
programų gairės
iki 50 mokytojų
nuo 10 000 Eur

Vienai klasei nuo 600 Eur
Žaidynės mokyklai nuo 2000 Eur *
Seminarai tėvams nuo 1200 Eur **

* Nuo 4 klasių komplektų.
** Iki 60 asmenų grupė.

Mokytojams ir administracijai

Mokytojams ir administracijai
5-12kl. mokiniams
Tėvams

iki 50 žmonių grupė.
iki 10 000 Eur 

iki 50 mokytojų
nuo 10 000 Eur

Vienai klasei nuo 600 Eur
1 Super klasė (SK) nuo 4000 Eur *
Žaidynės mokyklai nuo 2000 Eur **
Seminarai tėvams nuo 1200 Eur ***

* Per 2 mėn. galime dirbti su 24-30 klasių.
** Nuo 4 klasių komplektų.
***Iki 60 asmenų grupė.

Įžanginis seminaras mokykloje (6 val.).
2 d. išvykstamieji mokymai  ,,Auksinėje
girioje’’ Molėtų r. Maitinimas, nakvynė ir
programa (20 val. – Super Mokytojas,
Super Klasės Auklėtojas, arba pora
modulių iš kt. mokymų).
3 refleksijos online (1 val.).
Palaikomosios grupės Facebook.  

Lyderystė ir bendradarbiavimas (61 val. - nuo
16 000 Eur).
Priklausomybių prevencija ir darbas su
moksleivių tėvais (41 val. – nuo 15 000
Eur).*
Super Mokytojas (20 val. – iki 10 000 Eur) –
išvykstamasis.
Super Klasės Auklėtojas (41 val. – nuo 15 000
Eur).*
3 refleksijos online (1 val.) po kiekvieno
modulio.
Palaikomosios grupės Facebook.

* Dalinai išvažiuojamieji mokymai.

Bendruomeniškumo (humanizmo) etika –
Ubuntu (96 val. akreditacijos Nr. 2021–047  –
nuo 22 000 Eur).
Lyderystė ir bendradarbiavimas (61 val. – nuo
16 000 Eur).
Super Mokytojas (20 val., iki 10 000 Eur) –
išvykstamasis. 
Super Klasės Auklėtojas (41 val. – nuo 15 000
eur.).*
8 klasės valandėlių paruoštukai mokytojams.
9 refleksijos online kas mėnesį (1 val.).
Palaikomosios grupės Facebook.

* Dalinai išvažiuojamieji mokymai.

Trukmė 3-4 mėn.

Trukmė 3-12 mėn. Trukmė 9-12 mėn.

Pažink

Patirk Pasinerk

Akredituotų mokymų programa mokytojams ir administracijai:

Mokytojams ir administracijai
5-12kl. mokiniams
TėvamsSIŪLOMI PROGRAMŲ RINKINIAI: 



Išvykstamoji SK klasėms (3 d.).
Atvažiavimai į mokyklą SKV (6 val.).
Didžiosios Žaidynės mokykloje (6 val.).
Savianalizės knygelės kiekvienam
moksleiviui (kaina skaičiuojama atskirai).

Šiuolaikinių priklausomybių prevencija (1 val.).
Tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas ugdant
vaikų savarankiškumą (1 val.).
Bendruomeniškumas (1 val.).
3 refleksijos online (1 val.). 
Palaikomosios grupės Facebook.

Įvadiniai vebinarai tėvams prieš SK stovyklą 

Postovykliniai vebinarai tėvams (1 val.
kiekvienai klasei).
Šiuolaikinių priklausomybių prevencija (1 val.).
Tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas ugdant
vaikų savarankiškumą (1 val.).
Bendruomeniškumas (1 val.).
3 refleksijos online (1 val.).
Palaikomosios grupės Facebook.

       (1 val. kiekvienai klasei).

Savianalizės knygelės kiekvienam
moksleiviui (kaina skaičiuojama atskirai).

Atvažiavimai į mokyklą SKV (3 val.).
Didžiosios Žaidynės mokykloje (6 val.).
Savianalizės knygelės kiekvienam moksleiviui
(kaina skaičiuojama atskirai).

Mokymų programa mokiniams

Teminiai patirtiniai seminarai tėvams

Super klasė  (SK) –   komandos ir vidaus kultūros formavimo patyrimas Auksinėje girioje, Molėtų r.
Super klasės valandėlė (SKV) – užsiėmimas, akcentuojantis komandinių įgūdžių, bendradarbiavimo, empatijos, dėmesio ir pagarbos vienas kitam svarbą.
Super Mokytojas – patirtiniai mokymai, skirti mokytojų proaktyvaus bendravimo su kolegomis, mokiniais ir jų tėvais įgūdžių tobulinimui, organizacinių,
komunikacinių gebėjimų ugdymui, vidaus kultūros bei bendradarbiavimo įgūdžių lavinimui.
Super klasės auklėtojas – patirtiniai mokymai, orientuoti į auklėtoją kaip asmenį, jo poreikius, psichologinę gerovę; suteikia įrankių, padedančių sutelkti klasę
kaip bendruomenę, sukurti joje pozityvų emocinį lauką ir neišnaudoti visų savo vidinių resursų.
Didžiosios Žaidynės mokykloje – patirtinis renginys, kuriame dalyvauja 4 ir daugiau klasių. Šis nuotaikingas komandinis nuotykis skirtas ugdyti mokinių
kūrybiškumą, formuoti klasių kolektyvus bei stiprinti mokyklos bendruomenę.

Norite sužinoti
daugiau? 
Susisiekime!
 Jurga Vidugirienė
+37065073886  
whatansu@gmail.com



VADOVAMS I Asmeninis koučingas pagal Marshall Goldsmith metodiką (40 val.)

VADOVAMS I Lyderystės programa (41 val.)

MOKYTOJAMS I Bendruomeniškumo (humanizmo) etika – Ubuntu (96 val.)

MOKYTOJAMS I Super mokytojas (gyvai)

MOKINIAMS I Super klasė (gyvai)

MOKINIAMS I Super klasės valandėlė (gyvai arba online)

TĖVAMS I Teminiai susirinkimai (gyvai arba online)

BENDRUOMENEI I Žaidynės (gyvai arba online)

BENDRUOMENEI I Pokyčio vertinimo įrankis

RUGSĖJIS SPALIS LAPKRITIS GRUODIS SAUSIS VASARIS KOVAS BALANDIS GEGUŽĖ BIRŽELIS

PRELIMINARUS PROGRAMOS KALENDORIUS
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