2022 – 2023 m. KLIG mokymosi ir praktinių veiklų kalendorius



Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa „Mokyklos bendruomenės kompetencijų plėtotė –
kiekvieno mokinio sėkmei“.
Programa „Gebantis mokinys – savo sėkmės kūrėjas“.
Dalyviai
Visi mokytojai,
administracija,
kiti gimnazijos
bendruomenės
(darbuotojų,
mokinių, tėvų)
atstovai
Administracija,
metodinė taryba

Trukmė
6 val.

Pastabos
Kontaktinis

6 val.

Nuotolis

S.Grudienė

Klasių vadovai

4 val.

Nuotolis

S.Grudienė

Mokiniai ir
tėvai (globėjai,
rūpintojai)

4 val.

Nuotolis

Ž. Mažeikis

Mokinių taryba
ir keli
mokytojai
Visos klasės

2 val.

Kontaktinis

3 val.

Kontaktinis

4 val.

Nuotolis

Ž. Mažeikis

Visi mokytojai,
kiti gimnazijos
bendruomenės
(darbuotojų,
mokinių, tėvų)
atstovai
Kiekviena klasė

1val.
klasei

Kontaktinis

S.Grudienė

Pedagogai

3 val.

Nuotolis

S.Grudienė

Dalykų
mokytojai

2 val.

Nuotolis

Ž. Mažeikis

Visos klasės

3 val.

Kontaktinis

S.Grudienė

Klasių vadovai

2 val.

Nuotolis

Ž. Mažeikis

Mokinių grupės
iš skirtingų
klasių

1 val.
grupei

Kontaktinis

E.nr.
1.

Data
2022 m.
01-14

Veiklos
Įžanginis seminaras - kūrybinė
sesija KLIG bendruomenės nariams
„KLIG mokymosi kelionė: Kas?
Kodėl? Ir Kaip?“

Lektorius
S.Grudienė

2.

01-20

S.Grudienė

3.

01-26

4.

02-08

5.

02-21

6.

03-01
03-02
03-03
03-02

Seminaras ir konsultacijos
„Įgalinantis vadovavimas:
mokyklos administracijos ir
metodinės tarybos
bendradarbiavimas – sėkmingos
bendruomenės mokymosi kelionės
prielaida.“
Seminaras klasės vadovams
„Klasės vadovas – kiekvieno
auklėtinio asmeninio augimo
vadybininkas.“
Jungtinis seminaras mokiniams ir
tėvams „Kaip tapti savo mokymosi
ir asmeninio tobulėjimo lyderiu?“
+ „Nuo ko priklauso mūsų vaikų
sėkmė?“
Projekto „Gebantis mokinys – savo
sėkmės kūrėjas“ įvadinis
susitikimas.
Projekto „Gebantis mokinys – savo
sėkmės kūrėjas“ mokymai. I
blokas.
Seminaras pedagogams ir kitiems
KLIG bendruomenės nariams:
„Asmeninė ir pasidalyta lyderystė –
sėkmingos bendruomenės
mokymosi kelionės garantas.“
Projektas „Gebantis mokinys –
savo sėkmės kūrėjas“.
Savarankiškas darbas: ”Socialinio
suflerio” žaidimas ”Stebuklų
kambaryje”.
Įvadinis seminaras apie
pedagoginės veiklos tyrimą (Action
Research).
Pedagoginės veikos tyrimas
„Mokinių įgalinimas mano
pamokoje.“
Konsultacija dalykų mokytojams
Projekto „Gebantis mokinys – savo
sėkmės kūrėjas“ mokymai. II
blokas.
Pedagoginės veiklos tyrimas
„Kiekvienas vaikas gali.“
Konsultacija klasių vadovams
Projektas „Gebantis mokinys –
savo sėkmės kūrėjas“.

7.

8.

Nuo 0304
iki
04-10

9.

03-16

10.

03-30

11.

12.

04-12
04-13
04-14
04-13

13.

04-15

Ž. Mažeikis
S.Grudienė

Savarankiškas darbas: ”Socialinio
suflerio” žaidimas ”Stebuklų
kambaryje”.
Papildomi mokymai apie Action
Research metodo taikymą pagal
išryškėjusį poreikį.
Pedagoginės veiklos tyrimas
„Kiekvienas vaikas gali.“
Konsultacija klasių vadovams
Pedagoginės veikos tyrimas
„Mokinių įgalinimas mano
pamokoje.“
Konsultacija dalykų mokytojams
Projektas „Gebantis mokinys –
savo sėkmės kūrėjas“.
Tyrimo pristatymas – filmavimas.

S.Grudienė

Pedagogai

3 val.

Nuotolis

S.Grudienė

Klasių vadovai

2 val.

Nuotolis

S.Grudienė

Dalykų
mokytojai

2 val.

Nuotolis

Sociologas

1,5 val.

Kontaktinis

05

Projektas „Gebantis mokinys –
savo sėkmės kūrėjas“.
Stovyklos planavimo susitikimas.

