Kūrybinė stovykla Žagarės regioniniame parke
Gamtinis ir kultūrinis paveldas – mokinių gebėjimų ugdymui
Gyvenamoji vieta: Žagarės dvaro rūmai, Malūno g. 1, Žagarė, Joniškio r.
Edukacinių užsiėmimų vieta: Žagarės regioninis parkas, Tervetės gamtos parkas „Mammadaba“ (Latvija), Žagarės gimnazija
Tikslinė grupė: Tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojai (STEM)
Data: 2018 m. birželio 18-21 d.
Preliminari programa
Birželio 18 d. (pirmadienis)
Pasitikimo kava

Birželio 19 d. (antradienis)
Pusryčiai

Birželio 20 d. (trečiadienis)
Pusryčiai

Birželio 21 d. (ketvirtadienis)
Pusryčiai

11.00-12.00
Sveiki atvykę!
Kūrybinės stovyklos atidarymas
Žagarės dvaro rūmuose. Tikslų ir veiklų
aptarimas.

9.00-12.00
Skaitmeninių įrankių naudojimas
mokymuisi tyrinėjant.

9.00-17.00
Pažintis su Tervetės gamtos parku
„Mammadaba“ ir jo edukacinėmis
aplinkomis.

9.00-12.00
Matematinio mąstymo ugdymo
galimybės žaidžiant.
Prof. dr. Andrejs Cibulis, Latvijos
universitetas

Pietūs
13.00-17.00
Ugdymo turinio atnaujinimas: kas?
kaip? kada?
STEM ugdymas mokykloje. TAIP!
Pažink Žagarę – vyšnių festivalio
miestą.
Pažintis su Žagarės regioniniu parku ir
jo edukacinėmis aplinkomis.

Žagarės ozo kraštovaizdžio tyrimas.
Žygis Žagarės ozo pėsčiųjų pažintiniu
taku.
Žvelgaičio kalno santykinio aukščio
matavimas
Pietūs
13.00-17.00
Mūšos tyrelio pelkės turtų tyrinėjimas.
Orientacinės varžybos „Nemesk tako dėl
Laumės išdaigų“.
Mokymosi veiklų aprašų rengimas.

„Žaliosios“ pamokos netradicinėse
erdvėse.
Latvijos mokinių vykdomi ekologiniai
ir gamtosauginiai projektai.
Mokymosi veiklų aprašų rengimas.

Pietūs
13.00-16.00
Pažintis su Žagarės gimnazijos
edukacine aplinka.
Robotika gamtos mokslų pamokose.
Kūrybinės stovyklos apibendrinimas ir
uždarymas.

Vakarienė
19.00-22.00
Dienos refleksija.

Vakarienė
19.00-22.00
Dienos refleksija.

Vakarienė
19.00-22.00
Dienos refleksija.

Bendrystės vakaras:
protmūšis „Gamtos kodų labirintai“

Tautodailės tradicijų puoselėjimas.
Šiaudinio sodo paslaptys.
Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi.

Bendrystės vakaras su (ne)kolegomis:
Žagarės gimnazijos pedagogais,
Žagarės kultūros centro grupe,
Šaulių sąjungos savanoriais.

Kita informacija:
Dalyviai bus apgyvendinti Žagarės dvaro rūmuose, dviviečiuose, triviečiuose, penkiavietyje ir aštuonvietyje kambariuose. Yra galimybė naudotis
virtuvėle.
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 - Albina Vilimienė, (8 5) 210 9830, Albina.Vilimiene@upc.smm.lt; Albina Zdanevičienė, (8 5) 277 2191,
Albina.Zdaneviciene@upc.smm.lt
 registracijos Ugdymo sode klausimais – Vytautas Andrėkus, (8 5) 277 2171, e-paštas
Partneriai:

