Kūrybinė stovykla Aukštaitijos nacionaliniame parke
Gamtinis ir kultūrinis paveldas – mokinių gebėjimų ugdymui
Tikslinė grupė: pradinių klasių, istorijos ir geografijos mokytojai dirbantys progimnazijoje
Edukacinių užsiėmimų vieta: Aukštaitijos nacionalinio parko gamtos mokykla, Meironių km., Meiros g. 10, Ignalinos r.
Gyvenamoji vieta: Campus viridis - poilsio ir konferencijų centras Palūšėje, Lūšių g. 20
Data: 2018 m. birželio 19-21 d.
Preliminari programa
Birželio 19 d. (antradienis)

Birželio 20 d. (trečiadienis)

Birželio 21 d. (ketvirtadienis )

Pasitikimo kava

Pusryčiai

Pusryčiai

11.00-12.00
 Kūrybinės stovyklos atidarymas. Programos
tikslų aptarimas.
 Pažintis su Aukštaitijos nacionalinio parko
edukacijomis.

8.30-12.00
 Tyrinėjimo įrankiai ir dokumentavimas socialinio
ugdymo dalykų srityje. Probleminis ugdymas.
 Ginučių piliakalnio, istorinio pasakojimo (CV)
kūrimas.
 Aš kraštovaizdžio architektas: Stripeikiai ir Salos II.
Pietūs
13.00-17.30
 Kraštovaizdžio tyrimas ant Ladakalnio naudojant
dronus.

8.30-12.00
 Kūrybiškumo ugdymas per socialinio ugdymo
dalykų pamokas (žygis po Palūšės botaninį taką).
 Geografinio pasakojimo kūrimas pasitelkiant
GIS.

Pietūs
13.00-17.30 val.
 Probleminis ugdymas per integruotą turinį.
 Ledyno veiklos detektyvai. Tyrimas („Kokius
pėdsakus paliko ledynai?“).
 Verslo plano rengimas (kaip tyrinėtą gamtinį ir
kultūrinį paveldą paversti dideliu turistų traukos
objektu).
Vakarienė
18.30-19.00
Pirmos dienos refleksija
19.00-22.00
 Vietos bendruomenės svarba saugant kultūros
paveldą (pokalbis su Palūšės ir Meironių kaimo
bendruomene).

Vakarienė
18.30-19.00
Antros dienos refleksija
19.00-22.00
 Politinio raštingumo aktualijos (pokalbiai prie
laužo).

Pietūs
13.00-16.00
 Darbo tęsinys. Geografinio pasakojimo kūrimas
pasitelkiant GIS.
 Kūrybinės stovyklos apibendrinimas ir
uždarymas.

 Pirmos stovyklos dienos refleksija vakarojant
prie laužo.

Kita informacija:
Kūrybinės stovyklos dalyviai bus apgyvendinti po kelis, daugiaviečiuose kambariuose, moderniose dviaukštėse lovose. Yra virtuvė, šalia ežeras.
Rekomenduojame pasirinkti sportinio stiliaus, patogią aprangą ir pėsčiųjų žygiams pritaikytą avalynę.
Prašome pagal galimybes su savimi turėti išmaniuosius telefonus, planšetes, nešiojamus kompiuterius, fotoaparatus, filmavimo kameras ar kitą duomenų
fiksavimui ir apdorojimui tinkamą įrangą.
Kontaktai:



turinio klausimais - Ginta Orintienė: darbo telefonas 8 271 1548, e-paštas Ginta.Orintiene@upc.smm.lt; Nijolė Selvestravičiūtė-Grybovienė: darbo telefonas
210 9826, e-paštas Nijole.Gryboviene@upc.smm.lt ; Šarūnas Gerulaitis darbo telefonas 8 271 1548, e-paštas Sarunas.Gerulaitis@upc.smm.lt
registracijos Ugdymo sode klausimais – Vytautas Andrėkus, Vytautas.andrekus@upc.smm.lt Tel. (8 5) 277 2171

Partneriai:

Rėmėjai:

