KLASĖ
BE KAMPŲ
KLASIŲ VAD OV Ų
KONFER ENC IJA

Atsakymai
į dažniausiai
kylančius klausimus

Mokykla neapmoka, nenoriu
mokėti iš savų lėšų.
Jūsų asmeninis tobulėjimas – Jūsų pačių atsakomybė.
Pirkdami naują prietaisą, naują automobilį, naujus batus
investuojate į save. Kodėl neinvestavus į savo asmeninį
tobulėjimą? Batai susidėvi, prietaisai genda, o žinios išlieka
visam gyvenimui.

Nedalyvauju, nes brangu.
Pastebime, kad klasių vadovams, kalbant apie
kvalifikacijos tobulinimą, yra skiriama labai mažai
dėmesio. Teko pastebėti ir tai, kad mažų seminarų
klasių vadovams kaina svyruoja nuo 30 iki 40 eurų.
Mūsų konferencijos kaina yra 36 eur. Į kainą įeina kavos
pertraukos, pietūs, dalomoji medžiaga bei visos dienos
programa, kurią sukūrėme taip, kad aprėptų kuo daugiau
tobulėjimo aspektų. Konferencijoje dalyviai klausysis
pranešimų profesiniam tobulėjimui, asmeniniam
tobulėjimui bei galės net 2 valandas dirbti praktiniuose
užsiėmimuose, kuriuos, pagal jiems aktualiausias temas,
dalyviai galės pasirinkti patys.
Įvertinus visa tai, ką gaunate, pabandykite įvertinti, ar tai
tikrai yra brangu. Ir pasvarstykite, ką mieliau rinktumėtės
už 36 eur. kainą: trijų valandų teorinį seminarą, eilinį
apsipirkimą parduotuvėje ar visos dienos konferenciją
su pilnu maitinimu, įtraukiančia ir Jūsų asmeninius
poreikius atitinkančia programa bei atmosferą, kuomet
į vieną vietą susirenka geriausi Lietuvos klasių vadovai,
kuriems rūpi vaikų ateitis?

Konferencija
trunka visą
dieną. Neturiu
tam laiko.
Savo asmeninis laikas kiekvienam
iš mūsų yra be galo svarbus. Atidžiai
renkamės,
kokioms
veikloms
dovanosime savo brangų laiką. Tad
kodėl reikėtų gailėti savo laiką skirti
savo asmeniniam bei profesiniam
tobulėjimui? Kartais per daug
apsikrauname darbais, rutina.
Galimybė išvykti, pabendrauti
su kitų įstaigų klasių vadovais,
pasidalinti idėjomis, mintimis bei
išmokti kažko naujo gali būti tikra
atgaiva! Pasvarstykite, kaip dažnai
tenka išvykti iš savo įstaigos? Kaip
dažnai galite skirti visą dieną savo
asmeniniam augimimui? Ar to
pakanka?

Dalyvavau konferencijoje praeitais metais,
konferencija mane nuvylė...
Praėjusių metų konferencijai buvo pasirinktas kiek kitoks formatas. Pranešimus skaitė praktikai.
Ši konferencija visai kitokia.
Visų pirma, pranešimus skaitys bei praktinius užsiėmimus ves savo srities specialistai, verslo,
psichologijos atstovai. O svarbiausia, kad pasirinkome visiškai kitokį konferencijos formatą.
Suteikiame dalyviams pasirinkimo laisvę – konferencijos metu dalyviai galės patys rinktis,
kurioje temoje labiausiai nori gilinti žinias. Bendraudami su lektoriais bei parinkdami praktinių
užsiėmimų temas labiausiai atsižvelgėme į tai, kas klasės vadovui yra aktualiausia, kas galėtų
gausiausiai pripildyti žinių bagažą.

Kėdainiai man toli.
Konferencijos vieta pasirinkome Kėdainius
ne veltui. Jeigu pažvelgsite į Lietuvos
žemėlapį, pamatysite, kad Kėdainiai
yra pats Lietuvos centras. Nuoširdžiai
stengėmės, kad visiems dalyviams
būtų patogu atvykti į konferenciją
iš betkurio Lietuvos kampelio. Ar
gyvendami Druskinikuose, važiuotumėte
į konferenciją, kuri vyksta Biržuose? Ar iš
Ignalinos ryžtumėtės važiuoti į Klaipėdą?

