KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno lopšelis – darželis „Aušrin÷“
Sritis Mokyklos organizacija. Ikimokyklinis ugdymas.
Tema Ankstyvojo ugdymo metodin÷s priemon÷s
Žanras
Žaislas „Judanti kirm÷l÷“
Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Dalia Klinavičien÷
pareigos aukl÷toja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija aukl÷toja metodinink÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Lopšelis – darželis „Aušrin÷“
telefonas 8-37 37 75 28
ausrine.vpc@dokeda.lt
elektroninis paštas

Anotacija (iki 300 ženklų)
Metodin÷ priemon÷ tobulina manipuliacijos įgūdžius, skatina
vaiko smalsumą, ugdo sakytinę kalbą, bendravimą, turtina žodyną. Vaikai gali žaisti tiek
individualiai, tiek su grupele. Lavina pirštų ir riešo motoriką, mąstymą, spalvų pažinimą. Ugdymo
priemon÷ gali būti naudojama l÷lių teatrui. Ugdo vaiko kūrybinius geb÷jimus, turtina vidinį pasaulį.
Kirm÷l÷s jud÷jimas sukelia vaikams nuostabą ir džiaugsmą, lavina vaizduotę.

Darbas pristatytas (data) 2009-02-27
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) lopšelyje-darželyje „Aušrin÷“
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno lopšelis – darželis „Aušrin÷“
Sritis Mokyklos organizacija. Ikimokyklinis ugdymas
Tema Ankstyvojo ugdymo metodin÷s priemon÷s
Žanras D÷lion÷ „G÷l÷“
Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Dalia Klinavičien÷
pareigos aukl÷toja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija aukl÷toja metodinink÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Lopšelis – darželis „Aušrin÷“
telefonas 8-37 37 75 28
elektroninis paštas ausrine.vpc@dokeda.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Metodin÷ priemon÷ skatina vaiko sugeb÷jimą susikaupti, suteikia
galimybę veikti savarankiškai. Lavina pirštų ir riešo motoriką, regimąjį suvokimą, mąstymą, akies
bei rankos koordinaciją. Tobulina manipuliacijos įgūdžius, lavina kalbą. Padeda suprasti, kad tų
pačių formų objektai gali būti skirtingų spalvų. Priemon÷ yra saugi, ilgalaik÷, skirta individualiam
naudojimui.

Darbas pristatytas (data) 2009-02-27
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) lopšelyje-darželyje „Aušrin÷“
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno lopšelis – darželis „Aušrin÷“
Sritis Mokyklos organizacija. Ikimokyklinis ugdymas
Tema Ankstyvojo ugdymo metodin÷s priemon÷s
Žanras
D÷lion÷ „Kriauš÷“
Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Dalia Klinavičien÷
pareigos aukl÷toja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija aukl÷toja metodinink÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Lopšelis – darželis „Aušrin÷“
telefonas 8-37 37 75 28
ausrine.vpc@dokeda.lt
elektroninis paštas

Anotacija (iki 300 ženklų)
Ši metodin÷ priemon÷ lavina akies bei rankos koordinaciją, skatina
vaiko smalsumą, sugeb÷jimą susikaupti, suteikia galimybę veikti savarankiškai. Tobulina
manipuliacijos įgūdžius, lavina kalbą, spalvų pažinimą. Lavina pirštų ir riešo motoriką, regimąjį
suvokimą, mąstymą. Padeda formuoti matematinius vaizdinius apie kiekį, dydį, įgyti dalijimo
įgūdžių (padalyti kriaušę į dvi dalis).

Darbas pristatytas (data) 2009-02-27
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) lopšelyje-darželyje „Aušrin÷“
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno lopšelis – darželis „Aušrin÷“
Sritis Mokyklos organizacija. Ikimokyklinis ugdymas
Tema Ankstyvojo ugdymo metodin÷s priemon÷s
Žanras
D÷lion÷ „Kirm÷l÷“
Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Dalia Klinavičien÷
pareigos aukl÷toja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija aukl÷toja metodinink÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Lopšelis – darželis „Aušrin÷“
telefonas 8-37 37 75 28
ausrine.vpc@dokeda.lt
elektroninis paštas

Anotacija (iki 300 ženklų)
Metodin÷ priemon÷ lavina pastabumą, ugdo mok÷jimą steb÷ti ir
lyginti, įžvelgti skirtumus tarp daiktų požymių: spalvos, dydžio. Lavina pirštų ir riešo motoriką,
regimąjį suvokimą, mąstymą. Ji skatina vaiko smalsumą, sugeb÷jimą susikaupti. Tobulina
manipuliacijos įgūdžius, lavina kalbą, spalvų pažinimą, akies bei rankos koordinaciją. Padeda
susipažinti su skaitmenimis.

Darbas pristatytas (data) 2009-02-27
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) lopšelyje-darželyje „Aušrin÷“
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno lopšelis – darželis „Aušrin÷“
Sritis Mokyklos organizacija. Ikimokyklinis ugdymas
Tema Ankstyvojo ugdymo metodin÷s priemon÷s
Žanras D÷lion÷ „Besmegenis“
Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Dalia Klinavičien÷
pareigos aukl÷toja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija aukl÷toja metodinink÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Lopšelis – darželis „Aušrin÷“
telefonas 8-37 37 75 28
ausrine.vpc@dokeda.lt
elektroninis paštas

Anotacija (iki 300 ženklų) Metodin÷ priemon÷ skatina vaiko pažintinį aktyvumą. Lavina pirštų ir
riešo lankstumą, regimąjį suvokimą, mąstymą. Skatina vaiko smalsumą, sugeb÷jimą susikaupti,
suteikia galimybę veikti savarankiškai. Tobulina manipuliacijos įgūdžius, lavina kalbą, akies bei
rankos koordinaciją. Žaidimas vaikams teikia malonumą. Ugdo vaiko kūrybinius geb÷jimus, lavina
pastabumą, vaizduotę.

Darbas pristatytas (data) 2009-02-27
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) lopšelyje-darželyje „Aušrin÷“
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58

5

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno lopšelis – darželis „Aušrin÷“
Sritis Mokyklos organizacija. Ikimokyklinis ugdymas
Tema Ankstyvojo ugdymo metodin÷s priemon÷s
Žanras
D÷lion÷ „Boruž÷s“

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Dalia Klinavičien÷
pareigos aukl÷toja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija aukl÷toja metodinink÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Lopšelis – darželis „Aušrin÷“
telefonas 8-37 37 75 28
ausrine.vpc@dokeda.lt
elektroninis paštas

Anotacija (iki 300 ženklų) Metodin÷s priemon÷s skatina vaiko smalsumą, sugeb÷jimą susikaupti,
suteikia galimybę veikti savarankiškai. Tobulina manipuliacijos įgūdžius, lavina kalbą, spalvų
pažinimą, pirštų ir riešo motoriką, regimąjį suvokimą, mąstymą, akies bei rankos koordinaciją.
Padeda formuoti matematinius vaizdinius apie kiekį, lavina pastabumą. Padeda įgyti dalijimo
įgūdžių (boruž÷s iš 2 dalių ).

Darbas pristatytas (data) 2009-02-27
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) lopšelyje-darželyje „Aušrin÷“
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno lopšelis – darželis „Aušrin÷“
Sritis Mokyklos organizacija. Ikimokyklinis ugdymas
Tema Ankstyvojo ugdymo metodin÷s priemon÷s
Žanras
D÷lion÷ „Šuniukai“
Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Dalia Klinavičien÷
pareigos aukl÷toja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija aukl÷toja metodinink÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Lopšelis – darželis „Aušrin÷“
telefonas 8-37 37 75 28
ausrine.vpc@dokeda.lt
elektroninis paštas

Anotacija (iki 300 ženklų)
Metodin÷ priemon÷ lavina kalbą: plečia vaiko žodyną, skatina
kalb÷jimą. Skatina vaiko smalsumą, sugeb÷jimą susikaupti. Tobulina manipuliacijos įgūdžius,
suteikia galimybę veikti savarankiškai. Lavina pirštų ir riešo motoriką, regimąjį suvokimą,
mąstymą, pastabumą, vaizduotę, akies bei rankos koordinaciją. Žaidimas vaikams teikia malonumą.

Darbas pristatytas (data) 2009-02-27
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) lopšelyje-darželyje „Aušrin÷“
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno lopšelis – darželis „Aušrin÷“
Sritis Mokyklos organizacija. Ikimokyklinis ugdymas
Tema Ankstyvojo ugdymo metodin÷s priemon÷s
Žanras
D÷lion÷ „Daržov÷s“
Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Dalia Klinavičien÷
pareigos aukl÷toja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija aukl÷toja metodinink÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Lopšelis – darželis „Aušrin÷“
telefonas 8-37 37 75 28
ausrine.vpc@dokeda.lt
elektroninis paštas

Anotacija (iki 300 ženklų)
Metodin÷ priemon÷ skatina vaiko pažinimą, supažindina su
daržov÷mis. Lavina smalsumą, pastabumą, sugeb÷jimą susikaupti. Suteikia galimybę veikti
savarankiškai. Lavina pirštų ir riešo motoriką, regimąjį suvokimą, mąstymą, akies bei rankos
koordinaciją. Tobulina manipuliacijos įgūdžius, lavina kalbą, spalvų pažinimą. Priemon÷ yra saugi,
ilgalaik÷, skirta individualiam naudojimui.

Darbas pristatytas (data) 2009-02-27
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) lopšelyje-darželyje „Aušrin÷“
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58

8

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno lopšelis – darželis „Aušrin÷“
Sritis
Mokyklos organizacija. Ikimokyklinis ugdymas
Tema Ankstyvojo ugdymo metodin÷s priemon÷s
Žanras D÷lion÷ „Vaisiai“
Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Dalia Klinavičien÷
pareigos aukl÷toja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija aukl÷toja metodinink÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Lopšelis – darželis „Aušrin÷“
telefonas 8-37 37 75 28
ausrine.vpc@dokeda.lt
elektroninis paštas

Anotacija (iki 300 ženklų) Metodin÷ priemon÷ lavina pirštų ir riešo motoriką, regimąjį suvokimą,
mąstymą. Tobulina manipuliacijos įgūdžius, lavina kalbą, spalvų pažinimą. Ji skatina vaiko
smalsumą, pažintinį aktyvumą, supažindina vaikus su vaisiais. Lavina akies bei rankos koordinaciją.
Skatina sugeb÷jimą susikaupti, suteikia galimybę veikti savarankiškai. Priemon÷ yra saugi, ilgalaik÷.

Darbas pristatytas (data) 2009-02-27
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) lopšelyje-darželyje „Aušrin÷“
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno lopšelis – darželis „Aušrin÷“
Sritis Mokyklos organizacija. Ikimokyklinis ugdymas
Tema Ankstyvojo ugdymo metodin÷s priemon÷s
Žanras
D÷lion÷ „Obuoliukai“
Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Dalia Klinavičien÷
pareigos aukl÷toja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija aukl÷toja metodinink÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Lopšelis – darželis „Aušrin÷“
telefonas 8-37 37 75 28
elektroninis paštas ausrine.vpc@dokeda.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Metodin÷ priemon÷ padeda vaikui suprasti ir vartoti žodžius: vienas,
daug. Skatina vaiko smalsumą, sugeb÷jimą susikaupti. Lavina pirštų ir riešo motoriką, regimąjį
suvokimą, mąstymą. Tobulina manipuliacijos įgūdžius, lavina kalbą, spalvų pažinimą, akies bei
rankos koordinaciją. Suteikia galimybę veikti savarankiškai. Padeda suprasti, kad tų pačių formų
objektai gali būti skirtingų dydžių.

Darbas pristatytas (data) 2009-02-27
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) lopšelyje-darželyje „Aušrin÷“
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno lopšelis – darželis „Aušrin÷“
Sritis Mokyklos organizacija. Ikimokyklinis ugdymas
Tema Ankstyvojo ugdymo metodin÷s priemon÷s
Žanras
D÷lion÷ „Geometrin÷s figūros“

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Dalia Klinavičien÷
pareigos aukl÷toja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija aukl÷toja metodinink÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Lopšelis – darželis „Aušrin÷“
telefonas 8-37 37 75 28
ausrine.vpc@dokeda.lt
elektroninis paštas

Anotacija (iki 300 ženklų)
Metodin÷ priemon÷ skatina vaiko smalsumą, sugeb÷jimą susikaupti,
suteikia galimybę veikti savarankiškai. Lavina pirštų ir riešo motoriką, regimąjį suvokimą,
mąstymą. Tobulina manipuliacijos įgūdžius, lavina kalbą, spalvų pažinimą, akies bei rankos
koordinaciją. Padeda formuoti matematinius vaizdinius apie formą. Priemon÷ yra saugi, ilgalaik÷,
skirta individualiam naudojimui.

Darbas pristatytas (data) 2009-02-27
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) lopšelyje-darželyje „Aušrin÷“
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno lopšelis – darželis „Aušrin÷“
Sritis Mokyklos organizacija. Ikimokyklinis ugdymas
Tema Ankstyvojo ugdymo metodin÷s priemon÷s
Žanras D÷lion÷ „Gyvūnai“

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Dalia Klinavičien÷
pareigos aukl÷toja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija aukl÷toja metodinink÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Lopšelis – darželis „Aušrin÷“
telefonas 8-37 37 75 28
ausrine.vpc@dokeda.lt
elektroninis paštas

Anotacija (iki 300 ženklų)
Metodin÷ priemon÷ skatina vaiko smalsumą, sugeb÷jimą susikaupti,
supažindina su naminiais gyvūnais. Lavina pirštų ir riešo motoriką, regimąjį suvokimą, mąstymą.
Tobulina manipuliacijos įgūdžius, lavina kalbą, spalvų pažinimą, akies bei rankos koordinaciją.
Priemon÷ yra saugi, ilgalaik÷, skirta individualiam naudojimui. Suteikia galimybę veikti
savarankiškai.

Darbas pristatytas (data) 2009-02-27
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) lopšelyje-darželyje „Aušrin÷“
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno lopšelis – darželis „Aušrin÷“
Sritis Mokyklos organizacija. Ikimokyklinis ugdymas
Tema Ankstyvojo ugdymo metodin÷s priemon÷s
Žanras D÷lion÷ „Drugeliai“

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Dalia Klinavičien÷
pareigos aukl÷toja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija aukl÷toja metodinink÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Lopšelis – darželis „Aušrin÷“
telefonas 8-37 37 75 28
ausrine.vpc@dokeda.lt
elektroninis paštas

Anotacija (iki 300 ženklų)
Metodin÷ priemon÷ lavina mažylių pastabumą. Tobulina
manipuliacijos įgūdžius, lavina kalbą, spalvų pažinimą. Ji skatina vaiko smalsumą, sugeb÷jimą
susikaupti, suteikia galimybę veikti savarankiškai. Lavina pirštų ir riešo motoriką, regimąjį
suvokimą, mąstymą, akies bei rankos koordinaciją. Priemon÷ yra saugi, ilgalaik÷. Padeda įgyti
dalijimo įgūdžių (drugelis iš 2 dalių ), formuoti matematinius vaizdinius apie kiekį, dydį.

Darbas pristatytas (data) 2009-02-27
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) lopšelyje-darželyje „Aušrin÷“
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno lopšelis – darželis „Aušrin÷“
Sritis Mokyklos organizacija. Ikimokyklinis ugdymas
Tema Ankstyvojo ugdymo metodin÷s priemon÷s
Žanras D÷lion÷ „Brašk÷“

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Dalia Klinavičien÷
pareigos aukl÷toja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija aukl÷toja metodinink÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Lopšelis – darželis „Aušrin÷“
telefonas 8-37 37 75 28
ausrine.vpc@dokeda.lt
elektroninis paštas

Anotacija (iki 300 ženklų)
Metodin÷ priemon÷ skatina vaiko smalsumą, sugeb÷jimą susikaupti.
Padeda formuoti matematinius vaizdinius apie kiekį, įgyti dalijimo įgūdžių (padalyti braškę į 4
dalis). Lavina pirštų ir riešo motoriką, regimąjį suvokimą, mąstymą. Tobulina manipuliacijos
įgūdžius, lavina kalbą, mažylio pastabumą, akies ir rankos koordinaciją. Suteikia galimybę veikti
savarankiškai, supažindina su spalvomis.

Darbas pristatytas (data) 2009-02-27
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) lopšelyje-darželyje „Aušrin÷“
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno lopšelis – darželis „Aušrin÷“
Sritis Mokyklos organizacija. Ikimokyklinis ugdymas
Tema Ankstyvojo ugdymo metodin÷s priemon÷s
Žanras Žaislas „Atsuk – užsuk“

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Dalia Klinavičien÷
pareigos aukl÷toja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija aukl÷toja metodinink÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Lopšelis – darželis „Aušrin÷“
telefonas 8-37 37 75 28
ausrine.vpc@dokeda.lt
elektroninis paštas

Anotacija (iki 300 ženklų)
Metodin÷ priemon÷ skirta lavinti mažylių pirštų ir riešo motorikai,
tobulinti manipuliacijos įgūdžiams. Lavina akies ir rankos koordinaciją. Skatina vaiko smalsumą,
sugeb÷jimą susikaupti, regimąjį suvokimą. Lavina kalbą, spalvų pažinimą, mąstymą. Suteikia
galimybę veikti savarankiškai. Priemon÷ yra saugi, ilgalaik÷, skirta individualiam naudojimui.

Darbas pristatytas (data) 2009-02-27
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) lopšelyje-darželyje „Aušrin÷“
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno lopšelis – darželis „Aušrin÷“
Sritis Mokyklos organizacija. Ikimokyklinis ugdymas
Tema Ankstyvojo ugdymo metodin÷s priemon÷s
Žanras Žaislas „Varstymo medis“

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Dalia Klinavičien÷
pareigos aukl÷toja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija aukl÷toja metodinink÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Lopšelis – darželis „Aušrin÷“
telefonas 8-37 37 75 28
ausrine.vpc@dokeda.lt
elektroninis paštas

Anotacija (iki 300 ženklų)
Metodin÷ priemon÷ skatina vaiko smalsumą, sugeb÷jimą susikaupti.
Lavina pirštų ir riešo motoriką, regimąjį suvokimą, mąstymą. Tobulina manipuliacijos įgūdžius,
lavina kalbą, spalvų pažinimą. Suteikia galimybę veikti savarankiškai. Lavina akies ir rankos
koordinaciją. Priemon÷ yra saugi, ilgalaik÷, skirta individualiam naudojimui. Varstymo procesas
mažyliui teikia malonumą.

Darbas pristatytas (data) 2009-02-27
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) lopšelyje-darželyje „Aušrin÷“
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno lopšelis – darželis „Aušrin÷“
Sritis Mokyklos organizacija. Ikimokyklinis ugdymas
Tema Ankstyvojo ugdymo metodin÷s priemon÷s
Žanras Žaislas „Varstymo saga“

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Dalia Klinavičien÷
pareigos aukl÷toja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija aukl÷toja metodinink÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Lopšelis – darželis „Aušrin÷“
telefonas 8-37 37 75 28
ausrine.vpc@dokeda.lt
elektroninis paštas

Anotacija (iki 300 ženklų)
Metodin÷ priemon÷ lavina akies bei rankos koordinaciją, pirštų ir
riešo motoriką, regimąjį suvokimą, mąstymą. Suteikia galimybę veikti savarankiškai. Lavina kalbą,
spalvų pažinimą. Priemon÷ yra saugi, ilgalaik÷. Ugdymo priemon÷ skirta individualiam naudojimui.
Varstymas mažyliui teikia malonumą ir skatina jo smalsumą, geb÷jimą susikaupti.

Darbas pristatytas (data) 2009-02-27
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) lopšelyje-darželyje „Aušrin÷“
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno lopšelis – darželis „Aušrin÷“
Sritis Mokyklos organizacija. Ikimokyklinis ugdymas
Tema Ankstyvojo ugdymo metodin÷s priemon÷s
Žanras Žaislas „Geometrin÷s figūros“

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Dalia Klinavičien÷
pareigos aukl÷toja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija aukl÷toja metodinink÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Lopšelis – darželis „Aušrin÷“
telefonas 8-37 37 75 28
ausrine.vpc@dokeda.lt
elektroninis paštas

Anotacija (iki 300 ženklų) Keturių skirtingų formų ir spalvų geometrinių figūrų rinkinys padeda
lavinti mažylio loginį mąstymą, matematinį supratimą apie kiekį, formą, geb÷jimą rasti analogijas.
Metodin÷ priemon÷ skatina vaiko smalsumą, sugeb÷jimą susikaupti. Lavina pirštų ir riešo motoriką,
regimąjį suvokimą. Suteikia vaikui galimybę veikti savarankiškai.Tobulina manipuliacijos įgūdžius,
lavina kalbą, spalvų pažinimą, akies bei rankos koordinaciją.

Darbas pristatytas (data) 2009-02-27
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) lopšelyje-darželyje „Aušrin÷“
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno lopšelis – darželis „Aušrin÷“
Sritis Mokyklos organizacija. Ikimokyklinis ugdymas
Tema Ankstyvojo ugdymo metodin÷s priemon÷s
Žanras Žaislas „Suskaičiuok“

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Dalia Klinavičien÷
pareigos aukl÷toja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija aukl÷toja metodinink÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Lopšelis – darželis „Aušrin÷“
telefonas 8-37 37 75 28
ausrine.vpc@dokeda.lt
elektroninis paštas

Anotacija (iki 300 ženklų)
Metodin÷ priemon÷ skatina vaiko smalsumą, sugeb÷jimą susikaupti.
Tobulina manipuliacijos įgūdžius, lavina rankos bei riešo judesius. Priemon÷ padeda vaikui
susipažinti su skaitmenimis, suprasti ir vartoti žodžius: vienas, daug. Lavina mažylių loginį
mąstymą, spalvų ir skaičių pažinimą, kalbą, turtina žodyną. Skatina bendrauti, dirbti tiek
individualiai, tiek vaikų grupel÷je. Lavina pastabumą, mažylio vaizduotę.

Darbas pristatytas (data) 2009-02-27
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) lopšelyje-darželyje „Aušrin÷“
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno lopšelis – darželis „Aušrin÷“
Sritis
Mokyklos organizacija. Ikimokyklinis ugdymas
Tema Ankstyvojo ugdymo metodin÷s priemon÷s
Žanras
Žaislas „Sud÷k pagal spalvą“

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Dalia Klinavičien÷
pareigos aukl÷toja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija aukl÷toja metodinink÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Lopšelis – darželis „Aušrin÷“
telefonas 8-37 37 75 28
ausrine.vpc@dokeda.lt
elektroninis paštas

Anotacija (iki 300 ženklų) Metodin÷ priemon÷ lavina mažylių vaizduotę, pastabumą, mok÷jimą
lyginti, spalvų pažinimą. Skatina vaiko smalsumą, suteikia galimybę veikti savarankiškai. Lavina
pirštų ir riešo motoriką, regimąjį suvokimą, mąstymą. Tobulina manipuliacijos įgūdžius, lavina
kalbą. Skatina geb÷jimą susikaupti. Ugdo geb÷jimą rūšiuoti, tapatinti daiktus pagal spalvą.

Darbas pristatytas (data) 2009-02-27
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) lopšelyje-darželyje „Aušrin÷“
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno lopšelis - darželis „Gandriukas“
Sritis Mokyklos organizacija. Mokykla: ikimokyklinis ugdymas
Tema „Sveikos mitybos įgūdžių formavimas ikimokyklin÷je įstaigoje“
Žanras Stendinis pranešimas

Autorius arba
autorių grup÷

Vardas, pavard÷ Asta Butkien÷
Pareigos ikimokyklinio ugdymo aukl÷toja
Išsilavinimas aukštasis
Kvalifikacin÷ kategorija vyresnioji aukl÷toja
Vardas, pavard÷ Danguol÷ Rakūnait÷
Pareigos ikimokyklinio ugdymo aukl÷toja
Išsilavinimas aukštasis
Kvalifikacin÷ kategorija vyresnioji aukl÷toja

Adresas

Miestas Kaunas
Lopšelis- darželis „Gandriukas“
Telefonas 8-37 38 65 99
Elektroninis paštas peledziukai@gmail.com

Anotacija
Kauno lopšelyje – darželyje „Gandriukas“ didelis d÷mesys skiriamas vaikų
sveikatos puosel÷jimui, kurio viena krypčių – sveikos mitybos įgūdžių ugdymas. Taikomos įvairios
darbo formos: darbas su vaikais (pokalbiai, apklausos, konkursai, ekskursijos), t÷vais (medžiagos
apie sveiką mitybą rinkimas, sveiko maisto gaminimas), bendruomene (gerosios patirties sklaida,
anketos). Visa tai pristatoma stendiniame pranešime.

Darbas pristatytas (data)
2009-03-02
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) darželyje
KPKC metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 8-37 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno lopšelis - darželis „Gandriukas“
Sritis Mokyklos organizacija. Mokykla: ikimokyklinis ugdymas
Tema „Žalingų įpročių prevencija“
Žanras Stendinis pranešimas

Autorius arba
autorių grup÷

Vardas, pavard÷ Aldona Urbonien÷
Pareigos aukl÷toja
Išsilavinimas spec. vidurinis
Kvalifikacin÷ kategorija vyresnioji aukl÷toja
Vardas, pavard÷ Bronislava Aniulien÷
Pareigos aukl÷toja
Išsilavinimas aukštasis
Kvalifikacin÷ kategorija vyresnioji aukl÷toja
Vardas, pavard÷ Dana Balkauskait÷
Pareigos direktor÷s pavaduotoja ugdymui
Išsilavinimas aukštasis
Kvalifikacin÷ kategorija vyresnioji aukl÷toja, antra vadybin÷

Adresas

Miestas Kaunas
Lopšelis - darželis „Gandriukas“
Telefonas 8-37 38 65 99
Elektroninis paštas strazdeliai@gmail.com

Anotacija Kadangi šalies visuomen÷je gaus÷ja vaikų, jaunimo, suaugusių žmonių, turinčių žalingų
įpročių, tod÷l nusprend÷me mūsų įstaigoje ir už jos ribų formuoti vaikuose neigiamą požiūrį į
rūkymą, alkoholizmą, narkotikus ir bei į kitas kenksmingas medžiagas. Išmokyti vaiką užaugus
elgtis protingai ir nuosaikiai, o turimas žinias, patirtį skleisti ne tik tarp vaikų, pedagogų, t÷vų, bet ir
visuomen÷je. Šio tikslo siekimo priemon÷s atskleidžiamos stendiniame pranešime.

Darbas pristatytas (data) 2009-03-02
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) lopšelyje-darželyje
KPKC metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 8-37 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno lopšelis - darželis „Gandriukas“
Sritis Mokyklos organizacija. Mokykla: ikimokyklinis ugdymas
Tema „Smulkiosios motorikos įtaka vaiko kalbos raidai“
Žanras Stendinis pranešimas

Autorius arba
autorių grup÷

Vardas, pavard÷ Edita Utyrien÷
Pareigos aukl÷toja
Išsilavinimas aukštasis
Kvalifikacin÷ kategorija vyresnioji aukl÷toja,
Vardas, pavard÷ Virginija Meilutien÷
Pareigos aukl÷toja
Išsilavinimas aukštasis
Kvalifikacin÷ kategorija aukl÷toja metodinink÷

Adresas

Miestas Kaunas
Lopšelis- darželis „Gandriukas“
Telefonas
8-37 38 65 99
Elektroninis paštas volung÷l÷s@gmail.com

Anotacija
Mūsų lopšelio – darželio „Gandriukas“ bendruomen÷ domisi naujov÷mis ir
teigiama pasaulio pedagogų patirtimi, kuri teigia, kad smulkiosios motorikos lavinimas
ankstyvajame amžiuje itin lavina vaiko pažintinių procesų vystymąsi.
Šiame stendiniame pranešime „Smulkiosios motorikos įtaka vaiko kalbos raidai“
perteikiame savo gerąją patirtį lavinant vaikų smulkiąją motoriką. Šis stendinis pranešimas skirtas
pedagogams ir t÷vams.

Darbas pristatytas (data) 2009-03-02
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) darželyje
KPKC metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 8-37 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno lopšelis - darželis „Gandriukas“
Sritis Mokyklos organizacija. Mokykla: ikimokyklinis ugdymas
Tema „Specialiųjų poreikių vaikų kompetencijų ugdymas“
Žanras Stendinis pranešimas

Autorius arba
autorių grup÷

Vardas, pavard÷ Rima Bradauskien÷
Pareigos priešmokyklinio ugdymo pedagog÷
Išsilavinimas spec. vidurinis
Kvalifikacin÷ kategorija aukl÷toja metodinink÷
Vardas, pavard÷ Rigonda Šiugždinien÷
Pareigos priešmokyklinio ugdymo pedagog÷
Išsilavinimas aukštasis
Kvalifikacin÷ kategorija vyr. specialusis pedagogas

Adresas

Miestas Kaunas
Lopšelis- darželis „Gandriukas“
Telefonas 8-37 38 65 99
Elektroninis paštas geneliai@yahoo.com

Anotacija
Kauno lopšelyje-darželyje „Gandriukas“ visiškos integracijos forma ugdomi
specialiųjų poreikių vaikai (elgesio ir emocijų sutrikimas, Dauno sindromas, įvairūs kalbos
sutrikimai). Specialusis ugdymas taikomas specialiųjų poreikių vaikams, kurių galimyb÷s ugdytis
yra ribotos d÷l įgimtų ar įgytų sutrikimų. Organizuojant integruoto ugdymo procesą, stengiam÷s
formuoti teigiamą emocinį klimatą. Stendiniame pranešime pristatoma specialaus ugdymo sistema,
taikomaikimokyklin÷je įstaigoje.

Darbas pristatytas (data) 2009-03-02
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) darželyje
KPKC metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 8(37) 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“
Sritis Mokyklos organizacija. Mokykla: Saugaus eismo įgūdžių formavimas ugdymo
įstaigoje
Tema „Saugaus eismo mokykl÷l÷“
Žanras Stendinis pranešimas

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Zina Miciūnien÷
pareigos direktor÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija
vardas, pavard÷ Loreta Juškevičien÷
pareigos pavaduotoja ugdymui
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija antra vadybin÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla lopšelis – darželis „Žilvitis“
telefonas 8-37 34 14 10, 34 15 10
elektroninis paštas ld-zilvitis.kaunas@centras.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Pranešimas – tai gerosios patirties sklaida apie lopšelyjedarželyje integruotai vykdomą saugaus eismo įgūdžių ugdymą. Pristatome medžiagą kaip įvairiais
amžiaus tarpsniais integruojame saugaus eismo ugdymą į ugdymo turinį.

Darbas pristatytas (data) 2009-03-06
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) lopšelyje-darželyje
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“
Sritis Mokyklos organizacija. Mokykla: sveikatos stiprinimas
Tema „Kas yra sveikata...“
Žanras
Stendinis pranešimas

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Zina Miciūnien÷
pareigos direktor÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija
vardas, pavard÷ Loreta Juškevičien÷
pareigos pavaduotoja ugdymui
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija
antra vadybin÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla lopšelis – darželis „Žilvitis“
telefonas
8-37 34 14 10, 34 15 10
elektroninis paštas ld-zilvitis.kaunas@centras.lt

Anotacija
(iki 300 ženklų)
sveikatos ugdymo(si) modeliu.

Supažindinama su lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ vykdomu

Darbas pristatytas (data) 2009-03-06
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) lopšelyje darželyje
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija
Kauno P. Eimučio jaunimo mokykla
Sritis Mokyklos organizacija. Mokykla: socialinis darbas
Tema „Mokyklos bendruomen÷s vaidmuo vaiko socializacijai“
Žanras
Straipsnis, pranešimas
Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Jolanta Mikalajūnien÷
pareigos lietuvių kalbos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Prano Eimučio jaunimo mokykla
telefonas
8-37 31 46 94
elektroninis paštas

eimuciojm@eimutis.kaunas.lm.lt

Anotacija
Mokykla – tai miniatiūrinis visuomen÷s modelis – būtent čia vyksta vaiko
asmenyb÷s ir jo elgesio formavimasis. Socializacija mokykloje iš esm÷s skiriasi nuo aukl÷jimo
namuose, tod÷l pereinamasis periodas iš namų į mokyklą sukelia daug sunkumų. Prisitaikymas prie
skirtingų sąlygų, skirtumų, iškilusių tarp namų ir mokyklos – tai dalis socializacijos proceso ir
pasiruošimo gyvenimui didel÷je visuomen÷je.
Sprendžiant vaikų socializacijos problemas reik÷tų, kad vaiką socializuojantys veiksniai, ypač
tokie kaip šeima, mokykla, veiktų bendrai. Akivaizdu, kad formuojantis augančios kartos
vertybin÷ms orientacijoms, masin÷s informacijos priemon÷s, bendraamžių grup÷s daro jiems
didesnį poveikį. Tod÷l vaikų socializacijos problemas mokykloje reik÷tų spręsti bendradarbiaujant
šeimai, mokytojams ir mokiniams – t.y. mokyklos bendruomen÷.
Šiame darbe yra apžvelgiama Kauno Prano Eimučio jaunimo mokyklos bendruomen÷s
patirtis vaiko socializacijos srityje.
Darbas pristatytas 2009-03-06
Darbas saugomas Prano Eimučio mokyklos bibliotekoje
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno P. Eimučio jaunimo mokykla
Sritis Mokyklos organizacija. Mokykla: socialinis edukacinis darbas
Tema „Mokyklos pasirengimas socialiniam edukaciniam darbui su šeima“
Žanras Teorinis ir empirinis tyrimas
Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Jolanta Mikalajūnien÷
pareigos lietuvių kalbos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷

Adresas

miestas
Kaunas
mokykla Prano Eimučio jaunimo mokykla
telefonas 8-37 31 46 94
elektroninis paštas eimuciojm@eimutis.kaunas.lm.lt

Anotacija
S÷kmingai paauglio, augančio problemin÷je šeimoje ir linkusio į delinkventinę
veiklą, resocializacijai reikalinga ne tik mokyklos, bet ir šeimos pagalba. Kokią pagalbą gali teikti
problemin÷ šeima? Jai pačiai reikia kvalifikuotos pagalbos. Kauno Prano Eimučio jaunimo
mokykloje įkurtuose Resocializacijos centre ir Edukacin÷je klinikoje bandoma ieškoti išeities iš
susidariusios pad÷ties. Kokia bebūtų socialiai prasminga šių centrų veikla, tačiau paauglys iš
mokyklos grįžta į savo šeimą, kurioje mato girtavimą, smurtą, nusikalstamą veiklą.
V.Suchomlinskis yra pasakęs, „Norint gerai pažinti vaikus, reikia gerai pažinoti šeimą – t÷vą,
motiną, brolius, seseris, senelius“. Tod÷l tampa aktualus šviet÷jiškas darbas su šeima.
Pristatomas tyrimas „Mokyklos pasirengimas socialiniam edukaciniam darbui su šeima“.
Darbe pateikiamos teorinio ir empirinio tyrimo išvados, taip pat pasiūlymai ir rekomendacijos.
Darbas pristatytas 2009-03-06
Darbas saugomas Kauno Prano Eimučio mokyklos bibliotekoje
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno P. Eimučio jaunimo mokykla
Sritis Mokyklos organizacija. Mokykla: socialinis darbas
Tema „Mokyklos bendruomen÷s telkimas socialinių edukacinių problemų sprendimui
mokykloje“
Žanras
Pranešimas
Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Olga Andrijankina
pareigos socialin÷ pedagog÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija socialin÷ pedagog÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Prano Eimučio jaunimo mokykla
telefonas 8-37 31 46 94
elektroninis paštas eimuciojm@eimutis.kaunas.lm.lt

Anotacija
Darbe nagrin÷jamos tokios socialin÷s edukacin÷s problemos mokykloje kaip
deviacija, delinkventiškas elgesys, žalingi įpročiai, mokyklos nelankymas ir mokyklos
bendruomen÷s telkimas šių problemų sprendimui.
Darbas pristatytas 2009-03-06
Darbas saugomas
Kauno Prano Eimučio mokyklos bibliotekoje
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija
Kauno P. Eimučio jaunimo mokykla
Sritis Mokyklos organizacija. Mokykla: socialin÷ veikla
Tema Agresijos prevencija mokykloje
Žanras Pranešimas
Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Svetlana Kolesnik
pareigos matematikos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Prano Eimučio jaunimo mokykla
telefonas 8-37 31 46 94
elektroninis paštas eimuciojm@eimutis.kaunas.lm.lt

Anotacija
Pateikiamame darbe siekiama išsiaiškinti, kas yra agresija, kokios jos rūšys
ir formos; apibūdinamas agresyvus vaikas; analizuojama žiniasklaidos įtaka mokinių agresyvumui;
apžvelgiamos agresijos mokyklose mažinimo priemon÷s Lietuvoje ir užsienyje iki 2006 metų.

Darbas pristatytas
2009-03-06
Darbas saugomas
Kauno Prano Eimučio mokyklos bibliotekoje
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno Prano Eimučio jaunimo mokykla
Sritis Mokyklos organizacija. Mokykla: socialin÷ veikla
Tema „Paauglių ankstyvas, nesaugus lytinis aktyvumas ir juos supanti aplinka“
Žanras Tyrimas
Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Laimut÷ Lisauskien÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija technologijų mokytoja

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Prano Eimučio jaunimo mokykla
telefonas 8-37 31 46 94
elektroninis paštas eimuciojm@eimutis.kaunas.lm.lt

Anotacija
Paauglystei būdingas greitas organizmo augimas ir brendimas, ryškūs socialiniai
ir psichologiniai pokyčiai. Būtent šiuo laikotarpiu paaugliai susiduria su būtinybe rinktis. Rizika, su
kuria susiduria jaunuoliai, skiriasi priklausomai nuo gyvenimo aplinkybių. Net ir ypač ankstyvoje
paauglyst÷je berniukai ir mergait÷s gali patekti į alkoholio, tabako, narkotikų, smurto, per anksti
vykusių santykių pinkles ar nelaimingus atsitikimus, kurių pasekm÷s yra tragiškos.
Šiuo amžiaus laikotarpiu įgyjami įgūdžiai ir kompetencija gali sumažinti žalą ir būtinybę
spręsti problemas v÷lesniais amžiaus tarpsniais, kai požiūriai ir įsitikinimai yra susiformavę.
Tyrime pateikiama mokslin÷s literatūros ir dokumentų, statistinių duomenų bei lyginamoji
analiz÷. Empirinio tyrimo duomenimis atskleidžiamas jaunų žmonių požiūris į santuoką, jų žinios
apie kontracepciją, saugias apsisaugojimo priemones.
Darbas pristatytas 2009-03-06
Darbas saugomas Kauno Prano Eimučio mokyklos bibliotekoje
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno sanatorinis lopšelis-darželis „Pušyn÷lis“
Sritis Mokyklos organizacija. Mokykla: sveikatos stiprinimas
Tema T÷vų požiūris į vaiko sveikatos stiprinimą ir fizinių galių pl÷tojimą lauke
Žanras Tyrimas

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Jadvyga Bulotien÷
pareigos aukl÷toja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija vyresnioji aukl÷toja
vardas, pavard÷ Jurgita Ožekauskien÷
pareigos aukl÷toja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija aukl÷toja metodinink÷
vardas, pavard÷ Milda Savonien÷
pareigos aukl÷toja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija vyresnioji aukl÷toja

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Sanatorinis lopšelis-darželis „Pušyn÷lis“
telefonas 8-37 34 58 82
elektroninis paštas ldpusynelis@gmail.com

Anotacija
Ikimokyklinio amžiaus tarpsnis (nuo 3 iki 6 m.) laikomas kritiniu periodu kurio
metu vaiko organizme vyksta labai intensyvus įvairių organizmo sistemų persitvarkymas.
Nepalankūs aplinkos veiksniai gali sutrikdyti vaiko raidą ir sveikatą. Tod÷l vaikyst÷je labai svarbu
patenkinti biologinį vaiko poreikį jud÷ti; skatinti fizinį aktyvumą, ugdyti teisingas fizinio aktyvumo
nuostatas.
Sveikatos stiprinimo priemonių taikymas, skiriant daugiau d÷mesio vaikų jud÷jimo
aktyvumui, grūdinimui, racionaliai mitybai, sveikos ir saugios fizines bei psichoemocin÷s aplinkos
sudarymui, t÷vų švietimui, tapo mūsų įstaigos gyvenimo būdo dalimi. Tikime, kad šios patirties
taikymas ir tobulinimas pad÷s gerinti augančios kartos fizinę ir dvasinę sveikatą.
Tyrime atskleidžiamas aukl÷tinių t÷vų požiūris į vaikų sveikatos stiprinimą.

Darbas pristatytas 2009-03-06
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) lopšelyje-darželyje
Metodinink÷ Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Sritis Mokyklos organizacija. Mokykla: projektin÷ veika
Tema Noriu būti saugus
Žanras Stendinis pranešimas ir projektin÷s veiklos segtuvas
Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Genovait÷ Kuncaitien÷
pareigos aukl÷toja
pareigos aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija vyresnioji surdopedagog÷
vardas, pavard÷ Vida Sinkevičien÷
pareigos aukl÷toja
pareigos aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija vyresnioji surdopedagog÷
vardas, pavard÷ Irena Launikaitien÷
pareigos informacinių technologijų mokytoja
pareigos aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija vyresnioji surdopedagog÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
(8-37) 33 18 26
elektroninis paštas neprigir@nim.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Priemon÷ skirta pristatyti tęstinio mokyklinio projekto
„Noriu būti saugus“ veiklą, tikslus, uždavinius, veiklos kryptis bei siekiamus jo rezultatus. Projektą
sudaro mokinių kūrybiniai darbai, tiriamoji veikla, vykdyta Centre, dalyvautų konkursų medžiaga,
sklaida centro laikraštyje, projektin÷s veiklos akimirkos iš mokinių dalyvautų ekskursijų, išvykų,
diskusijų, susitikimų, praktin÷s veiklos užsi÷mimų.

Darbas pristatytas 2008-03-06
Darbas saugomas Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Sritis Mokyklos organizacija. Mokykla: projektin÷ veikla
Tema Noriu būti saugus
Žanras Stendinis pranešimas ir projektin÷s veiklos segtuvas
Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Genovait÷ Barkauskien÷
pareigos technologijų mokytoja
pareigos aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija surdopedagog÷ metodinink÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
telefonas 8-37 33 18 26
elektroninis paštas neprigir@nim.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Priemon÷ skirta pristatyti tęstinio mokyklinio projekto „Noriu
būti saugus“ veiklą saugios mokymosi aplinkos kūrimo srityje. Priemonę sudaro bendri darbo
saugos reikalavimai technologijų klas÷se, mokinių parengtos vaizdin÷s priemon÷s saugios aplinkos
technologijų klas÷se kūrimui, atmintin÷s, vaizdin÷ priemon÷ „Patarimai pradedant gaminti“,
mokinių parengtos darbo su įvairiais įrankiais saugos instrukcijos.

Darbas pristatytas 2009-03-06
Darbas saugomas Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Sritis Mokyklos organizacija. Mokykla: mokinių saugumas
Tema Mokausi gyventi
Žanras Stendinis pranešimas
Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Egidija Dabrilien÷
pareigos aukl÷toja
pareigos aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija vyresnioji surdopedagog÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Telefonas 8-37 33 18 26
elektroninis paštas neprigir@nim.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Stendinis pranešimas pristato sutrikusią klausą turinčių mokinių
socializacijos ir integracijos programos „Mokausi gyventi“ veiklą, atskleidžia jo tikslus, uždavinius,
pristato darbo metodus ir formas bei pasiektus rezultatus.

Darbas pristatytas 2008-03-06
Darbas saugomas Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno Juozo Urbšio vidurin÷ mokykla
Sritis Mokyklos organizacija. Mokykla: žalingų įpročių prevencija
Tema
Pedagogin÷s bendruomen÷s konferencija „Vieni kitiems“
Žanras CD Informacin÷ ir metodin÷ medžiaga

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ J.Urbšio vidurin÷s mokyklos mokytojai
pareigos
išsilavinimas
kvalifikacin÷ kategorija

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Kauno Juozo Urbšio vidurin÷ mokykla
telefonas 8-37 31 10 88
elektroninis paštas urbsiovm@urbsys.kaunas.lm.lt

Anotacija
Kompaktin÷je plokštel÷je pristatoma mokyklos bendruomen÷s konferencijos „Vieni
kitiems“ medžiaga: tiriamieji darbai, pranešimai, antireklama, kompiuteriniai piešiniai, filmai o taip
pat filmuota konferencijos medžiaga ir fotonuotraukos.

Darbas pristatytas 2009- 03-06
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) mokykloje
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno Vaižganto vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Mokyklos organizacija. Saugi mokykla – saugus vaikas
Tema Sveikatos stiprinimas mokykloje
Žanras Renginio scenarijus

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷
Aldona Čerbait÷
pareigos matematikos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija vyresnioji mokytoja
vardas, pavard÷
Danut÷ Domskien÷
pareigos matematikos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija vyresnioji mokytoja
vardas, pavard÷
Inga Sodaitien÷
pareigos matematikos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Vaižganto vidurin÷ mokykla
telefonas 341412
elektroninis paštas vaizgantovm@vaizgantas.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Pateikiamas 5-6 klasių Jaunųjų matematikų viktorinos
„Gyvenkime sveikai“ scenarijus. Parinktos patrauklios užduotys, susijusios su sveika gyvensena,
kurios yra integruotos į matematikos dalyką. Scenarijus iliustruotas nuotraukomis.

Darbas pristatytas 2009-03-05
Darbas saugomas
mokykloje
KPKC metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 8(37) 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno Šilainių vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Mokyklos organizacija. Smurto, patyčių, nusikalstamumo, žalingų įpročių
prevencija
Tema „Laiškas narkomanui“
Žanras
Rašinio konkursas

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Audra Pocien÷
pareigos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų k. mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija II vadybin÷, mokytoja metodinink÷
vardas, pavard÷ Roberta Tarnauskien÷, Marija Petravičien÷,
Dalia Paliackien÷
pareigos lietuvių kalbos mokytojos
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytojos metodinink÷s

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Kauno Šilainių vidurin÷ mokykla
telefonas 8 37 360 245
elektroninis paštas info@svm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Kauno Šilainių vidurin÷je mokykloje rašinio konkursas buvo
organizuotas 2008 m. kovo m÷n. 3d. 10 – 11 klas÷se. Konkursą mieste organizavo Kauno miesto
vyriausiojo policijos komisariato viešosios policijos Viešosios tvarkos tarnybos Prevencijos skyrius.
Konkurso tikslas: atkreipti visuomen÷s d÷mesį į narkomanijos problemą Lietuvoje; teikti
visuomenei informaciją apie narkomanijos žalą; įsp÷ti bendraamžius d÷l rizikingo elgesio pasekmių;
skatinti naudotis įgytomis žiniomis ir įgūdžiais; ugdyti sveikos gyvensenos principus.
Rašinio konkurso darbus vertino direktoriaus sudaryta komisija, kuri atrinko šešis geriausius darbus
miesto konkursui.

Darbas pristatytas (data) 2009-03-05
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) Kauno Šilainių vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno Šilainių vidurin÷ mokykla
Sritis
Smurto, patyčių, nusikalstamumo, žalingų įpročių prevencija
Tema
Akcija „Telefoniniams sukčiams – ne !“
Žanras
Integruota prevencin÷ – ekonomikos dalyko akcija

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

- vardas, pavard÷ Audra Pocien÷
pareigos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija II vadybin÷, anglų k. MM
- vardas, pavard÷ Loreta Latvien÷
pareigos geografijos - ekonomikos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷
- vardas, pavard÷ Birut÷ Čiegien÷
pareigos istorijos - pilietinio ugdymo mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija istorijos MM
- vardas, pavard÷ Gita Vapšyt÷
pareigos socialin÷ pedagog÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija socialin÷ pedagog÷
miestas Kaunas
mokykla Kauno Šilainių vidurin÷ mokykla
telefonas 8 37 360 245
elektroninis paštas info@svm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų) Kauno Šilainių vidurin÷ mokykla dalyvauja Tarptautiniame
Comenius 3 projekte „Europa kaip mokymosi aplinka mokykloje“ kartu su KTU ir kitomis 10
Lietuvos vidurinių mokyklų. Akcijos tikslas: atkreipti d÷mesį ir suteikti mokyklos bendruomenei
informacijos (pranešimai, paskaitos, prevencin÷s informacin÷s pamokos pradinių klasių ir
vyresniems mokiniams, lankstinukų dalijimas mokyklos bendruomenei, plakatų paroda I a. foj÷,
telefonų žym÷jimas) apie telefonines apgaules.
Darbas pristatytas (data) 2009-03-05
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) Kauno Šilainių vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno Šilainių vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Mokyklos organizacija. Saugių darbo ir mokymosi aplinkų kūrimas
mokykloje
Tema Mokinių socializacijos galimyb÷s Kauno Šilainių vidurin÷je mokykloje
Žanras 2006 – 2009 m.

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Audra Pocien÷
pareigos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų k. mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija II vadybin÷, mokytoja metodinink÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Kauno Šilainių vidurin÷ mokykla
telefonas 8-37 36 02 45
elektroninis paštas info@svm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Žmogaus socializacija vyksta jam patekus į įvairias aplinkybes.
Pagal Bronfenbrenner'io aplinkos įtakos modelį aplinkos veiksniai skirstomi: makroveiksnius,
echoveiksnius, mezoveiksnius, mikroveiksnius. Mikroveiksniai – tai šeima, bendraamžiai,
organizacijos – pvz., mokykla, atliekančios socialinį ugdymą (Kauno Šilainių vidurin÷s mokyklos
socializacijos modelis adaptuotas pagal Bronfenbrenner). Mokyklos mikroaplinkos ugdomoji ir
socializacijos funkcija sutelkta mokykloje, ji palaiko įvairiapusius ryšius su kitais ugdymo institutais
ir viduje. Ugdymo procesas vyksta įvairiomis formomis ir metodais, per pamokas ir popamokinę
veiklą bei teikiant pagalbą moksleiviams ugdymo proceso metu.

Darbas pristatytas (data) 2009-03-05
Darbas saugomas
Kauno Šilainių vidurin÷ mokykloje
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno Šilainių vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Mokyklos organizacija Smurto, patyčių, nusikalstamumo, žalingų įpročių
prevencija
Tema Patyčių paplitimas mokykloje
Žanras
Tyrimas 2007-2008 m.m.

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

- vardas, pavard÷ Audra Pocien÷
pareigos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų k. mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija II vadybin÷
- vardas, pavard÷ Egl÷ Gudelien÷
pareigos psicholog÷
išsilavinimas aukštasis
- vardas pavard÷ Kristina Arlauskait÷
pareigos vyr. socialin÷ pedagog÷
išsilavinimas aukštasis
- vardas, pavard÷ Alina Rupulyt÷
pareigos visuomen÷s sveikatos priežiūros specialist÷
išsilavinimas aukštasis
- vardas, pavard÷ Sabina Butien÷, Vida Stanišauskien÷
pareigos matematikos mokytojos metodinink÷s
išsilavinimas aukštasis
miestas Kaunas
mokykla Kauno Šilainių vidurin÷ mokykla
telefonas 370 37 360245
elektroninis paštas info@svm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Tyrimas atliktas mokykloje 2007 m. gruodžio m÷n. – 2008 m.
sausio m÷n. Tyrimo tikslas: išsiaiškinti, kaip dažnai mokiniai tyčiojasi vieni iš kitų, kokiomis
formomis ir kokiose vietose. Tyrime dalyvavo 5 – 12 klasių 247 mokiniai, apklausoje dalyvavo 30
mokytojų, mokinių t÷vai.
Pateiktos rekomendacijos, ką gali padaryti mokykla, sprendžiant patyčių problemą.

Darbas pristatytas (data) 2009-03-06
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) Kauno Šilainių vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58

41

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla
Sritis, dalykas Mokyklos organizacija. Saugaus eismo įgūdžių formavimas ugdymo įstaigoje
Tema Didaktin÷ medžiaga ,,Būk saugus kelyje“
Žanras Mokymo priemon÷ - žaidimas

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Daiva Piličiauskien÷
pareigos
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija Metodinink÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla
telefonas 8-37 323 200
elektroninis paštas saugusvaikas@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Žaidimas naudingas vaiko atminčiai bei orientacijai formuoti
bei žinių patikrinimui. Mokinys, žaisdamas ir atsakin÷damas į klausimus, lengviau įsimena saugaus
eismo taisykles, jas pakartoja. Stimulas laim÷ti skatina kelių eismo taisyklių įsisavinimą.

Darbas pristatytas (data)
2009-03-06
Darbas saugomas KPKC, A.Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno Šilainių vidurin÷ mokykla
Sritis Mokyklos organizacija. Smurto, patyčių, nusikalstamumo, žalingų įpročių prevencija
Tema „Geguž÷ – m÷nuo be smurto prieš vaikus“. 2007 m., 2008 m.
Žanras Akcija

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

- vardas, pavard÷ Audra Pocien÷
pareigos direktoriaus pav. ugd., II vadybin÷ kateg., anglų k. mokyt met.
- vardas, pavard÷ Sigitas Alubauskas
pareigos direktorius, II vadybin÷ kateg., fizikos mokyt. met.
-vardas, pavard÷ Egl÷ Gudelien÷
pareigos psicholog÷
-vardas, pavard÷ Kristina Arlauskait÷
pareigos vyr. socialin÷ pedagog÷
- vardas, pavard÷ Artutas Lanskoronskis
pareigos dail÷s mokytojas metodininkas
-vardas, pavard÷ Edita Piekien÷
pareigos pradinių klasių mokytoja
kvalifikacin÷ kategorija pradinių klasių VM
-vardas, pavard÷ Sabina Butien÷
pareigos matematikos mokytoja metodinink÷
-vardas, pavard÷ Vida Stanišauskien÷
pareigos matematikos mokytoja metodinink÷
-vardas, pavard÷ Vanda Svirskien÷
pareigos fizikos mokytoja metodinink÷
miestas Kaunas
mokykla Kauno Šilainių vidurin÷ mokykla
telefonas 8 37 360 245
elektroninis paštas info@svm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija bei Lietuvos vaikų teisių
gynimo organizacija „Gelb÷kit vaikus“ ketvirtus metus iš eil÷s skelbia akciją „Geguž÷ – m÷nuo be
smurto prieš vaikus“. Į šią akciją ne pirmus metus aktyviai įsitraukia ir Kauno Šilainių vidurin÷s
mokyklos bendruomen÷. Mokykloje renginiai vyksta pagal iš anksto numatytą planą.
Akcijos „ašimi“ tampa 1 – 12 klasių mokinių šeimų ir mokyklos mokytojų nuotraukų konkursasparoda, skirta Tarptautinei šeimos dienai. Visi konkurso dalyviai ir nugal÷tojai apdovanojami.

Darbas pristatytas (data) 2009-03-05
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) Kauno Šilainių vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla
Sritis, dalykas Mokyklos organizacija. Saugaus eismo įgūdžių formavimas ugdymo įstaigoje
Tema Neformalaus švietimo individualioji veiklos programa 2008 – 2009 m.m.
Žanras Saugaus eismo sistema (kelių eismo taisykl÷s)

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

-vardas, pavard÷ A.Kepežinskien÷, O.Kimbirauskien÷, D.Satnkien÷
pareigos neformalaus švietimo (saugus eismas) pedagog÷s metodinink÷s
išsilavinimas aukštasis
- vardas, pavard÷ A.Kaluževičius, R.Taučien÷,
pareigos neformalaus švietimo (saugus eismas) pedagogai metodininkai
išsilavinimas aukštasis
- vardas, pavard÷ N.Dilevičien÷
pareigos neformalaus švietimo (saugus eismas) pedagog÷ ekspert÷
išsilavinimas aukštasis
- vardas, pavard÷ A.Kukauskas
pareigos neformalaus švietimo (saugus eismas) pedagogas
išsilavinimas aukštasis
rajonas (miestas) Kaunas
mokykla Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla
telefonas 8-37 323 200
elektroninis paštas saugusvaikas@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Aplinkotyra (paprasčiausi saugaus eismo aplinkos steb÷jimai ir
eismo problemų tyrimai atsižvelgiant į mokinių geb÷jimų lygmenį). Sistema ,,Eismo dalyvis –
transporto priemon÷ – kelias – eismo tvarka“ (Kelių eismo taisykl÷s).
Konfliktin÷s situacijos sistemoje ,,Eismo dalyvis – transporto priemon÷ – kelias – eismo tvarka“,
jų priežastys ir pasekm÷s. Saugaus eismo įgyvendinimas: pagrindin÷s veiklos kryptys ir būdai

Darbas pristatytas (data) 2009-03-06
Darbas saugomas A.Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla
Sritis, dalykas Mokyklos organizacija. Saugaus eismo, civilin÷s saugos ir priešgaisrin÷s
saugos įgūdžių formavimas
Tema Saugaus eismo, civilin÷s saugos ir priešgaisrin÷s saugos mokomieji video filmai
Žanras Video filmai

Autorius
arba autorių grup÷

vardas, pavard÷ Egidijus Zenonas Bačiulis
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija metodininkas
vardas, pavard÷ Paulius Dautartas
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija metodininkas

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla
telefonas 8-37 323 200
elektroninis paštas saugusvaikas@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų) Mokomieji vaizdo filmai, puiki priemon÷ pamokai įtvirtinti. Tai
viena iš didžiausią poveikį vaikams turinčių priemonių. Ji neatsiejama tiek darželinukų, tiek
mokinių gyvenimo dalis. Be to, šie filmai daro didžiulį poveikį vaikų sąmonei, tod÷l propaguojant
saugų eismą, civilinę ir priešgaisrinę saugą būtina išnaudoti šią sritį.
Filmas apie mokyklos istoriją, ,,Įsid÷m÷k“, ,,Simona“, ,,Vaiduoklis“, ,,Įsid÷m÷k“, ,,Nevyk÷lis“,
,,Teisingas pasirinkimas“, ,,Įsid÷m÷k“, ,,Ugnies pavojai“.

Darbas pristatytas (data) 2009-03-06
Darbas saugomas Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno Šilainių vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Mokyklos organizacija. Smurto, patyčių, nusikalstamumo, žalingų įpročių
prevencija
Tema Tyčiojimosi ir smurto lygmuo klas÷je
Žanras Tyrimas 2008 m.

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

- vardas, pavard÷ Sigitas Alubauskas
pareigos direktoriaus, II vadybin÷ kateg., fizikos mokyt. met.
- vardas, pavard÷ Audra Pocien÷
pareigos driekt. pav. ugd., II vadybin÷ kateg., anglų k. mokyt. met.
- vardas pavard÷ Danguol÷ Buzien÷
pareigos driekt. pav. ugd., II vadybin÷ kateg., matematikos mokyt. met.
- vardas pavard÷ Kristina Arlauskait÷
pareigos vyr. socialin÷ pedagog÷
- vardas, pavard÷ Ilona Mozūrien÷
pareigos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
- vardas, pavard÷ Jovita Vainauskien÷
pareigos matematikos mokytoja
kvalifikacin÷ kategorija matematikos MM
- vardas, pavard÷ Danguol÷ Jasukaityt÷
pareigos rusų – vokiečių k. mokytoja metodinink÷
miestas Kaunas
mokykla Kauno Šilainių vidurin÷ mokykla
telefonas 8-37 36 02 45
elektroninis paštas info@svm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų) Tyrimas atliktas 2008 m. spalio m÷n. Jo tikslas ištirti tyčiojimosi ir
smurto lygį 5 - 12 klas÷se; palyginti 2007 m. ir 2008 m. tyčiojimosi paplitimo tyrimų rezultatus.
Tyrimo metodika – mokinių anketin÷ apklausa. Pagrindin÷s tyčiojimosi formos 2008 m. buvo
apkalbos (55 %), pravardžiavimas, erzinimas (56 %), grasinimas, gąsdinimas (24 %), ignoravimas
nebendravimas (21 %), fizinis smurtas (19 %), daiktų gadinimas (16 %). (Lyginant su 2007 m.
tyrimo rezultatais visų formų patyčių sumaž÷jo, bet nežymiai padaug÷jo grasinimų ir daiktų
gadinimų. Tyrimas rodo, kad mokiniai 2008 m. rečiau kreip÷si pagalbos d÷l patyčių

Darbas pristatytas (data) 2009-03-06
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) Kauno Šilainių vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija
Kauno Vaižganto vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Mokyklos organizacija. Smurto, patyčių, nusikalstamumo, žalingų įpročių
prevencija
Tema Kauno Vaižganto vidurin÷s mokyklos prevencinis projektas
Žanras
Prevencijos projekto aprašymas

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Jekaterina Juknevičien÷
pareigos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija II vadybin÷ kategorija, mokytoja ekspert÷
vardas, pavard÷ Vilija Želvien÷
pareigos pradinių klasių mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷

Adresas

rajonas (miestas) Kaunas
mokykla Vaižganto vidurin÷ mokykla
telefonas 8-37 34 14 12
elektroninis paštas vaizgantovm@vaizgantas.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Darbe pateikiamas Kauno Vaižganto vidurin÷s mokyklos
įgyvendintos psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos projekto aprašymas: aptariamos
psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos problemos, vietos bendruomen÷s socialiniai
veiksniai, problemų sprendimo būdai (edukacin÷ ir sportin÷, kultūrin÷ veiklos sritys; klubo „Būkime
drauge“ įkūrimas, veiklos organizavimas ir eiga), anketin÷ t÷vų apklausa ir jos rezultatų analiz÷,
pateikiami lankstinukai „Dalyvaujame Lions Quest projekte“, „Klubas „Būkime drauge“, pamokos
Paauglių smurtas (mokymosi bendruomen÷s, paremtos tarpusavio santykiais kūrimas) aprašymas;
renginių fotoreportažai).

Darbas pristatytas (data) 2009-03-06
Darbas saugomas Vaižganto vidurin÷ mokykloje
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla
Sritis, dalykas Mokyklos organizacija. Saugaus eismo įgūdžių formavimas ugdymo įstaigoje
Tema Vaidinimų ,,Dviratukas“, ,,Eismuolis“ scenarijai
Žanras Scenarijai

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Daiva Piličiauskien÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija metodinink÷

Adresas

rajonas (miestas) Kaunas
mokykla Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla
telefonas 8-37 323 200
elektroninis paštas saugusvaikas@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų) Pasitelkę vaidinimus ir dainas mokom÷s kelio ženklus, kelių eismo
taisykles. Įgytas žinias įtvirtiname vaidindami spektakliukus. Scenarijus ,,Dviratukas“ skirtas
ikimokyklinio amžiaus vaikams. Scenarijus ,,Eismuolis“ – 1-4 kl. mokiniams. Panaudojant
vaidinimus siekiama išugdyti pareigingus, profesionalius eismo dalyvius, kurie ne tik žino saugaus
eismo taisykles, bet ir moka jas pritaikyti praktin÷je veikloje.

Darbas pristatytas ( data)
2009-03-06
Darbas saugomas Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno Šilainių vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Mokyklos organizacija. Mokinių bendradarbiavimo, pagalbos vieni kitiems
ir kitų socialinių įgūdžių ugdymas
Tema „Vaikų socializacijos programos „Būkime kartu“ įgyvendinimas 2007-2008 m.“
Žanras Projektas-programa

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

vardas, pavard÷ Kristina Arlauskait÷
pareigos socialin÷ pedagog÷
išsilavinimas aukštasis, universitetinis
kvalifikacin÷ kategorija vyr. socialin÷ pedagog÷
miestas Kaunas
mokykla Šilainių vidurin÷ mokykla
telefonas 8-37 36 02 45
elektroninis paštas info@svm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Aplanke pateikiamas nuo 2007 m. įgyvendinamos vaikų
socializacijos programos „Būkime kartu“ aprašymas, vaizdin÷ medžiaga, anketų, lankstinukų,
užsi÷mimų mokiniams pavyzdžiai. Programos esm÷ – mokykloje suburta mobili mokinių savitarpio
pagalbos grup÷ „Būkime kartu“, kuri organizuoja ir dalyvauja įvairiuose prevenciniuose renginiuose
mokykloje ir už jos ribų. Min÷tos grup÷s nariai taip pat rengiami tapti konsultantais, išklausančiais ir
padedančiais tiems mokiniams, kurie patiria patyčias ar susiduria su kitomis problemomis.

Darbas pristatytas 2009 03 03
Darbas saugomas Šilainių vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58

49

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno Vinco Kudirkos vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Mokyklos organizacija. Psichologija
Tema Leidinys „Nenoriu priklausyti“
Žanras Leidinys

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Rasa Būdait÷
pareigos psicholog÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija IV
vardas, pavard÷ Agn÷ Markauskien÷
pareigos psichologijos magistro student÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija

Adresas

rajonas (miestas) Kaunas
mokykla Kauno Vinco Kudirkos vid.m-kla
telefonas 8-37 42 30 42
elektroninis paštas kudirkosvm@kudirka.kaunas.lm.lt ;
agne.markauskiene@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų) Leidinys „Nenoriu priklausyti“ į priklausomyb÷s problemą žvelgia
specialisto, sergančiojo ir sveikojo akimis. Paliečia tokias temas kaip: narkotikai, tabakas, alkoholis,
kompiuteriniai žaidimai ir kt. Suaugusieji nebūkime abejingi, pad÷kime vaikams šių priklausomybių
išvengti!

Darbas pristatytas (data) 2009-03-06
Darbas saugomas Kauno Vinco Kudirkos vid.mokykloje
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno Šilainių vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Mokyklos organizacija. Sveikatos stiprinimas mokykloje
Tema Sporto švent÷ „Linksmosios estafet÷s“
Žanras Projektas

Autorius arba
autorių grup÷

- vardas, pavard÷ Violeta Ramanauskien÷, Stefa Rekštien÷
pareigos pradinių klasių mokytojos metodinink÷s
- vardas, pavard÷ Dalia Neringa Kudžmaitien÷, Edita Piekien÷
pareigos pradinių klasių mokytojos
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷, vyr. mokytoja
- vardas, pavard÷ Alija Voverien÷, Jolita Kaš÷tien÷
pareigos pradinių klasių vyr. mokytojos
- vardas, pavard÷ Adel÷ Lukoševičien÷, Dalia Pugauskien÷
pareigos pradinių klasių mokytojos metodinink÷s
- vardas, pavard÷ Audra Pocien÷, Renata Padleckien÷
pareigos driekt. pav. II k. , visuom. sveikat. priež. spec. metodinink÷
- vardas, pavard÷ Ilona Mozūrien÷
pareigos direktoriaus pav., kūno kultūros mokytoja metodinink÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Šilainių vidurin÷ mokykla
telefonas 8-37 36 02 45
elektroninis paštas info@svm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų) Veikla vykdyta renginio „Linksmosios estafet÷s“ metu 2009 02 25 d.
(8.55-12.50). Siekta bendromis mokyklos pedagogų, moksleivių ir joje dirbančios visuomen÷s
sveikatos priežiūros specialist÷s pastangomis skatinti teigiamą moksleivių požiūrį į fizinį aktyvumą
ir sveiką gyvenseną. Moksleiviai noriai dalyvauja sporto renginiuose. Mokyklos bendruomen÷ gali
s÷kmingai bendradarbiauti su Kauno m. Visuomen÷s sveikatos biuro specialistais, į sveikos
gyvensenos ugdymo veiklą geranoriškai įsitraukia mokyklos pedagogai.

Darbas pristatytas (data) 2009-03-06
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) Šilainių vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija
Kauno Šilainių vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Mokyklos organizacija. Saugaus eismo įgūdžių formavimas ugdymo įstaigoje
Tema BUSTRIP – Kelion÷s į mokyklą planas
Žanras ES pilotinis projektas, vykdytas kartu su Kauno m. savivaldybe ir Kauno Veršvų
vidurine mokykla, Švedijos Lundo miesto vidurine mokykla

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Sigitas Alubauskas
pareigos direktorius, II vadyb. kateg., fizikos ir vokiečių k. mokyt. met.
išsilavinimas aukštasis
vardas, pavard÷ Audra Pocien÷
pareigos driektoriaus pav. ugd., II vadyb. kateg., anglų k. mokyt. met.
išsilavinimas aukštasis
vardas, pavard÷ Egl÷ Gudelien÷
pareigos psicholog÷
išsilavinimas aukštasis

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Kauno Šilainių vidurin÷ mokykla
telefonas 8-37 360 245
elektroninis paštas info@svm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Šiam ES pilotiniam projektui BUSTRIP – Saugus kelias į mokyklą
naudotas metodas: apklausa, dienoraščio rašymas, CD sukūrimas, projekto grup÷s mokinių išvyka į
Lundo miesto mokyklą Švedijoje ir Švedijos mokyklos mokinių svečiavimasis Kauno Šilainių
vidurin÷je mokykloje apsikeisti įgyta patirtimi. Prieš vykdydami projektą, mokiniai net
nesusimąstydavo apie savo kelionę į / iš mokyklą (-os), apie galimo pavojaus gr÷smę jiems ir
aplinkiniams. Tačiau vykdant projektą suprato, kad jų kelias n÷ra idealus. Iš apklausos duomenų
sužinojo, kad ne jie vieni susiduria su pavojais kelyje, kad daug jaunimo buvo patekę į eismo
nelaimes, išgąsdinti kelion÷s į mokyklą metu, taip pat sužinojo, kokie keliavimo būdai į/iš
mokyklą(-os) dabar yra populiariausi ir kokiais būdais mokiniai nor÷tų vykti.

