
 

 
 
 
  
 
„Šiaurės licėjus“ - mokykla Vilniuje ir Kaune, kurios iniciatorė yra švietimo literatūros ekspertė ir inovatorė, didžiausia ir 
daugiausia patirties turinti Lietuvos mokomosios literatūros leidykla „Šviesa“. Šios mokyklos centre – individualūs kiekvieno 
vaiko poreikiai, integruotas visos dienos ugdymas ir realaus gyvenimo patirtimi grįstas mokymasis. Remdamasis sėkmingiausia 
Europoje Šiaurės šalių mokymo sistema, „Šiaurės licėjus“ augina kūrybiškus ir mąstančius ateities lyderius. Mūsų komanda - tai 
kūrybiška, entuziastinga, mylinti vaikus, norinti mokytis ir mokyti kitus, gebanti atrasti vaikuose slypinčius talentus ir išugdyti 
aukščiausius jų gebėjimus bei pasiekimus. 

 
Šiuo metu „Šiaurės licėjus“ kviečia į savo komandą Kaune prisijungti 

POPIETINĖS VAIKŲ VEIKLOS KOORDINATORIŲ (-Ę) 

Mes tau patikėsime: 
» pagal parengtas programas planuoti ir savarankiškai organizuoti darbo su vaikais popietines veiklas, 
» organizuoti aktyvų, turiningą ir įtraukiantį vaikų poilsį, 
» būti mokyklos bendruomenės dalimi ir prisidėti prie sėkmingo vaikų ugdymo. 

Tavęs laukia: 
» didelis būrys augančių ateities lyderių, degančiomis akimis siekiančių naujų žinių ir pažinimo, 
» galimybė prisidėti prie vaikų ugdymo ir savarankiškai planuoti, organizuoti ir įgyvendinti veiklas su vaikais, 
» galimybė pažinti individualius kiekvieno vaiko poreikius, integruoti mokymo dalykus ir leisti mokiniams pajausti 
realaus gyvenimo patirtis, 
» galimybė realizuoti savo idėjas ir sumanymus ugdymo procesą paverčiant labiau įtraukiančiu ir įdomesniu, 
» galimybė atrasti vaikuose slypinčius talentus ir išugdyti aukščiausius jų gebėjimus bei pasiekimus, 
» profesionalūs vadovai pasirengę tau padėti ir tave įtraukti į mokyklos veiklos valdymą, 
» draugiška ir įkvepianti aplinka bei kūrybiški, entuziastingi ir nuolatos siekiantys tobulėti mokytojai, kasdieniu savo 
darbu prisidedantys prie naujos kartos ugdymo. 

Mes tikimės, kad tu: 

» esi pedagogas arba sieji savo ateitį su pedagogo darbu ir turi minčių, kaip ugdymo procesą padaryti geriausią, 

» aplinkiniai tau sako, jog tavo pašaukimas - darbas su vaikais, 

» tavo galva visuomet pilna idėjų ir tau smagu jas paversti realybe,  

» tau daug labiau patinka kurti tai, kas nauja, nei tęsti tai, kas buvo daroma metai iš metų, 

» turi didžiulį norą ir daug drąsos įrodyti ir parodyti tai, ką sugebi daryti geriausiai, 

» esi organizuotas (-a), entuziastingas (-a), dėmesingas (-i) ir iniciatyvus (-i). 

 

 
Jei atpažinai save, ateik pas mus - mes suteiksime tau galimybę veikti! 

Nes mums svarbiausia - tavo talentas ir motyvacija! 
 
Neatidėliokite rytojui! Susisiekite su mumis dabar:  cvkaunas@siaureslicejus.lt  
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