
Labas taria „RoboLabas“!   

„RoboLabas“ - tai naujai įsikūręs Panevėžio švietimo centro padalinys,

teikiantis kokybišką ir įtraukiantį neformalų ugdymą 6 - 12 metų
vaikams, jaunuoliams bei suaugusiems. Robotikos centre  vaikai ir
suaugusieji   kuria, konstruoja ir programuoja robotus, žaisdami
mokosi ir kūrybiškai sprendžia problemas. Siekiama, kad centras
būtų aprūpintas įvairia naujausia įranga: kompiuteriais,

mokomaisiais robotais, dronais, kompiuterinės grafikos
programomis, multimedijos kūrimo įranga, kurios tikslas
supažindinti ,,RoboLabo” lankytojus su naujausiomis
technologijomis, ugdyti kūrybiškumą, kritinį mąstymą, komandinio
darbo įgūdžius ir kitas būtinas kompetencijas.

 

 

„RoboLabe“ taip pat veikia atviros inžinerinės kūrybinės dirbtuvės
(angl. ,,Fab Lab“ – fabrication laboratory), kuriose lankytojai gali
technologines idėjas paversti realybe. Dirbtuvės aprūpintos įvairia
šiuolaikiška įranga, skirta konstruoti, modeliuoti, projektuoti, gaminti
įvairius gaminius, modelius, maketus ar prototipus, taip pat skatinti
kūrybiškumą, verslumą, domėjimąsi technika bei
technologijomis.  Šių dirbtuvių privalumas - mokymas(is)

autentiškoje, įveiklinančioje aplinkoje, kurioje vedini smalsumo
lankytojai gali išlaisvinti savo vaizduotę ir pasitelkdami dizaino
kūrimo, bei refleksijos ir bendradarbiavimo įgūdžius,   laisvai
eksperimentuoti, tyrinėti ir atrasti bei įgyvendinti savo idėjas
praktiškai.
 

 

Neatsiejama „RoboLabo“ veiklos dalis – įvairios robotų varžybos.

,,RoboLabas“ šiuo metu didžiausia Lietuvoje tokio pobūdžio robotikos
varžyboms skirta vieta. Čia ne tik gausu įvairių trasų ir varžyboms
pasiruošti skirtų kliūčių, bet kartu ir lankytojus mielai
konsultuojantys profesionalūs „RoboLabo“ užsiėmimų mokytojai,
 teikiantys pagalbą bei organizuojantys įvairius kvalifikacinius turus,

stovyklas, mokymus tiek varžybų dalyviams, tiek jiems pasirengti
padedantiems mokytojams.

 
 

Panevėžio robotikos centro

„RoboLabas“ misija - ugdyti

technologijoms atvirą ir

verslią visuomenę.

Kviečiame užsukti!  



LABAS - 
sako RoboLabas
RoboNaujokui!
Sveiki, mažųjų panevėžiečių tėveliai! 
4 – 6 metų vaikus kviečiame į RoboLabo būrelius
susipažinti su žaismingais robotais, žaisti ir
programuoti, keliauti ir pažinti spalvas, raides,
gyvūnus. Visa krūva smagių dalykų! Kad būtų
linksmiau, į pagalbą pasikviesime Clementoni ir
Lego WeDo robotus. 

KVIEČIAME Į ŠIUOS BŪRELIUS:

Pažintis su Robiu 
RoboNaujokas - susidraugauk su robotu

Daugiau informacijos:

LABAS, RoboŠeima!
O va tėčius, mamas, dėdes, tetas, senelius
su anūkais, draugus bei pažįstamus kviečia
susitikti RoboLabo šeima. Jei atrodo,
kad nespėjate kartu su šiuolaikiniu vaiku,
padėsime Jums rasti bendrą kalbą.

BENDRA INFORMACIJA:

Būrelis 4 - 6 metų vaikams
Užsiėmimo trukmė - 2 ak. val.
Kaina mėnesiui - 5 €
Registracija: http://bit.ly/robonaujokas

info@robo-labas.lt
+370618 52244
Kniaudiškių g. 40, Panevėžys

Būrelis visai šeimai
Užsiėmimo kaina žmogui - 1 €

 





LABAS - 
sako RoboLabas
RoboKūrėjui!
Tau patinka konstruoti? Jau esi tai bandęs?
Prisijunk prie mūsų – RoboKūrėjų - pasidalink savo
žiniomis! Kartu kursime, konstruosime,
programuosime robotus, dalyvausime varžybose,
užkariausime net kosmoso platybes. Patinka
Minecraft? Tu pats gali kurti ir programuoti šį
žaidimą! Susitikime svaiginančioje aplinkoje, kurioje
vienintelė riba - mūsų vaizduotė. 

