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STAŽUOTĖS DARBOTVARKĖ
„UGDYMAS NETRADICINĖSE ERDVĖSE – PUIKUS IŠORINIS MOTYVATORIUS“
ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJA, TOPOLIŲ 19A, ALYTUS
2018-11-12–16
Stažuotės tikslas: skatinti mokytojus bendradarbiauti, ieškant ne tik netradicinių darbo būdų, bet ir ugdymo erdvių
(gimnazijos koplyčia, baseinas, 3 D klasė, gamtamokslinė laboratorija, Saugaus eismo klasė, miesto teatras)
siekiant kelti mokinių motyvaciją mokytis, ugdyti jų kritinį mąstymą ir kompetencijas.
Stažuotės uždaviniai:
1. Sudaryti sąlygas kilti motyvacijai diferencijuojant ir individualizuojant ugdymą, panaudojant netradicines erdves
ir IKT .
2. Numatyti mokymo metodus ir būdus, skatinančius kūrybiškumą, kritinį mąstymą, mokymosi motyvaciją.
3. Skatinti mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą siekiant bendro rezultato.
2018 m. lapkričio 12 d.
10.00–12.00
Atvykimas, susitikimas su stažuotės programą įgyvendinančia komanda, mokyklos
bendruomene, mokyklos vadovais. Mokyklos ugdymo išskirtinumų ir edukacinių aplinkų
pristatymas.
12.00–13.00
Pietų pertrauka
13.00–15.00
Refleksija po edukacinių aplinkų pristatymo. Stažuotojų tikslų ir lūkesčių, stažuotės
programos aptarimas. Pirmosios stažuotės dienos refleksija.
15.00–16.00

Savarankiškas darbas. Dienos refleksija.

2018 m. lapkričio 13 d.
Integruota kūno kultūros-matematikos pamoka „Sportuojam ir skaičiuojam“.
8.00–11.00
„Iš kur pasaulyje atsirado blogų dalykų“. Tikybos pamoka gimnazijos Viešpaties
Gailestingumo koplyčioje.
11.00–12.00
Pietų pertrauka
Integruota lietuvių kalbos–dailės ir darbelių pamoka „Kelionė tautosakos labirintais“ Alytaus
12.00–13.00
Jurgio Kunčino bibliotekos filiale.
13.00– 15.00
Neformaliojo ugdymo užsiėmimų stebėjimas.
15.00–16.00
Stebėtų veiklų aptarimas. Refleksija.
2018 m. lapkričio 14 d.
„Žaidžiu ir skaičiuoju“. Interaktyvių grindų sistemos FUNTRONIC panaudojimo galimybės
pradiniame ugdyme.
8.00–12.00
„Mokomės ne klasėje“. Skaityto teksto interpretacija pasirinktu būdu.
Kūno kultūros pamoka baseine „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“.
Edukacija „Žaidžiame pasaką“ Alytaus miesto teatre.
12.00–13.00
Pietų pertrauka
13.00– 15.00
Stebėtų veiklų aptarimas. Pasidalijimas gerąja patirtimi.
15.00–16.00
Savarankiškas darbas. Dienos refleksija.
2018 m. lapkričio 15 d.
8.00–12.00
Pasaulio pažinimo pamokos Saugaus eismo klasėje.
12.00–13.00
Pietų pertrauka
13.00– 15.00
Neformaliojo ugdymo užsiėmimų stebėjimas.
15.00–16.00
Stebėtų veiklų aptarimas. Refleksija.
2018 m. lapkričio 16 d.
SMART Board interaktyvios lentos ir 3D klasės panaudojimo galimybės pradiniame
8.00 – 12.00
ugdyme. Pamokų stebėjimas, bendradarbiavimas.

12.00–13.00
12.00–13.00
13.00–14.00
14.00–15.00

Interaktyvus istorinis spektaklis „Barzdota varna“ Alytaus miesto teatre.
Edukacija „Lėlių kambario istorija“ Alytaus lėlių teatre „Aitvaras“.
Pietų pertrauka
Praktinė dalis. Pasidalijimas gerąja patirtimi, rekomendacijos.
Savaitės veiklos refleksija prie apvalaus stalo.
Savarankiškas darbas – straipsnio apie stažuotę rengimas ir patalpinimas mokyklos
tinklapyje.

