
Programos turinys: įvadas, laikas strategijai, Whatansu Užduočių rinkinys “Misija

(ne)įmanoma“, atliktų užduočių aptarimas ir refleksija. 

Programos metu, po įvado, susipažinimo ir 10 minučių, skirtų klasės kaip komandos strategijai

aptarti, vaikai gauna galybę užduočių, kurias įveikti turi per labai ribotą laiką. Užduočių kalibras

- pats įvairiausias - tam, kad svarbūs ir reikalingi pasijustų net ir tie vaikai, kurie paprastai

klasėje negriežia pirmu smuiku. Užduotys nuolat keičiamos ir adaptuojamos konkrečiai

auditorijai - jos ir kūrybinės, ir loginės, ir interaktyvios, skatinančios bendrauti, klausti,

išsiaiškinti. Įvykdytas užduotis teksto, nuotraukos ar video formatu vaikai kelia į bendrą grupę.

Pasibaigus nustatytam laikui su Whatansu vadovais online vyksta užsiėmimo refleksija, kurioje

aptariamos sėkmės ir klaidos, kiekvieno iš klasiokų

įsitraukimas, svarbumas sklandžiam klasės

kolektyvo funkcionavimui.

Whatansu paskyroje skelbiamas

kiekvienos  klasės pasiektas rezultatas.

Programos kaina klasei – 180 eurų.

Super Klasės
valandėlė online

Ilgametę stovyklų, seminarų ir nuotykių organizavimo patirtį
sukaupusi Whatansu komanda kviečia moksleivius į patirtinius

nuotolinius komandos formavimo nuotykius – Super Klasės
valandėles online ir Super Mokyklos žaidynes.

 2-2,5 val. 

Greitas, aktyvus, kūrybiškas, įtraukiantis ir visą klasę komandiškam nuotykiui

suburiantis patyrimas Facebook ir Zoom platformose.

Esame įsitikinę, kad net ir
virtualiai gebame į žmonių gyvenimus

atnešti pokytį, nuotykį ir pakurstyti šiltesnius,

gilesnius tarpusavio santykius. 
 

Kas dalyvavo – žino: Whatansu visuomet būna
kitaip. Ieškosime ryšio tarp laisvės pasirinkti ir

atsakomybės, analizuosime poelgius, jų priežastis ir
pasekmes, formuosime komandas, stiprinsime tarpusavio

ryšius, auginsime draugystes, pagarbą ir dėkingumą. 
 

Mokysimės stebėti iš naujo. Klausytis. Girdėti. Džiaugtis.

Nesitikėti. Dar – nesistebėti niekuo. Priimti pasaulio
dovanas išplėstom akim ir atvirom širdim. Būti. Kartu.



20 procentų visos renginio programos vyksta online, o likusius 80 procentų užpildo
linksmų, keistų, nepatogių, tačiau būtinai draugystę skatinančių ir komandą formuojančių
užduočių vykdymas, refleksijos, sukuriančios moksleivių tarpe taip reikalingą artumo,

bendrumo, atvirumo jausmą.

Dirbame Zoom ir Facebook platformose. Rekomenduojame mokytojams bei mokyklos
administracijai suformuoti savo komandas.

Renginio kaina: iki 90 dalyvių – 600 eurų.

                                nuo 91 iki 250 dalyvių – 1000 eurų.

Žaidynių pradžia

Susipažinimas ir taisyklių aptarimas.

Burtų ar susitarimo keliu visi žaidynėse dalyvaujantys vaikai išskirstomi į
komandas, joms suteikiami atskiri Zoom kambariai.
Komandos turi 10 minučių išsirinkti lyderius bei aptarti savo strategiją.

Lyderiai trumpai pristato savo komandos strategiją.

Užduotys paskelbiamos Facebook grupėje, komandos grįžta į savo kambarius.

Darbas komandose.

100 užduočių įveikti skiriama viena valanda – jos metu atliktas užduotis
jaunuoliai nedelsdami kelia į Facebook grupę, kur jų atlikimą bei pateikimą
tikrina Whatansu moderatoriai.

