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2022-2023 m.

Keramikos  būrelis  skirtas  1–4  klasių  mokiniams.  Užsiėmimai  vyksta  vieną  kartą  per  savaitę,
užsiėmimo trukmė yra 45 min. Pamokoje vienu metu dalyvauja iki 12 mokinių.
Darbelio sukūrimas apims du užsiėmimus. Pirmojo užsiėmimo metu lipdysime iš molio dirbinį, kuris po to
bus  išdžiovinamas  ir  išdegamas  krosnyje.  Antro  užsiėmimo  metu  dirbinys  bus  glazūruojamas  (po
glazūravimo,  dar  kartą  išdegamas  krosnyje).  Todėl  yra  labai  svarbu,  kad  mokiniai  dalyvautų  abiejuose
užsiėmimuose. Jeigu vaikas negali dalyvauti, tai jo darbelis gali būti paliekams pabaigti per kitą užsiėmimą
arba duodamas užbaigti kitam mokiniui (darbelio savininku lieka lipdytojas).
Pirmąjį pusmetį mokiniai darys teminius darbelius, o antrąjį pusmetį, atsižvelgiant į mokinių pasiekimus,
palaipsniui pereisime prie individualių darbų. Daugiausia lipdysime naudodami lietuvišką raudonąjį molį.
Naudosime įvairių gamintojų glazūras. Visi užbaigti darbeliai atdiduodami mokiniams.
Užsiėmimų  metu  vaikai  bus  aprūpinti  visomis  reikalingomis  medžiagomis  bei  įrankiais.  Todėl  nieko
papildomai įsigyti nereikės. Darbo metu vaikai gali šiek tiek išsitepti, todėl tėvams reikėtų į tai atsižvelgti
savo nuožiūra, nerengti vaikų itin puošniai. Paprastai tiek molis tiek glazūra lengvai išsiskalbia.
Užsiėmimus ves keramikos studijos „Molio Motiejus“ vadovas Ramūnas Petkevičius.

    • Būrelio laikas pirmokams ir antrokams – antradieniais apie 15.05-15.50 val.
    • Būrelio laikas trečiokams ir ketvirtokams – antradieniais apie 16.00-16.45 val.
    • Pirmi užsiėmimai vyks 2022 m. rugsėjo 20 d., vėliau prisijungusiems – 2022 m. spalio 4 d.
    • Būrelio vieta – kabinetas A5.
   • Galimi keli išeinamieji užsiėmimai studijoje „Molio Motiejus“, Paeglinės g. 13,  (50 metrų nuo Pavilnio
progimnazijos).
    • Individualūs darbai (atiduodami tėveliams) pagal kiekvieno mokinio pasirengumo lygį.
    • Būrelio užsiėmimų kaina mokiniui 30 Eur per mėnesį. Mokestis pervedamas iki einamojo mėnesio 5 d. į
Ramūno  Petkevičiaus  sąskaitą  LT787300010147590069,  mokėjimo  paskirtis  „už  keramikos  būrelį“.
Nesumokėjus, studijos vadovas turi teisę atsisakyti priimti mokinį į užsiėmimus bei pašalinti iš lankančiųjų
sąrašo.
     • Mokiniui praleidus užsiėmimus ne dėl studijos kaltės, mėnesinis užmokestis nėra grąžinamas.
   • Tėvai ir mokiniai gali apžiūrėti būrelio patalpas bei įrangą su vadovu sutartu laiku. Turint klausimų,
drąsiai skambinkite ar rašykite žemiau nurodytais kontaktais.
    • Ketinantiems lankyti būrelį, iki pradedant, prašome tėvelių parašyti laisvos formos prašymą dėl mokinio
būrelio lankymo (nurodant mokinio vardą ir telefono nr.) ir atsiųsti el. paštu info  @  moliomotiejus.lt  , ir mes
informuosime jus apie galimybę lankyti.

Keramikos  studija  „Molio  Motiejus“  įkurta  2014  m.  Pavilnyje.  Šiuo  metu  vedame  keramikos
mokymus keliose mokymo įstaigose Vilniuje bei nuosavoje studijoje Pavilnyje.
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