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Stažuotės tikslas - skatinti mokytojus bendradarbiauti, susieti skirtingus mokomuosius dalykus,
atskleisti tam tikro dalyko praktinę reikšmę ir mažinti mokinių mokymosi krūvį, siekiant kelti mokinių
motyvaciją mokytis, ugdyti jų kritinį mąstymą ir kompetencijas.
Stažuotės uždaviniai:
1.Stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją, sudaryti sąlygas integruotose pamokose taikyti žinias
realiame gyvenime.
2.Numatyti mokymo metodus ir būdus, ugdančius kritinį mokinių mąstymą ir savarankiškumą,
kūrybiškumą, loginį mąstymą.
3.Skatinti mokinių ir mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, ugdyti atsakomybę.
2019 m. kovo 25 d.

Atvykimas, susitikimas su stažuotės programą įgyvendinančia komanda, gimnazijos
bendruomene, gimnazijos vadovais.
12.00 –13.00
Edukacinių aplinkų ir gimnazijos savitumo pristatymas.
13.00 –14.00
Pietų pertrauka.
14.00 –15.00
Integruota informacinių technologijų ir dailės pamoka „3D gėlės“ (I dalis).
Refleksija po edukacinių aplinkų pristatymo. Stažuotojų tikslų ir lūkesčių, stažuotės
15.00 –16.00
programos aptarimas.
16.00–18.00
Savarankiškas darbas. Pirmosios stažuotės dienos refleksija.
2019 m. kovo 26 d.
„Žaidžiu ir skaičiuoju“. Interaktyvių grindų sistemos FUNTRONIC panaudojimo
9.00 – 10.00
galimybės pradiniame ugdyme.
10.00 – 11.00
Integruota matematikos ir anglų kalbos pamoka „Geometrinės figūros“ 3D klasėje.
11.00 – 12.00
Integruota informacinių technologijų ir dailės pamoka „3D gėlės“ (II dalis).
12.00 – 13.00
Pietų pertrauka.
14.00 – 15.00
Alytaus miesto jaunųjų matematikų būrelio veiklos stebėjimas.
15.00 – 16.00
Stebėtų veiklų aptarimas. Pasidalijimas gerąja patirtimi.
16.00 – 17.00
Savarankiškas darbas. Dienos refleksija.
2019 m. kovo 27 d.
8.00 – 9.00
Integruota matematikos ir lietuvių kalbos pamoka „Aš ir knyga“.
Edukacija Alytaus miesto savivaldybėje „Matematikos, gamtos mokslų ir
9.00 – 11.00
informacinių technologijų mokslų specialistų poreikis Alytaus miesto perspektyvoje
ir jauno specialisto galimybės“.
11.00 – 12.00
Pietų pertrauka.
12.00 – 13.00
Savarankiškas darbas.
Integruota matematikos ir biologijos pamoka „Sveikos gyvensenos ir mitybos
14.00 – 15.00
dermė“.
15.00 – 16.00
Stebėtų veiklų aptarimas. Pasidalijimas gerąja patirtimi.
16.00 – 17.00
Dienos refleksija.
11.00–12.00

2019 m. kovo 28 d.
Edukacija Alytaus miesto profesinio rengimo centre „3D technologijų galimybės ir jų
9.00 – 11.00
panaudojimas. Programos SolidWorks pristatymas“. Ekskursija „Inžinerinio
sektoriaus galimybės“.
Integruota matematikos ir informacinių technologijų pamoka ,,Kompiuterinių
11.00 – 12.00
matematikos programų paieška ir jų naudojimo galimybės“. Mokinių kūrybinių darbų
paroda.
12.00 – 13.00
Pietų pertrauka.
13.00 – 14.00
Integruota matematikos ir informacinių technologijų pamoka ,,Studijų paskolos“.
14.00 – 15.00
Integruota matematikos ir chemijos pamoka ,,Kiekybinė mišinių sudėtis“ 3D klasėje.
15.00 – 16.00
Stebėtų veiklų aptarimas. Pasidalijimas gerąja patirtimi.
16.00–17.00
Savarankiškas darbas. Dienos refleksija.
2019 m. kovo 29 d.
8.00 – 9.00
Integruota matematikos, technologijų ir tikybos pamoka „Kiek kainuoja laimė?“
9.00 – 10.00
Matematikos pamoka aktyvioje klasėje „Erdviniai kūnai“.
10.00 – 11.00
Pietų pertrauka.
Integruota matematikos, lietuvių kalbos ir istorijos pamoka „Medžių reikšmė lietuvių
11.00 – 12.00
autorių kūryboje“.
12.00 – 13.00
Integruota matematikos ir biologijos pamoka „Alytus kraštovaizdžio formavimas“.
Savarankiškas darbas – straipsnio apie stažuotę rengimas ir įkėlimas į gimnazijos
13.00 – 14.00
tinklapį.
14.00–15.00
Stažuotės aptarimas, bendradarbiavimo galimybės.

