PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪRYBINĖS
KOMANDOS MOKYMAI KURŠĖNUOSE
Projekto „Lyderių laikas 3“ Šiaulių rajono kūrybinės komandos nariai balandžio 19 d. rinkosi
į antrąją konsultaciją Viešojoje įstaigoje Kuršėnų politechnikos mokykloje. Kūrybinės komandos
narius konsultavo Virginija Vaitiekienė,
Komandos nariai, atlikę namų darbus, pristatė komandos narius, komandos vertybes ir
susitarimus, kurių bus laikomasi. Aptarta ir susitarta dėl šių projekto „Lyderių laikas 3“ vertybių:
etiškumas, atvirumas, autentiškumas, partnerystė, augimas, tvarumas, kurios suprantamos visiems
Šiaulių rajono kūrybinės komandos nariams.
Komanda ieškojo pokyčio temos aktualios Šiaulių rajonui bei orientuotos į besimokančiųjų
mokymosi sėkmę. Komandos dalyviai atkreipė dėmesį į silpnybes mokyklose: nepakankamas
mokinių skaitymo ir teksto suvokimas, per siauras IKT priemonių panaudojimas, ribotas mokinio
gebėjimų įsivertinimas, menkas mokinių žinių pritaikymas praktikoje, pagarbos stoka vienas kitam,
psichologinės pagalbos trūkumas, daugumoje vyraujančios tradicinės pamokos, įvairių edukacinių
aplinkų panaudojimo galimybės ir kt. Diskusijose kaip suprasti šiuolaikinius mokinius ir mokymą
pritaikyti prie sparčiai besikeičiančio pasaulio, kurio dalyviais mes esame, išgrynintos trys temos:
„Kaip keisti mokytojo požiūrį į pamoką stiprinant mokinio pažinimą ir tikslingai organizuojant
pamokos vedimą?“, „Kaip pagerinti mokinių pasiekimus kūrybiškai naudojant edukacines erdves
per praktinę veiklą?“, „Kaip gerinti psichologinį klimatą mokykloje?“. Aptarus šių problemų
aktualumą, numačius galimas veiklas bei įgyvendinimo galimybes, dauguma komandos narių
balsuodami nutarė tobulinti temą „Kaip pagerinti mokinių pasiekimus kūrybiškai naudojant
edukacines erdves per praktinę veiklą?“ ir jos pagrindu rengti Šiaulių rajono savivaldybės pokyčio
projekto metmenis. Kūrybinė komanda atlikdama namų darbus mėgins detaliai išnagrinėti: kas
galėtų būti kūrybiškas edukacinių erdvių panaudojimas, kokios galėtų būti edukacinės erdvės, kokia
gali būti praktinė veikla pokyčio projekte, kokio rezultato mes sieksime kaitos projektu ir kaip tai
pamatuosime. Komandos nariams pateikta ir namų darbų užduotis raštu Google diske - užrašyti
projektui svarbias suinteresuotas šalis ir pasiūlyti idėjų kaip dirbti su kiekviena suinteresuota šalimi.
Trumpai Kuršėnų politechnikos mokyklą komandos nariams pristatė direktorė Regina
Rupšienė. Konsultacijos pabaigoje dalyvių laukė direktorės parengta originali refleksija – visų
dalyvių bendras piešinys, kuris parodė, kad bendras komandinis darbas gali padėti sukurti šedevrus.
Šiaulių rajono kūrybinės komandos vadovas Raimondas Galkus

