Vienkartinis registracijos mokestis 350 Eur.
Į mokestį įskaičiuota:
Naujoko priemonių rinkinys
Vadovėliai ir pratybos
Mokestis už mokslą 500 Eur/mėn.
Mokestis taikomas tik už mokslo metus (vasaros atostogų metu šeimų
patogumui organizuojama stovykla, už ją taikomas papildomas mokestis).
Į mokestį įskaičiuota:
Visos dienos ugdymas nuo 7:30 iki 18:30 val.
Užsienio (pirmosios) kalbos mokymas
Papildomi neformalaus ugdymo užsiėmimai
Visos reikalingos mokymosi priemonės
Stovyklos per rudens, žiemos, pavasario mokinių atostogas
Kiti mokesčiai
Maitinimas (5-6 Eur. Per dieną)
Mokyklinė apranga
Kiti mokesčiai (olimpiados/konkursai, išvykos už miesto ribų)
Taikomos nuolaidos
1 5% nuolaida suteikiama antram ir kitiems šeimos vaikams,
lankantiems tą pačią mokyklą.
20% nuolaida suteikiama mokyklos partneriams – darželiams.
Kviečiame teirautis ir atvykti asmeninei konsultacijai,
papasakosime Jums daugiau!

Tel. 8 616 15556
e. p. kaunas@siaureslicejus.lt
www.siaureslicejus.lt

Mokykla sukurta vaikams
Mūsų tikslas – aukščiausi
asmeniniai pasiekimai
per šiaurietiškus ugdymo
principus ir asmeninę pažangą.
2019-2020 mokslo metams vyksta priėmimas
į priešmokyklinio ugdymo bei pirmas ir antras
pradinio ugdymo klases.
Visos dienos mokykla Kaune, Rotušės a. 19
Registruokitės e. p. kaunas@siaureslicejus.lt
arba tel. 8 616 15556.

Šiaurės licėjuje taikome sėkmingus
Šiaurės šalių mokymo sistemos
principus, padedančius kiekvienam
vaikui tobulėti:
Integruotas ugdymo turinys
Patirtinis mokymasis

Vidinė motyvacija mokytis

Asmeninės pažangos stebėsena. Užtikrinant aukščiausią ugdymo kokybę,
mokinių klasės formuojamos tik iki 18 mokinių. Kiekvienas mokinys skatinamas,
ne konkuruoti su klasės draugais, o siekti būti geriausia savo paties versija.
Siekiamybių laboratorijoje mokiniai patys mokosi kelti tikslus, jų siekti ir reﬂektuoti.
Tėvams reguliarus grįžtamasis ryšys teikiamas elektroniniame „Eduka“ dienyne,
o kas pusmetį asmeniškai su šeima aptariamas mokinio pasiekimų vertinimas.
Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas. Siekiant sukurti darnią aplinką vaiko
tobulėjimui, labai svarbi darni jo aplinka, todėl Šiaurės licėjuje kviečiame šeimas
bendradarbiauti, dalintis ir formuoti vertybes bei taisykles tiek mokykloje,
tiek namuose. Nuolatinis grįžtamasis ryšys leidžia užtikrinti sklandų mokymosi
procesą, socialinių kompetencijų ugdymą.

Aktyvus žinių pritaikymas ir socialinių įgūdžių lavinimas

Visos dienos ugdymas
Asmeninės pažangos stebėsena
Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas

Optimalus ir subalansuotas krūvis
Sąlygos tapti geriausia savo paties versija
Darni aplinka vaiko tobulėjimui

Integruotas ugdymo turinys. Mokykloje orientuojamasi į visapusišką vaiko ugdymą
ir siekiama, kad mokinys ne tik gautų kuo daugiau žinių ir informacijos, bet ir įgytų
praktinių bei socialinių įgūdžių, kurie padėtų žiniomis pasinaudoti kasdieniame
gyvenime. Ugdymo procesas planuojamas taip, kad visi mokomieji dalykai būtų
tikslingai integruojami tarpusavyje.
Patirtinis mokymasis. Vaikai geriausiai mokosi tyrinėdami, eksperimentuodami,
pažindami, atrasdami patys. Todėl „Šiaurės licėjuje” didelis dėmesys skiriamas
patirtiniam ugdymui, kai ugdymo veiklos organizuojamos ir realizuojamos per vaikų
asmeninį patyrimą. Ši metodika padeda sužadinti mokinių dėmesį ir motyvaciją,
derinti jau turimas žinias ir patirtį su naujai įgytomis.
Visos dienos ugdymas. Organizuojant visos dienos ugdymą, formalaus ugdymo
programos derinamos su neformaliojo ugdymo užsiėmimas (būreliais), saviugdos
laiku, smagiąja edukacija bei skaitytojų valandėle. Visam procesui vykstant vienoje
vietoje ne tik sutaupoma kelionių laiko, bet ir sudaroma galimybė orientuotis
į kiekvieno vaiko visapusišką ugdymą ir individualią pažangą, garantuoti optimalų
mokymosi ir poilsio krūvį kiekvienam vaikui.

Dienos eiga:
7:30 – 8:30

Konsultacijos/saviugda arba pasiruošimas veikloms

8:30 - 8:45

Pusryčiai

8:45 – 13:15

EMOCINIŲ
GEBĖJIMŲ
UGDYMAS
(LIONS QUEST)

RYTO
ŽINIOS

UGDOMOSIOS
VEIKLOS

DIENOS
ŽINIOS

13:15 – 14:45

Pietūs ir laikas lauke

14:45 – 16:00

SKAITYTOJŲ KLUBAS IR SAVIUGDA

16:00 – 16:15

Pavakariai

16:15 – 17:00

17:00 – 18:30

ROBOTIKA

ŠOKIAI

ŠACHMATAI

KARATĖ

Užsiėmimai ir veiklos pagal pomėgius

TIRIAMOJI
KŪRYBINĖ
VEIKLA
(IŠVYKOS,
PROJEKTAI,
DIRBTUVĖS)

MOKSLINĖ
LABORATORIJA