KVIEČIAME Į ŠIUOS BŪRELIUS:
Kodžio pasaulis
Pojūčiai - žmogaus ir roboto panašumai
Kosmoso platybėse
Minecraft išgyvenimo miestas

Daugiau informacijos:

LABAS, RoboMergaite!
Ei, mergaite! Su tavimi sveikinasi
RoboMergaitė: ji kviečia domėtis
naujausiomis technologijomis, pažinti
spalvas, kurti, maketuoti, konstruoti.
Patikėki – bus smagu! Tavęs laukia:

BENDRA INFORMACIJA:
Registracija: http://bit.ly/robokurejas
Registracija: http://bit.ly/robomergaite
Būreliai 9 - 11 metų vaikams
Užsiėmimo trukmė - 2 ak. val.
Kaina mėnesiui - 5 € 

     (nemokamai su NVŠ krepšeliu)

info@robo-labas.lt
+370618 52244
Kniaudiškių g. 40, Panevėžys

Spalvų inžinerija





LABAS - 
sako RoboLabas
RoboTyrėjui!
Sveikas, mažasis pramuštgalvi! Kviečiame tave
įsijungti į smagią kompaniją: konstruoti, kurti,
išrasti, mokytis programuoti - gerai praleisti laiką.
Tavęs laukia Kodžio pasaulis, esame paruošę visą
būrį robotų keistu vardu – Ozobotas. Patinka
konstruoti Lego? Šaunu! Esame tikri, kad tave
sužavės WeDo konstruktoriai. Susitikime dar dažais
kvepiančioje RoboLabo laboratorijoje!

KVIEČIAME Į ŠIUOS BŪRELIUS:
Robio labirintai
Roboto pažintis su pasauliu

Daugiau informacijos:

LABAS, RoboŠeima!
O va tėčius, mamas, dėdes, tetas, senelius
su anūkais, draugus bei pažįstamus kviečia
susitikti RoboLabo šeima. Jei atrodo,
kad nespėjate kartu su šiuolaikiniu vaiku,
padėsime Jums rasti bendrą kalbą.

BENDRA INFORMACIJA:

Būrelis 6 - 8 metų vaikams
Užsiėmimo trukmė - 2 ak. val.
Kaina mėnesiui - 5 € (nemokamai su
NVŠ krepšeliu)
Registracija: http://bit.ly/robotyrejas

info@robo-labas.lt
+370618 52244
Kniaudiškių g. 40, Panevėžys

Būrelis visai šeimai
Užsiėmimo kaina žmogui - 1 €





LABAS - 
sako RoboLabas
RoboNovatoriui!
Mėgstančius konstruoti, programuoti, varžytis
sukurtais robotais, fotografuoti, filmuoti - kviečia
RoboNovatorius. Pasirinki labiausiai tinkantį būrelį ir
galėsi kurti, redaguoti dvimatę ar trimatę animaciją,
vaizdo ir garso produktus, redaguoti, montuoti vaizdo
ir garso medžiagą; galėsi konstruoti mechaninius
įrenginius, kuriuos valdo Arduino valdikliai, o kilusias
idėjas padės įgyvendinti Tetrix konstruktoriai. Žaidi
Minecraft? Ateik ir galėsi ne tik žaisti, bet ir kurti!

KVIEČIAME Į ŠIUOS BŪRELIUS:

Multimedijos kūrimo pagrindai 
Minecraft matematikos gladiatorius 
Programavimas ir inžinerija 
Robotų FolkRace 
Autodirbtuvės
Robotų inžinerija

Daugiau informacijos:

BENDRA INFORMACIJA:

Būreliai 12 ir daugiau metų vaikams
Užsiėmimo trukmė - 2 ak. val.
Kaina mėnesiui - 5 € (nemokamai su 
NVŠ krepšeliu)
Registracija: http://bit.ly/robonovatorius

info@robo-labas.lt
+370618 52244
Kniaudiškių g. 40, Panevėžys






