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Mieli tėveliai,  

Atostogos baigėsi, prasidėjo mokyklinė kasdienybė, pirmieji tėvų susirinkimai jau įvyko. Mokyklos 

bendruomenės laukia keli nauji terminai, apie kuriuos norėtume Jus informuoti.  

 

Jau 1-ąją mokslo metų savaitę, rugpjūčio 8-ąją, 11-oje klasėje įvyko seminaras „Nuo lapelių lankstymo 

iki laisvų rinkimų“ bei pokalbis su amžininkais (bendrija „Kooperation Deutsche Gesellschaft e.V.“). 

 

Praėjusį šeštadienį, rugsėjo 1-ąją, duris atvėrė šeštadieninė mokyklėlė lietuvių vaikams. 

 

Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 3 d.: seminaras 7-ai klasei su bendrija „Kooperation Deutsche 

Gesellschaft e.V.“, tema „Dalyvavimas pokalbyje – prieštaravimas“.  

 

Ketvirtadienis, 2018 m. rugsėjo 6 d.: Heseno žemės tvarumo diena, dalyvauja 11 kl. su projektu apie 

atsinaujinančias energijas, I pak. mokyklos sodas. 

 

Ketvirtadienis, 2018 m. rugsėjo 6 d.: pedagogų posėdis.  

 

Antradienis, 2018 m. rugsėjo 11 d. ir 13 d.:  P. Bauer (SAP, Hopp fondas) bazinio ir sustiprinto kurso 

politikos ir ekonomikos pamokose teiks informaciją 13-osios klasės mokiniams tema „Skaitmeninimas 

4.0“.  

 

Trečiadienis, 2018 m. rugsėjo 12–14 d.d., 4 12-osios klasės mokiniai dalyvaus „LernCamp 2018“ 

dienose Auerbach / Grünheide; dalyvavimas projekte bendradarbiaujant gabumų skatinimo tema 

tarp Bavarijos, Heseno ir Saksonijos žemių.  

 

Ketvirtadienis, 2018 m. rugsėjo 13 d.: mokyklos tėvų komiteto narių posėdis su rinkimais. Jeigu 

klasėse esama svarbių temų, prašome apie jas pranešti savo klasės tėvų komitetui iki rugsėjo 12 d.  

 

Ketvirtadienis, 2018 m. rugsėjo 13–17 d.d.: 3 mokinių dalyvavimas europiniame demokratijos 

projekte Hambacho pilyje bendradarbiaujant su Swidnicos (vok. – Schweidnitz) / Lenkija apskritimi, 

Bergštrasės apskritimi ir Lampertheimo miestu.    

 

Penktadienis, 2018 m. rugsėjo 14 d.: „Calliope“ seminaras „IT technika“ 6 a+ b klasėms. 

 

Šeštadienis, 2018 m. rugsėjo 15 d.: Reino-Nekaro metropolio regiono savanorių diena (išsamią 

informaciją apie tai rasite mūsų svetainėje). Maloniai laukiame savanorių pagalbininkų.  

 

Antradienis, 2018 m. rugsėjo 18 d., 8.30–10.30 h: 12 klasė, Badeno-Viurtembergo žemės studijų 

ambasadorius (studijos ir profesinis ugdymas). 
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Pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 17–21 d.d.: partnerinės mokyklos iš Čekijos atstovų apsilankymas mūsų 

Gimnazijoje. 

 

Penktadienis, 2018 m. rugsėjo 21 d.: mokinių grupė su katalikų religijos mokytoja vyks į Vilnių 

Popiežiaus vizito proga.  

 

Ketvirtadienis, 2018 m. rugsėjo 27 d.: Vokietijos vienybės dienos šventė (pakvietimai išdalinti).  

 

Penktadienis, 2018 m. rugsėjo 28 d.: paskutinė mokslo diena; rudens atostogos nuo pirmadienio, 

2018 m. spalio 1 d., iki penktadienio, 2018 m. spalio 12 d.  

 

Studijų ir profesinio ugdymo datos: 

http://www.gimnazija.de/de/fur-schuler/berufs-und-studienorientierung/ 

 

Medijų ir informacinis raštingumas: 

http://www.gimnazija.de/de/fur-schuler/medienbildung/ 

 

Žalingų įpročių ir smurto prevencija: 

http://www.gimnazija.de/de/fur-schuler/sucht-und-gewaltpraevention/ 

(visų pask. redakcija 2018 09 01) 

 

Kaip visada norėtume atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad kitą informaciją rasite Vasario 16-osios 

gimnazijos svetainėje. Ten pat, skirsnyje Tėvams rasite atskiras šio laiško tėvams temas. Be to, ten 

visada pateikiamos tėvų susirinkimų datos:  

http://www.gimnazija.de/de/fur-eltern/elternabende/ 
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