Darbas pristatytas (data) 2009-03-05
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) Kauno Šilainių vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno Milikonių vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Mokyklos organizacija. Socialin÷ pagalba
Tema Mokinių bendradarbiavimo, pagalbos vieni kitiems ir kitų soc. įgūdžių ugdymas
Žanras Stendinis pranešimas

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Polina Žemaitien÷
pareigos etikos mokytoja
išsilavinimas aukštasis, filosofijos magistr÷
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Milikonių vidurin÷ mokykla
telefonas 8 670 47027
elektroninis paštas pitija43@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Kauno Milikonių vidurin÷je mokykloje 2008 / 2009 m.m.
vykdomas dorinio ugdymo (etikos) projektas „Myl÷k, pad÷k, užjausk“, skirtas mokinių
bendradarbiavimo, pagalbos vieni kitiems ir kitų socialinių įgūdžių bei vertybių ugdymui, saugios
aplinkos mokykloje kūrimui. Projekte dalyvauja penktų ir dešimtų klasių mokiniai. Projekto svarba
ir novatoriškumas: aktyvus mokinių vaidmuo, kontekstualumas – besikeičiančio sociokultūrinio
gyvenimo ypatumai bei mokiniams pažįstama aplinka. Projekto uždaviniai: ugdyti socialaus,
dorin÷mis vertyb÷mis pagrįsto, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius; skatinti moksleivių
tarpusavio bendradarbiavimą; kurti saugią mokymo(si) aplinką.
Planuojami rezultatai: mokinių socialinių kompetencijų (pa)gerinimas; jaunesniųjų klasių
mokinių didesnis pasitik÷jimas vyresniaisiais, skirtingo amžiaus mokinių komandinio darbo patirtis;
pilietin÷s kompetencijos „Aš – mokyklos bendruomen÷s narys“ stiprinimas.

Darbas pristatytas (data) 2009-03-06
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) Milikonių vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno Tito Masiulio jaunimo mokykla
Sritis, dalykas Mokyklos organizacija. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija
Tema Mes prieš AIDS
Žanras
Stendinis pranešimas

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Sigita Žalkauskait÷
pareigos visuomen÷s sveikatos priežiūros specialist÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija visuomen÷s sveikatos specialist÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Tito Masiulio jaunimo mokykla
telefonas 8-37 45 13 84, 45 13 76
elektroninis paštas s.zalkauskaite@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Kiekvienais metais mokykloje yra minima gruodžio 1d. –
Pasaulin÷ kovos su AIDS diena. Šiai dienai pamin÷ti mokykloje rengiamas stendas AIDS tema. Taip
pat vyksta akcija, kurios metu dalijami raudoni kaspin÷liai – Tarptautiniu prevencijos ir solidarumo
su užsikr÷tusiais ŽIV ir sergančiais AIDS žmon÷mis simbolis. Mokiniai savo nuomonę šia tema
išreiškia piešiniais. Geriausi piešiniai kabinami mokyklos koridoriuose. 8 – 10 klasių mokiniai
gauna testus su klausimais apie ŽIV, AIDS, į kuriuos atsakymus turi galimybę susirasti mokyklos
bibliotekoje ar sužinoti per pamokas. Geriausiai pasirodę mokiniai toliau gilinasi į šią temą, rengiasi
dalyvauti Respublikos jaunimo mokyklų konkurse prieš AIDS.

Darbas pristatytas 2009-03-06
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) T.Masiulio jaunimo mokykloje
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija
Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla
Sritis, dalykas Mokyklos organizacija. Saugaus eismo įgūdžių formavimas
Tema Didaktin÷ priemon÷ ,,Sankryžų ratas“
Žanras Mokymo priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Nijol÷ Dilevičien÷
pareigos neformalaus švietimo (saugus eismas) pedagog÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷

Adresas

rajonas (miestas) Kaunas
mokykla Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla
telefonas 8-37 323 200
elektroninis paštas saugusvaikas@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų) „Sankryžų ratas” skirtas kelio ženklų, kelių ženklinimo ir situacijų
sankryžose žinioms įtvirtinti. Priemonę sudaro du vienas ant kito užd÷ti ratai. Apatiniame,
nejudančiame nubraižytos 6 sankryžos, trijų spalvų automobiliai, dviratis, nurodytos jų važiavimo
kryptys. Kiekviena situacija pažym÷ta aukščiau užrašytomis raid÷mis. Viršutinis besisukantis ratas
turi išpjovas, atitinkančias pirmajame rate nupieštas sankryžas ir raides. Ant šio rato nubr÷žti kelio
ženklai ir sankryžų numeriai. „Sankryžų ratą” paprasta naudoti ir mokytojui, ir mokiniui. Jis
kompaktiškas, nors talpina 36 stacionarias ir daug keičiamų (su eismo reguliuotoju ir šviesoforu)
situacijų. Savo spalvingumu jis patraukia moksleivių d÷mesį. Mokymo priemonę patogu naudoti
pamokose, konkursuose, varžybose.

Darbas pristatytas (data) 2009-03-06
Darbas saugomas Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno Šilainių vidurin÷ mokykla
Sritis
Smurto, patyčių, nusikalstamumo, žalingų įpročių prevencija
Tema
Teisinių žinių konkursas „Temid÷“ 2006 m., 2007 m.
Žanras
Komandos „Pagalbos telefonas“ konkurso scenarijus

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

- vardas, pavard÷ Audra Pocien÷
pareigos direktoriaus pav. ugd., II vadyb. kateg., anglų k. mokyt. met.
išsilavinimas aukštasis
- vardas, pavard÷ Loreta Latvien÷
pareigos geografijos - ekonomikos mokytoja metodinink÷
išsilavinimas aukštasis
- vardas, pavard÷ Birut÷ Čiegien÷
pareigos istorijos - pilietinio ugdymo mokytoja metodinink÷
išsilavinimas aukštasis
- vardas, pavard÷ Gita Vapšyt÷
pareigos socialin÷ pedagog÷
išsilavinimas aukštasis
- vardas, pavard÷ Arturas Lanskoronskis
pareigos dail÷s mokytojas metodininkas
išsilavinimas aukštasis
- vardas, pavard÷ Roberta Tarnauskien÷
pareigos lietuvių k. mokytoja metodinink÷
išsilavinimas aukštasis
miestas Kaunas
mokykla Kauno Šilainių vidurin÷ mokykla
telefonas 8-37 360 245
elektroninis paštas info@svm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Pagrindiniai teisinių žinių konkurso tikslai: ugdyti mokinių teisinį
sąmoningumą, supratimą apie teisinę sistemą; vykdyti ankstyvąją teis÷s pažeidimų, narkomanijos,
smurto prevenciją; suteikti mokiniams žinių ir praktinių įgūdžių kuriant saugią aplinką; propaguoti
sveikos gyvensenos principus; organizuoti mokiniams prasmingą ir turiningą laisvalaikį. Kauno
Šilainių vidurin÷s mokyklos mokiniai dalyvauja teisinių žinių konkursuose nuo 2001 m.
s÷kmingiausias buvo 2007 metų konkursas – dalyvavo keturiuose šio konkurso turuose.

Darbas pristatytas (data) 2009-03-05
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) Kauno Šilainių vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija
Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla
Sritis, dalykas Mokyklos organizacija. Saugaus eismo, priešgaisrin÷s saugos ir civilin÷s
saugos įgūdžių formavimas ugdymo įstaigoje
Tema „Atmintin÷“

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Daiva Piličiauskien÷
pareigos neformalaus švietimo (saugus eismas) pedagog÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷
vardas, pavard÷ Agn÷ Račkien÷
pareigos neformalaus švietimo (saugus eismas) pedagog÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷

Adresas

rajonas (miestas) Kaunas
mokykla Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla
telefonas 8-37 323 200
elektroninis paštas saugusvaikas@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų) Saugaus eismo temos: saugus elgesys kelyje, važiuojant dviračiu,
drausmingo keleivio taisykl÷s, atšvaitų svarba, pagrindin÷s kelių eismo taisyklių sąvokos.
Priešgaisrin÷ sauga ir civilin÷ sauga: kaip elgtis miške, prie vandens telkinių, ant ledo, per
šalčius, užklupus perkūnijai.

Darbas pristatytas ( data) 2009-03-06
Darbas saugomas Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija
Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla
Sritis, dalykas Mokyklos organizacija. Saugaus eismo įgūdžių formavimas ugdymo įstaigoje
Tema ,,Patarimai Tau“
Žanras
Metodin÷ medžiaga

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Agn÷ Račkien÷
pareigos
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija metodinink÷

Adresas

rajonas,(miestas) Kaunas
mokykla Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla
telefonas 8-37 323 200
elektroninis paštas saugusvaikas@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Iliustruoti patarimai priešgaisrin÷s saugos ir civilin÷s saugos
temomis naudingi vaiko mokymui bei atminčiai ir orientacijai formuoti, galvosūkis ir kryžiažodis –
skirtas „pedagoginei pertrauk÷lei“.

Darbas pristatytas (data) 2009-03-06
Darbas saugomas KPKC, A.Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno „Atžalyno“ vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Mokyklos organizacija. Mokinių bendradarbiavimo, pagalbos vieni kitiems ir
kitų socialinių įgūdžių ugdymas
Tema Mokinių socialin÷s pagalbos grup÷s „Sopa“ veikla mokykloje
Žanras Socialin÷s veiklos pristatymas

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

vardas, pavard÷ Rūta Žitkien÷
pareigos socialin÷ pedagog÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija soc. pedagog÷ metodinink÷
ir mokinių soc. pagalbos grup÷s „Sopa“ nar÷s, 7-9 klasių mokin÷s
miestas Kaunas
mokykla „Atžalyno“ vidurin÷
telefonas 8-37 31 19 75
elektroninis paštas atzalynovm@atzalynas.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Mokykloje prie mokinių tarybos įkurta mokinių socialin÷s
pagalbos grup÷ „Sopa“. Jos veiklą koordinuoja mokyklos socialin÷ pedagog÷ Rūta Žitkien÷. Grupei
priklauso dvylika 7-9 klasių mergaičių, kurioms rūpi, kad mokykloje visi mokiniai jaustųsi saugiai.
Mokin÷s padeda keisti savo elgesį problemų turintiems mokiniams, organizuoja prevencines akcijas
mokykloje, lanko ir padeda buvusiai mokytojai Saulei.

Darbas pristatytas 2009-03-06
Darbas saugomas
Kauno „Atžalyno“ vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija
Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla
Sritis, dalykas Mokyklos organizacija. Priešgaisrin÷s saugos ir civilin÷s saugos įgūdžių
formavimas ugdymo įstaigoje
Tema ,,Būk saugus buityje“
Žanras Metodin÷ priemon÷]

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Agn÷ Račkien÷
pareigos
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija metodinink÷

Adresas

rajonas (miestas) Kaunas
mokykla Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla
telefonas 8-37 323 200
elektroninis paštas saugusvaikas@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Metodin÷s priemon÷s (iliustruoto plakato) paskirtis – ikimokyklinio
amžiaus vaikams suteikti pagrindinę informaciją apie buityje kylančius pavojus, jų padarinius, kaip
tų pavojų išvengti ir kokių priemonių imtis, jei iškyla pavojus jų gyvybei.

Darbas pristatytas (data) 2009-03-06
Darbas saugomas Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno Šilainių vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Mokyklos organizacija. Smurto, patyčių, nusikalstamumo, žalingų įpročių
prevencija
Tema „Tiesiame pagalbos ranką“
Žanras
Projektas

Autorius arba
autorių grup÷

- vardas, pavard÷ Audra Pocien÷
pareigos direktoriaus pav. ugd. II vadyb. kateg., anglų k. mokyt. met
išsilavinimas aukštasis
- vardas, pavard÷ Goda Šarauskait÷
pareigos psicholog÷
išsilavinimas aukštasis
- vardas, pavard÷ Gita Vapšyt÷
pareigos socialin÷ pedagog÷
išsilavinimas aukštasis
- vardas, pavard÷ Edita Saldait÷
pareigos kūno kultūros mokytoja
išsilavinimas aukštasis

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Kauno Šilainių vidurin÷ mokykla
telefonas 8-37 36 02 45
elektroninis paštas info@svm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų) Projektas „Tiesiame pagalbos ranką“ yra tęstinis, mokykloje jis
vykdomas jau šeštus metus. Projekto tikslai: kurti saugią ir sveiką ugdymosi aplinką mokyklos
mokiniams, teikiant pedagoginę, socialinę bei psichologinę pagalbą problemin÷s grup÷s vaikams;
Įvairiais metodais mažinti delinkventiško mokinių elgesio apraiškas ir mokyti tinkamo problemų
sprendimo būdų; pl÷toti problemin÷s grup÷s mokinių užimtumą mokykloje ir už jos ribų.

