ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO EDUKACINIŲ
IŠVYKŲ PROGRAMOS LIETUVOJE
EDUKACINĖS IŠVYKOS

E-1

Naujos kūrybiškumą
skatinančios ugdymo idėjos

E-2

Sveikatos stiprinimo veiklos
organizavimas ugdymo įstaigose

E-3

Nemuno kilpų regioninio parko
įvairovė

E-4

Įvairių technologijų (dekupažo,
veltinio, stiklo dekoravimo,
aksesuarų kūrimo, lėlių siuvimo,
odos, tapybos ant šilko,
floristikos, keramikos ir kitų
technologijų bei temų)
integravimas į dizaino ir
technologijų ugdymo turinį

E-5

Pamario krašto istorinis ir
kultūrinis paveldas

E-6

Trakų ir Kernavės kultūrinio
paveldo pažinimas: praeitis ir
nūdiena

E-7

Žuvinto biosferos rezervato

Išvyka į Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetą.
Seminaru siekiama prisidėti prie dailės ir dizaino
sklaidos regiono švietimo ir mokslo ugdymo įstaigose.
Skatinti dailės pedagogų ir VDA Telšių fakulteto
visapusišką bendradarbiavimą ir dialogą.
Išvyka į Druskininkus.
Integruota sveikatos ugdymo programa rekomenduoja
formuoti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius, skatinant
moksleivius rinktis sveikatai palankų elgesį. Taigi sveikatos
stiprinimas mokykloje labiausiai efektyvus, jei į ugdymo
programas visapusiškai integruojami sveikatos klausimai, o
ugdymo procesas susijęs su sveikatos tarnybų veikla.
Išvyka į Nemuno kilpų regioninį parką.
Šio seminaro metu dalyviai susipažins su Nemuno
regioninio parko atsiradimo istorija, biologine įvairove,
gamtos paminklais, Birštono krašto kultūriniu paveldu
(architektūra, daile, istorinėmis vietomis, nusipelniusiais
krašto žmonėmis, amatais).

Išvyka į Birštono dizaino studiją
Birštone jau 7 metai veikia Dizaino studija. Dalyviams
bus pristatyti dizaino studijos narių sukurti darbai,
analizuojamos kūrimo technologijos, medžiagos ir
priemonės, kūrybiškumo ugdymo metodai.

Išvyka į Švėkšną, Kintus, Ventės Ragą, Šilutę.
Edukacinės išvykos uždaviniai:
Supažindinti pedagogus su Pamario krašto kultūros
ir istorijos paveldu.
Papildyti vaizdinę medžiagą apie Pamario krašto
kultūros ir istorijos paminklus.
Tobulinti gebėjimą muziejų medžiagą panaudoti ugdymo
procese.
Išvyka į Trakus ir Kernavę.
Teigiamas veiksnys galėtų būti etninės kultūros
integravimas į ugdymo turinį, nes etninėje kultūroje buvo
ypač išpuoselėtos bendruomenės tradicijos, optimistinė
žmogaus būties pasaulėjauta, darnus žmogaus ir gamtos
santykis, sveikatos apsaugos ir tausojimo idėjos. Juk
daugelis vaikams galėtų priminti savo regiono tradicijas ir
papročius, papasakoti apie liaudies amatus, paskatinti
domėtis krašto vietovardžiais, išmokyti sudaryti giminės
medį, kad visi savo šaknis žinotų.
Išvyka į Žuvinto biosferos rezervatą.
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ekosistemų įvairovė

E-8

Šiaurės Žemaitijos kultūrinio
paveldo pažinimas

E-9

Varnių regioninio parko istorija,
etnokultūra, gamtosauga

E-10

Mažosios Lietuvos kultūrinės ir
gamtinės vertybės

E-11

Aukštaitijos regionas: istorija,
etnokultūra, gamtosauga.

E-12

Sėlių žemės istorija, kultūra ir
geografija

E-13

Lazdijų rajono gamtiniai –
geografiniai ypatumai

E-14

Istorinis Žemaitijos krašto
paveldas

E-15

Klaipėdos krašto etnokultūrinis
paveldas

Dalyviai lankysis Žuvinto biosferos rezervate gamtos
muziejuje, susipažins su rezervato istorija. Keliaus Buktos
sengirės pažintiniu taku ir Žuvinto ežero pakrante, lygins
natūralią ir žmonių paveiktą ekosistemas, nustatys jų kaitos
priežastis.
Išvyka į Sedą, Renavą, Plinkes.
Programos tikslas- suteikti žinių apie Žemaitijos
istorinį bei kultūrinį paveldą, formuoti gebėjimą pristatyti
kūrybinės bei kultūrinės raiškos rezultatus, estetinę ir
vizualinę patirtį.
Išvyka į Varnius.
Dalyviai aplankys Varnių regioninį parką, katedrą,
žemaičių vyskupijos muziejų, Medvėgalio ir Šatrijos
piliakalnius, pasivaikščios Debesnų botaniniu taku.
Išvyka į Vilkyškius, Bitėnus, Rambyną. Programos tikslas
yra supažindinti su Vilkyškių ir Bitėnų istorija, architektūra
ir kultūros paveldu. Susipažinti su Bitėnų kaimo istorija,
vardo kilme, kultūriniu paveldu. Aplankyti istorinę,
mitologinę vietą - Rambyno kalną.
Išvyka į Molėtus, Ginučius, Palūšę.
Šia programa siekiama gilinti pedagogų žinias apie
Aukštaitijos regiono istorinį, etnokultūrinį ir gamtinį
paveldą bei dalintis sukaupta ekologinio ir etnokultūrinio
ugdymo praktine patirtimi.
Dalyviai susipažins su Sėlių žemių istoriniu, kultūriniu
paveldu, praplės žinias apie gamtinius, kultūrinius Rokiškio
ir Biržų krašto objektus, sužinos apie garsių didikų
Tyzenhauzų, Radvilų bei Tiškevičių kultūrinį palikimą
Šiaurės Lietuvoje.
Dalyviai susipažins su Lazdijų rajono gamtiniais,
geografiniais objektais, jų atsiradimo ir formavimosi istorija,
Metelių ir Veisiejų regioninių parkų ypatumais, natūralioje
aplinkoje mokysis pažinti gamtinį ekologinį taką bei kaip
juo keliauti su mokiniais.
Išvykos dalyviai aplankys Kelmės krašto muziejų,
susipažins su Kelmės dvaro ansambliu, aplankys Tytuvėnų
vienuolyną, pabuvos Šiluvoje - spaudos draudimo metais
buvusiame lietuviškų knygų platinimo centre.
I6vykos dalyviai turės galimybę susipažinti su Klaipėdos
krašto etninės kultūros paveldu bei Klaipėdos etnokultūros
centro edukacinės veiklos patirtimi.

Švietimo centras siūlo pedagogams vykti į edukacines išvykas 49, 19 ir 8 vietų autobusais.
Platesnės informacijos kreipkitės telefonu (8 41) 526 045, (8 41) 524 379, mob. tel. 86 56 15 445 arba el. p.
sv.centras@siauliai.lt.
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