
REFLECTUS FORUMAS 2021
Reflektyvus mokymas(is): kai teorija tampa praktika

BALANDŽIO 27 D. 12:00 - 17:00 VAL.

Kviečiame į pirmąjį nemokamą Reflectus Forumą, kuris vyks balandžio 27 d. 12:00 val. nuotoliniu būdu. Renginio
metu pranešėjai dalinsis savo istorijomis ir patirtimis kas gi iš tikro vyksta mokyklos bendruomenėje, kai reflektyvus
mokymas(is) tampa kasdiene praktika. Taip pat išgirsite trumpus Reflectus autorių ir lektorių pasidalinimus apie
reflektyvaus mokymo(si) proceso organizavimo ypatumus skirtingose aplinkose.

Šis nuotolinis Reflectus Forumas yra skirtas visiems: mokytojams, mokyklų vadovams ir administracijų
darbuotojams bei tėvams.

Būtina REGISTRACIJA https://forms.gle/iGDTwbxczp2CdiBGA
Renginio trukmė: 12:00 val. - 17:00 val.
Renginys nemokamas.

Reflectus forumo 2021 pranešimai

1. Asmeninės teorijos kūrimo procesas: sistemingos refleksijos nauda moksleiviui, mokytojui ir mokyklos
bendruomenei (Prof. dr. Remigijus Bubnys, psichologijos mokytojas)

2. Kaip laisvosios mokyklos modelyje matuojama asmeninė moksleivių ūgtis? (Julija Glinskė- Laisvosios mokyklos
modelio „Forvardas“ bendrakūrėja, Reflectus autorė)

3. Grįžtamasis ryšys, kaip tiltas lygiaverčiam asmens ir asmens susitikimui (Gytis Valatka - mokytojas, lektorius,
patyriminių žygių organizatorius)

4. Mokytojo savirefleksija: kodėl tie, kuriems norime padėti, virsta mūsų priešais? (Gabrielė Rimkutė - Reflectus
lektorė ir mokymų koordinatorė)

5. Refleksija- būdas sportininkui treniruoti smegenis (Rūta Sudakovienė - trenerė, mokytoja)

6. Inovacijos švietime - kokių jų reikės ateityje? (Agnė Motiejūnė - programos „Renkuosi mokyti!“ vadovė)

7. Refleksija - ryšiu grįstas mokymas(is) (Vaiva Stanionė - Reflectus lektorė)

8. Mokytojų, naudojančių Reflectus sistemą, pasidalijimas patirtimi

9. Vadovų, naudojančių Reflectus sistemą, pasidalijimas patirtimi

https://forms.gle/iGDTwbxczp2CdiBGA


10. Apie refleksijos ir grįžtamojo ryšio procesus iš pirmų lūpų: moksleivių pasidalijimas patirtimi

Detalią programą skelbsime netrukus!

Visą svarbią informaciją apie prisijungimą gausite el. paštu renginio dieną. Registracijos patvirtinimo į savo el.
paštą negausite. Laukite prisijungimo duomenų likus kelioms valandoms iki renginio pradžios balandžio 27 d.
Būtinai patikrinkite savo el. pašto šlamšto dėžutę.

Dalyviai turės galimybę gauti pažymą, patvirtinančią dalyvavimą renginyje. Bendradarbiaujame su Klaipėdos
pedagogų švietimo ir kultūros centru.

Lauksime visų prisijungiant prie pirmojo Reflectus Forumo!

Su šiltais linkėjimais,
Reflectus komanda
https://www.facebook.com/reflectus.lt
reflectus.lt
info@reflectus.lt
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