Ž. Mažeikis

3,5 val.

Kontaktinis

19.

05-30–31

Darbo grupė

2 dienos

Kontaktinis

20.

06-08

S.Grudienė

Klasių vadovai

2 val.

Nuotolis

21.

06-22

S.Grudienė

Dalykų
mokytojai

2 val.

Nuotolis

22.

06-30
arba 07
01

S.Grudienė

Pedagogai

4 val.

Kontaktinis

23.

08- 24
arba 0830

Projektas „Gebantis mokinys –
savo sėkmės kūrėjas“.
2 dienų stovykla.
Pedagoginės veiklos tyrimas
„Kiekvienas vaikas gali.“
Konsultacija klasių vadovams
Pedagoginės veikos tyrimas
„Mokinių įgalinimas mano
pamokoje.“
Konsultacija dalykų mokytojams
Išvažiuojamasis seminaras
pedagogams „Pozityvus
profesionalumas ir pozityvių
nuostatų bei vienas kito pažinimo
svarba kartu siekiant bendrų tikslų“.
I refleksijos diena KLIG
bendruomenės nariams: „Kaip
mums sekasi? – Praktinės veiklos
patirties ir įgytų žinių aptarimas,
refleksija ir įveiklinimas.“

Mokinių ir
mokytojų
atstovai,
mokyklos
vadovas
Mokinių taryba,
visų klasių
atstovai,
mokytojai, buvę
pirmame
susitikime
Mokyklos
bendruomenė

S.Grudienė

6 val.

Kontaktinis

24.

2022 m.
Rugsėjis

S.Grudienė

Visi mokytojai,
administracija,
kiti gimnazijos
bendruomenės
(darbuotojų,
mokinių, tėvų)
atstovai
Pedagogai

4 val.

Nuotolis

S.Grudienė

Klasių vadovai

2 val.

Nuotolis

S.Grudienė

Dalykų
mokytojai

2 val.

Nuotolis

S.Grudienė

Klasių vadovai

2 val.

Nuotolis

14.

04-27

15.

05-11

16.

05-25

17.

05

18.

25.

26.

27.

Projektas „Dalijamės
pedagoginėmis inovacijomis“.
Įžanginis seminaras
pedagogams.
Rugsėjis Pedagoginės veiklos tyrimas
/ spalis
„Kiekvienas vaikas gali.“
Konsultacija klasių vadovams
Rugsėjis Pedagoginės veikos tyrimas
/ spalis
„Mokinių įgalinimas mano
pamokoje.“
Konsultacija dalykų
mokytojams.
Lapkritis Pedagoginės veiklos tyrimas
/gruodis „Kiekvienas vaikas gali.“
Konsultacija klasių vadovams

S.Grudienė

Dalykų
mokytojai

2 val.

Nuotolis

29.

Lapkritis Pedagoginės veikos tyrimas
/gruodis „Mokinių įgalinimas mano
pamokoje.“
Konsultacija dalykų
mokytojams
2023 m. II refleksijos diena KLIG
Sausis
bendruomenės nariams:
„Kaip mums sekasi? – Praktinės
veiklos patirties ir įgytų žinių
aptarimas, refleksija ir
įveiklinimas.“

S.Grudienė

6 val.

Kontaktinis

30.

Vasaris

Pedagoginės veiklos tyrimas
„Kiekvienas vaikas gali.“
Konsultacija klasių vadovams
Vasaris
Pedagoginės veikos tyrimas
„Mokinių įgalinimas mano
pamokoje.“
Konsultacija dalykų
mokytojams
Kovas
Pedagoginės veiklos tyrimas
/balandis „Kiekvienas vaikas gali.“
Konsultacija klasių vadovams
Kovas
Pedagoginės veikos tyrimas
/balandis „Mokinių įgalinimas mano
pamokoje.“
Konsultacija dalykų
mokytojams
2023 m. III refleksijos diena KLIG
birželis
bendruomenės nariams:
„Kaip mums sekasi? – Praktinės
veiklos patirties ir įgytų žinių
aptarimas, refleksija ir
įveiklinimas.“

S.Grudienė

Visi mokytojai,
administracija,
kiti gimnazijos
bendruomenės
(darbuotojų,
mokinių, tėvų)
atstovai
Klasių vadovai

2 val.

Nuotolis

S.Grudienė

Dalykų
mokytojai

2 val.

Nuotolis

S.Grudienė

Klasių vadovai

2 val.

Nuotolis

S.Grudienė

Dalykų
mokytojai

2 val.

Nuotolis

S.Grudienė

Visi mokytojai,
administracija,
kiti gimnazijos
bendruomenės
(darbuotojų,
mokinių, tėvų)
atstovai
Pedagogai

6 val.

Kontaktinis

6 val.

Kontaktinis

28.

31.

32.

33.

34.

35.

06

Išvažiuojamasis seminaras
pedagogams.
(Tema – pagal išryškėjusius
poreikius.)

S.Grudienė