Refleksijai grįžtame į bendrą svetainę: įvardijame patirtis ir atradimus,

įvertiname stipriąsias ir silpnąsias komandų puses. 

I etapas –„Piešk-rašyk-piešk“ refleksija

II etapas. 

Komandų refleksija – „Jei viską pradėčiau iš naujo“

Savo įžvalgas apie kiekvienos komandos darbą pateikia ir Whatansu vadovai.

Renginio pabaiga.
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Super Mokyklos
žaidynės online

(5-12 kl.)

<3 val.

Tai išskirtinis hibridinis renginys – patirtinis nuotykis, kuriame instrukcijos ir užduotys

pateikiamos virtualiai, o veiksmas, emocijos ir patyrimai – patys tikriausi. 

Programa:
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„Žaidynės baigėsi. Iš pokalbių kambarių sugrįžome į savo kambarius prie darbo stalo. O mintys
turbūt daugelio vis dar žaidime. Ačiū žaidimą organizavusiai šauniai komandai už puikiai praleistą
laiką, už galimybę pamatyti savo draugus kitaip ir geriau pažinti save.

Žaidime dalyvavę Ragainės progimnazijos žmonės Jums siunčia nuoširdų AČIŪ “

                                                                                                     Klasės auklėtoja Gintarė Sergejenkienė
 

„Dėkinga ir laiminga! Ačiū visai Watansu komandai už šventinio pyrago gabalėlį. Už padovanotas
geras emocijas ir šypsenas. Už galimybę pasilinksmint ir už laiką kartu! Iki kitų kartų!“

                                                                                                Direktoriaus pavaduotoja Aušra Mikulienė

 

„Pirmiausia, mes tėveliai, norime labai labai padėkoti už užsiėmimą su mūsų vaikais. Įspūdžiai jų
tikrai smagūs! Ir labai ačiū jums už jūsų šypsenų kupiną video, skirtą mums tėveliams (tos 7 min
tikrai neprailgo).

Jeigu taip puiku buvo nuotoliniu būdu bendraujant (kaip vaikai ir auklėtoja pasakoja), tai įsivaizduoju,

kaip smagu su jumis būtų susitikti tiesioginiame pasimatyme. Tikėkimės,  tokių laikų sulauksime. 

Didelis didelis AČIŪ jums mūsų visų tėvelių vardu!!!“

                                                                                                                                                     Mama Silvija

 

info@whatasu.lt
865073886

 

Pagarbiai, 

Whatansu mama Jurga Vidugirienė 

 

WHATANSU komanda tiki, kad net ir geriausi
vienos ar kitos srities specialistai nepasieks
norimų rezultatų, jei mokydami neįdės širdies
ir nesibels į besimokančiojo širdį, jei savo
pavyzdžiu neužkrės savo mokinio troškimu
gilintis, sužinoti, pažinti ir žaisti. Savo darbe
vadovaujamės pagrindiniu principu – ugdyti
širdį širdimi, ir ugdymo veiklai stovykloje
atiduodame visą save!

Mūsų gyvenimo ir ugdymo filosofija remiasi
Patrick Lencioni, Nompumelelo Mungi
Ngomane (Ubuntu), V. A. Sukhomlinskio,

Styveno Covey, Herbo Šepardo (Herb
Shepard), Džordžo Šyhano (George Sheehan)

visų savo būties lygmenų pažinimo bei jų
lavinimo principais. 

Atsiliepimai:

Ugdymo filosofija:
Tad mūsų nuotolinių renginių, kaip ir stovyklų,

programos sukonstruotos taip, kad dėmesio būtų
skirta tiek fizinio kūno lavinimui, tiek ir
kūrybiniams bei planavimo įgūdžiams įtvirtinti,
dvasingumo, empatijos bei asmeninio saugumo
auginimui, vertybinių nuostatų bei
įsipareigojimų diegimui.                                                           

Laukiame jūsų įžvalgų!
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http://whatasu.lt/