Dvejoju ar bus
verta...
O kodėl gali būti neverta susitikti su
kolegomis, įsikvėpti, pasidalinti įžvalgomis,
sužinoti įdomių metodų, padėsiančių
palengvinti savo kasdienybę bei darbą
su paaugliais. Konferencijos formatas
dalyviams suteikia vietą ir profesiniam ir
asmeniniam tobulėjimui. Tad kodėl tobulėti,
augti ir žengti koja kojon su naujausiais
metodais gali būti neverta?

Pabandykite įsivertinti , kaip dažnai Jūsų
regione vyksta panašūs renginiai? Ar
nejaučiate naujų žinių, naujų potyrių
trūkumo? Kai turime aiškų tikslą, kai
kažko norime, galime nukeliauti nors ir
į pasaulio kraštą... Šiuo atvėju taip toli
keliauti nereikės. Maža ta mūsų Lietuva ir
Kėdainiai ne taip toli, kaip gali atrodyti iš
pažiūros...

Mano ugdymo įstaiga, įstaigos viduje dažnai
organizuoja kvalifikacijos tobulinimo
mokymus.
Kad ir kaip ciniškai tai skambėtų, kartais mums visiems norisi atsikvėpti nuo mus supančios
aplinkos. Kita vertus, į savo organizaciją dažniausiai būna pakviečiamas vienas lektorius su
viena tema. Šioje konferencijoje Jūs galėsite laisvai rinktis tai, kas Jums aktualiausia. Mes Jums
siūlome 13 temų ir 13 lektorių.

Neįdomu, neturiu motyvacijos tobulėti.
Į konferenciją susirinks beveik 300 dalyvių iš visos Lietuvos. Turėsite galimybę pasisemti
motyvacijos iš kolegų, iš lektorių.
Taip pat mokytojai dažnai kritikuoja mokinius, kad jie neturi motyvacijos mokytis. Tad šiuo atvėju,
pagalvokite apie savo auklėtinius. Tik motyvuotas, savimi pasitikintis mokytojas gali įžiebti
mokinio motyvaciją mokytis, pozityviai augti bei dalyvauti mokyklos gyvenime.

Neturiu kaip
atvykti į
Kėdainius.

Iš kolegų daugiau
niekas nevažiuoja.
Vienam nedrąsu.

Mes galime Jums padėti rasti kolegas
iš Jūsų regiono, kurie taip pat vyksta
į konferenciją Kėdainiuose. Be to,
visuomet galite vykti autobusu ar
traukiniu. Kartais kelionė traukiniu
būna ir smagesnė ir įsimintinesnė!

Užduokite sau klausimą – kokiu tikslu vykstu į
Kėdainius? Jeigu Jūsų atsakymas yra „pasisemti
žinių, sužinoti kažką naujo“, tuomet turite suvokti,
kad į konferenciją vykstate tik dėl savęs, o ne dėl
kolegos. Vykti vienam, kartais gali atrodyti kaip
iššūkis. O iš tiesų, tai bus tik maloni kelionė sau
ir dėl savęs, kur sutiksite bendraminčių, galbūt
užmegsite ryšį su kolegomis iš kitų įstaigų, iš įvairių
Lietuvos kampelių.

Neturiu
auklėjamosios
klasės, man
neaktualu.
Dažnai atsitinka taip, kad auklėjamoji
klasė mokytojui atitenka visai
netikėtai. Dalyvavimas konferencijoje
gali Jums padėti pasiruošti šiam
iššūkiui.
Taip pat svarbu paminėti, kad
konferencijos turinys yra aktualus
ne tik klasių vadovams, bet ir
dalykų mokytojams. Juk dirbdami
su paaugliais susiduriate su tomis
pačiomis
problemomis,
visai
nesvarbu, ar esate dalyko mokytojas
ar klasės vadovas. Tobulėjimui ribų
nėra!

Direktorė neišleidžia,
nebus kam manęs
pavaduoti.
Į konferenciją visada gali vykti bent vienas asmuo,
deleguotas įstaigos, galėsiantis parvežti įgytų žinių
bagažą ir tomis žiniomis pasidalinti su kolegomis
Jūsų įstaigoje! Lai vyksta direktorė.

