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MOKYKLŲ VADOVŲ IR MOKYTOJŲ KOMANDŲ
METODINĖS KŪRYBINĖS LABORATORIJOS
Įgyvendinant Švietimo bendruomenių asociacijų rėmimo projektą

„Mokomės vadovauti ir mokyti bendradarbiaudami“
2012 m. spalio 11d.
Šiauliai
Laiškas mokiniui, likusiam mokykloje
Labas, vaike,
šiandien Tavo mokykloje yra truputėli kitaip, nes Tu nesutikai savo mokytojo, jis
nestovėjo prie lentos, kaip jam yra įprasta, neaiškino naujos temos, neuždavė namų darbų.
Kodėl? Kuo šiandiena yra ypatinga?
Ši diena, kaip dovana, yra skirta Tau, vaike, nors žinau, kad Tu jos niekada
neišpakuosi. Ir vis dėlto tikiuosi, kad liksi patenkintas ja.
Šią dovaną atiduodu suaugusiems, pasiryžusiems su Tavimi daug laiko praleisti
mokykloje.
Tau turi priklausyti geriausia, nes kartu su kitais vaikais esi visų svarbiausias šiame
pasaulyje. O jis didelis ir bekraštis. Jis visas prieš Tave, tik reikia jį atrasti. O tai nėra taip
paprasta.
Tavo mokytojui skiriu šiandienos dovaną tam, kad jam būtų lengviau būti šalia Tavęs
Tavo ieškojimuose.
Aš žinau, kad Tu nori ieškoti pats. Tu pats matai, girdi, jauti ir junti dalykus, kurių
mes, suaugusieji, jau nepastebime. Todėl prašau Tavęs – padėk pamatyti tai, kas Tau yra
svarbu. Dviese ieškoti bus lengviau. Leiskis į kelionę kaip keliautojas atradėjas, o
mokytojas te bus Tavo palydėtojas.
Šiandiena yra skirta būtent šių paslapčių suvokimui.
Šiandien su Tavo mokytoju bandysime suprasti, ar Tu gerai jaustumeisi mokykloje be
sienų. Bandysime ieškoti atsakymų į klausimą, ką daryti, kad mokykla be sienų būtų gyva
mokykla. Ir tikiu, kad Tavo mokykla tikrai yra gyvybe alsuojanti mokykla.
Linkėjimai nuo suaugusiojo, kuris nori būti šalia Tavęs

Susitikimo veiklos ir laikas:
 registracija 9.30-10.00 val. Atvykite anksčiau, kad maloniai
šnekučiuodamiesi turėtumėte laiko sušilti prie kavos puodelio;
 „Mokykla be sienų. Kas tai?“ 10.00 val.-10.20 val. Į šį
klausimą padės atsakyti mokyklos direktorius Kęstutis Šaltis;
 darbas 6-iose grupėse 10.20 val.-11.05 val. Šio susitikimo metu
pristatysime nuotolinio mokymo(si) galimybes mūsų mokykloje.
Atskirose grupėse turėsite galimybę su mokytoju-moderatoriumi
suprasti šio mokymo(si) subtilumus;
 kavos pertrauka 11.05 val.-11.25 val.;
 „Mokykla be sienų – gyva mokykla!“ 11.25 val.-12.00 val.
Pasidalijimas gerąja veiklų, kurios neša sėkmę, organizavimo
patirtimi;
 pietų pertrauka 12.00 val.-12.30 val. Pietų kaina: 10 Lt;
 (įsi)vertinimas 12.30 val.-13.00 val.;
 renginio pabaiga 13.00 val.
Svarbu: metodinių kūrybinių laboratorijų dalyviams bus išduoti Šiaulių
švietimo centro pažymėjimai (kaina 5 Lt.)
Dėmesio! Susitikime kviečiame dalyvauti atsakingus asmenis už
projekto „Mokomės vadovauti ir mokyti bendradarbiaudami“
įgyvendinimą mokyklose. Bus sudarytos sąlygos visiems kartu susitikti
ir aptarti tolimesnius projekto veiklų organizavimo aspektus.
Registracija:
 registruokitės iki 2012-10-10 (trečiadienio) 10 val.
 susitikime kviečiame dalyvauti iki 5 atstovų iš mokyklųprojekto partnerių;
 registruodamiesi nurodykite mokyklą, dalyvio vardą ir pavardę,
pareigas mokykloje ir vieno komandos atstovo telefono numerį;
 registruokitės el. adresu: pavaduotoja.sandora@gmail.com;
 dėl visų Jums svarbių klausimų skambinkite tel. 867230272
(Giedrė).

