2020-ieji metai Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbti Mokyklų bendruomenių metais.

BENDRUOMENĖS SAVAITĖ

Licėjuje kasmet minima Pasitikėjimo diena – ne tik primena, kaip svarbu išsaugoti toleranciją
ir pagarbą, bet ir skatina ieškoti naujų bendradarbiavimo bei bendravimo formų. Minėdami
šią dieną, skelbiame birželio 10–18 d. Bendruomenės savaite. Kviečiame šias dienas praleisti
kartu – stebėti renginius ir dalyvauti akcijose.

Pagrindinis Bendruomenės savaitės renginys – Pasitikėjimo akcija. Jos tikslas – sukurti
lankstinuką apie licėjų, mus ir mūsų puoselėjamas vertybes. Iš kiekvienos klasės į Senato el.
paštą licejus.senatas@gmail.com iki birželio 10 d. tikimės gauti bent po vieną lankstinuko
maketą. Birželio 15–18 d., sukurtus lankstinukus bus galima apžiūrėti licėjuje ir atiduoti savo
balsą už tą, kuris atrodys originaliausias, prasmingiausias ir geriausiai atspindintis
mūsų siekius bei vertybes. Geriausius darbus paskelbsime birželio 18 d. Jų pagrindu bus
maketuojamas licėjų reprezentuojantis lankstinukas, kurį dalinsime renginių metu.
Kita veikla skatinanti bendradarbiavimą – filmukų kūrimas „(Ne tik) Disnėjus ir licėjus“.
Kiekvienai klasei bus pasiūlytas animacinis filmukas, kurio siužete reikės įžvelgti bent du iš
penkių licėjaus vertybinių principų. Tuomet, pasitelkiant priskirtojo filmo siužetą ar veikėjus,
kūrybiškai perteikti mokyklos principus savo sukurtuose 1–3 minučių filmukuose. Darbai
atsiunčiami Senatui į el. paštą iki birželio 10 d. Sukurtus filmukus galėsime peržiūrėti klasių
valandėlių metu.
Bendruomenės savaitės metu vyks ir kiti renginiai:
Birželio 11 d. (ketvirtadienis). 13.00 val. interaktyvūs nuotoliniai mokymai Skaitmeniniai
detektyvai apie skaitmeninius tyrimų metodus bei dezinformacijos demaskavimą. Mokymus
ves lektoriai Lukas Andriukaitis (Atlantic Council, Briuselio ofisas) ir Viktorija Rusinaitė
(Vilniaus politikos analizės institutas).
16.00 val. protmūšis Kahoot platformoje pasitikėjimo ir tolerancijos tema. Protmūšį moderuos
mokytojas Ernestas Šidlauskas.
Birželio 12 d. (penktadienis). 16.00 val. tiesiogiai transliuojama diskusija Kūryba ir pasitikėjimas.
Joje dalyvaus licėjaus leidinių kūrybinių grupių atstovai, lietuvių kalbos mokytojai ir kuriantys
licėjaus mokiniai. Diskusiją moderuos licėjaus mokinių prezidentė Akvilė Gelžinytė.
Birželio 15 d. (pirmadienis). 16.00 val. baigiamasis fotografijų konkurso Photolic renginys.
Vertinimo komisija aptars fotografijas ir paskelbs laimėtojus.
Birželio 16 d. (antradienis). 16.00 val. licėjaus kūrybinio almanacho Sparnai pristatymas.
Muzikiniai, meniniai pasirodymai ir kūrybos skaitymai užbaigs šiuos išskirtinius licėjaus
bendruomenei mokslo metus.
Birželio 15–18 d. Pasitikėjimo akcijos lankstinukų ir fotografijų konkurso darbų paroda
licėjuje.
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