau dėmesio
skirsime vaikų aritmetikos žinių gerinimui bei
loginiam mąstymui. Pritaikant žinias praktikoje,
vaikai geriau supras jų svarbą.



Inovatyvus požiūris į mokymąsi
Vaikus būreliuose mokome ne tik technologijų:
robotikos, programavimo, kompiuterinio
raštingumo bet ugdome ir minkštąsias
kompetencijas: laviname kūrybiškumą, emocijų
valdymą, dėmesio koncentraciją, savarankiškumą,
komunikacijos įgūdžius.

Pasitelkiame tai dienai vaikui patraukliausias ir
labiausiai motyvuojančias priemones - ar tai būtų
LEGO, žaidimai, interaktyvios istorijos - svarbiausia,
kad mokymosi būdas patiktų vaikui ir jį įtrauktų.

Naujausia LEGO Education įranga
2019 m. laimėjome ES įrangos atnaujinimo
projektą, pagal jį atsinaujinome įrangą -
naudojame naujausias iPad planšetes,
moderniausius LEGO edukacinius robotus.
Sezono naujiena - moderniausi SPIKE robotai,
išleisti 2020m.

Robotikos akademijos būrelis:
● Darželinukams - ketvirtokams (4-10 m.)
● 1 kartą per savaitę
● Būrelio trukmė - 1 val. - 1 val. 30min.
● Grupė: iki 14 vaikų
● Papildo formaliojo švietimo programą
● Galimybė gauti NVŠ krepšelį

Dėkojame, už Jūsų dėmesį ir mums skirtą laiką bei tikimės sėkmingo
bendradarbiavimo kartu.