Darbas pristatytas (data) 2009-03-06
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) Kauno Šilainių vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno Šilainių vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Mokyklos organizacija. Smurto, patyčių, nusikalstamumo, žalingų įpročių
prevencija
Tema „Jaunimas prieš narkotikus“
Žanras Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos projektas. 2007 m.

Autorius arba
autorių grup÷

- vardas, pavard÷ Audra Pocien÷
pareigos direktoriaus pav. ugd., II vadyb. kateg., anglų k. mokyt. met.
- vardas, pavard÷ Povilas Bugenis
pareigos biologijos mokytojas ekspertas
- vardas, pavard÷ Diana Petrauskien÷
pareigos biologijos mokytoja metodinink÷
- vardas, pavard÷ Gita Vapšyt÷
pareigos socialin÷ pedagog÷
- vardas, pavard÷ Egl÷ Gudelien÷
pareigos psicholog÷
- vardas, pavard÷ Arturas Lanskoronskis
pareigos dail÷s mokytojas metodininkas

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Kauno Šilainių vidurin÷ mokykla
telefonas 8-37 360 245
elektroninis paštas info@svm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų) Programa skirta suteikti mokiniams bei mokytojams žinių apie
narkomanijos žalą, suformuoti neigiamas nuostatas į psichoaktyvių medžiagų vartojimą, stiprinti
sveikatą, lavinti kūrybiškumą, ugdyti kultūrinę brandą, pilietiškumą, socialinius įgūdžius.
Programos tikslas: tobulinti rūkymo, alkoholio bei kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo
prevenciją tarp jaunimo ir teisinį švietimą mokykloje. Uždaviniai: nustatyti esamą situaciją
mokykloje apie žalingų įpročių paplitimą tarp jaunimo ir informuoti mokyklos bendruomenę.
Suteikti moksleiviams, mokytojams, t÷vams žinių apie prevencin÷s, medicinin÷s, psichologin÷s,
socialin÷s ir teisin÷s pagalbos galimybes ir institucijas.

Darbas pristatytas (data) 2009-03- 05
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) Kauno Šilainių vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla
Sritis, dalykas Mokyklos organizacija. Saugus eismas
Tema Pradinių klasių mokytojai kaip vaikų saugaus eismo kompetencijos ugdytojai:
kompetencija ir savęs vertinimas
Žanras Tyrimas
Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Zita Kuprien÷
pareigos
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija metodinink÷

Adresas

rajonas (miestas) Kaunas
mokykla Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla
telefonas 8-37 323 200
elektroninis paštas saugusvaikas@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Lietuvoje saugaus eismo ugdymo kompetencijos išsamūs tyrimai
n÷ra atlikti. Tod÷l jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų saugaus eismo mokymas labai priklauso
nuo pačių pedagogų patyrimo, geranoriškumo ir kompetencijos. Šiuo darbu siekiama prapl÷sti žinias
apie vaikų saugaus eismo ugdymą Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklų pradin÷se klas÷se.

Darbas pristatytas ( data) 2009-03-06
Darbas saugomas Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno lopšelis – darželis „Kūlverstukas“
Sritis, dalykas
Mokyklos organizacija. Ikimokyklinis ugdymas
Tema „Čiauškučio ir Švaručio draugyst÷“
Žanras
Projektas

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Jolanta Keršien÷
pareigos aukl÷toja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija vyresnioji aukl÷toja
vardas, pavard÷ Asta Grinevičien÷
pareigos aukl÷toja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija aukl÷toja

Adresas

rajonas (miestas) Kaunas
mokykla Lopšelis - darželis „Kūlverstukas“
telefonas 8-37 731732
elektroninis paštas ld.kulverstukas@yahoo.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Projektas vyko 2007 05 – 2008 05 m. Jis skirtas Kauno l-d
„Kūlverstukas“ ikimokyklinio amžiaus, 5-6 metų „Čiauškučių“ gr. ugdytinių teorinių žinių apie
sveiką gyvenseną gilinimui, tinkamų higienos įpročių formavimui, praktinių įgūdžių lavinimui.
Projektin÷ veikla vyko įstaigoje ir už jos ribų, glaudžiai bendradarbiaujant su ugdytinių t÷vais,
socialiniais partneriais.

Darbas pristatytas
2009-03-06
Darbas saugomas KPKC, l.-d. „Kūlverstukas“
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla
Sritis, dalykas Mokyklos organizacija. Saugus vaikas
Tema Emocinio gyvenimo sutrikimai, turintys įtakos priklausomyb÷s ligų formavimuisi.
Skirta b a i m ÷ s – d r ą s o s emocijoms
Žanras Šviečiamasis leidinys ,,Meil÷ nugali baimę“

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Kristina Lukšien÷
pareigos psicholog÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija psicholog÷

Adresas

rajonas (miestas) Kaunas
mokykla Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla
telefonas 8-37 323 200
elektroninis paštas saugusvaikas@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Metodin÷ priemon÷ t÷vams, suteikianti reikiamą informaciją apie
šeimynines aukl÷jimo sąlygas, darančias įtaką socialiai ir saviraiškoje drąsesnio vaiko formavimui.

Darbas pristatytas ( data)
2009-03-06
Darbas saugomas A.Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno Šilainių vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Mokyklos organizacija. Saugių darbo ir mokymosi aplinkų kūrimas mokykloje
Tema „Lyderių ir atstumtųjų nustatymas klas÷je sociometriniu metodu“
Žanras Tyrimas. 2006 m.

Autorius arba
autorių grup÷

- vardas, pavard÷ Audra Pocien÷
pareigos direktoriaus pav. ugd., II vadyb. kateg., anglų k. mokyt. met.
išsilavinimas aukštasis
- vardas, pavard÷ Jovita Vainauskien÷
pareigos matematikos mokytoja metodinink÷
išsilavinimas aukštasis
- vardas, pavard÷ Goda Šarauskait÷
pareigos psicholog÷
išsilavinimas aukštasis
- vardas, pavard÷ Gita Vapšyt÷
pareigos soc. pedagog÷
išsilavinimas aukštasis
5-12 klasių aukl÷tojos

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Kauno Šilainių vidurin÷ mokykla
telefonas 8-37 360 245
elektroninis paštas info@svm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Kiekvienas mokinys turi savo vietą tiek dalykinių, tiek emocinių
santykių sistemoje. Jo vietą dalykinių santykių sistemoje lemia visa klas÷ ir klas÷s vadovas,
oficialiai skirdami jam pareigas. Mokinio vietą ir vaidmenį emocinių santykių sistemoje parodo jo
socialinis statusas, kurį neoficialiai nustato visi klas÷s mokiniai. Statusas suprantamas kaip pad÷tis
(vieta) santykių sistemoje. Asmenys, gavę klas÷je daug pasirinkimų, turi aukštą statusą ir vadinami
grup÷s lyderiais, „žvaigžd÷mis“. Tyrimo tikslas yra nustatyti lyderius, „atstumtuosius“ ir
„izoliuotuosius“ klas÷se, naudojantis sociometrijos metodu. Šio sociometrinio tyrimo rezultatus
galima panaudoti praktiškai sprendžiant klas÷s problemas.

Darbas pristatytas (data) 2009-03-05
Darbas saugomas
Kauno Šilainių vidurin÷ mokykloje
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno Šilainių vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Mokyklos organizacija. Smurto, patyčių, nusikalstamumo, žalingų įpročių
prevencija
Tema „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas mokykloje“
Žanras
Tyrimas. 2006 – 2007 m.m.

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

- vardas, pavard÷ Audra Pocien÷
pareigos direktoriaus pav. ugd., II vadyb. kateg., anglų k. mokyt. met.
- vardas, pavard÷ Povilas Bugenis
pareigos biologijos mokytojas ekspertas
- vardas, pavard÷ Egl÷ Gudelien÷
pareigos psicholog÷
- vardas, pavard÷ Gita Vapšyt÷
pareigos soc. pedagog÷
- vardas, pavard÷ Diana Petrauskien÷
pareigos biologijos mokytoja metodinink÷
- vardas, pavard÷ Audron÷ Alminien÷
pareigos vyr.bibliotekinink÷
- vardas, pavard÷ Roberta Tarnauskien÷
pareigos lietuvių k. mokytoja ekspert÷
miestas Kaunas
mokykla Kauno Šilainių vidurin÷ mokykla
telefonas 8-37 360 245
elektroninis paštas info@svm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Tyrimo tikslas – įvertinti psichiką veikiančių medžiagų vartojimo
paplitimą tarp 5-11 klasių mokinių 2006/2007 m.m. Kauno Šilainių vidurin÷je mokykloje;
paanalizuoti, kokios yra pagrindin÷s psichiką veikiančių medžiagų vartojimo priežastys; išsiaiškinti,
koks yra tikrasis 5-11 klasių mokinių požiūris į psichiką veikiančių medžiagų vartojimą.

Darbas pristatytas (data) 2009-03-05
Darbas saugomas Kauno Šilainių vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla
Sritis, dalykas Mokyklos organizacija. Saugaus eismo, civilin÷s saugos ir priešgaisrin÷s
saugos įgūdžių formavimas ugdymo įstaigoje
Tema Intelektualin÷ 5 – 8 kl. mokinių viktorina ,,Aš žinau“
Žanras Viktorina

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Daiva Piličiauskien÷
pareigos pedagog÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija metodinink÷
vardas, pavard÷ Agn÷ Račkien÷
pareigos pedagog÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija metodinink÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla
telefonas 8-37 323 200
elektroninis paštas saugusvaikas@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Mokiniai, besidomintys, ieškantys informacijos, plečia savo
žinias. Pasinaudodami enciklopedijomis, internetu ieško reikalingos informacijos, ją įsisavina, o
viktorinos metu demonstruoja turimas žinias. Temos: 1. Šviesoforo istorija; 2. Dviračio istorija; 3.
Automobilio istorija; 4. Kelio ženklai; 5. Reguliuotojo signalai; 6. Gamtos reiškiniai; 7. Pagalbos
telefonai; 8. Priešgaisrin÷s saugos istorija.

Darbas pristatytas (data) 2009-03-06
Darbas saugomas Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje
Metodinink÷s
Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija
Kauno lopšelis-darželis „Kūlverstukas“
Sritis, dalykas Mokyklos organizacija. Ikimokyklinis ugdymas
Tema „Čiauškučio ir Švaručio draugyst÷“
Žanras Sveikatingumo ugdymo projektas

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Jolanta Keršien÷
pareigos aukl÷toja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija aukl÷toja
vardas, pavard÷ Asta Grinevičien÷
pareigos aukl÷toja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija aukl÷toja

Adresas

rajonas (miestas) Kaunas
mokykla Lopšelis-darželis „Kūlverstukas“
telefonas 8 37 731732
elektroninis paštas ld.kulverstukas@yahoo.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Projektas skirtas Kauno miesto, l-d „Kūlverstukas“ ikimokyklinio
amžiaus, 5-6 metų „Čiauškučių“ gr. vaikų sveikatingumo ugdymui, trukm÷: 2007-05 – 2008-05 m.
Projektą inicijavo ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija „Sveikatos želmen÷liai“. Veikla buvo
prad÷ta tyrimu, kurio tikslas: nustatyti vaikų žinių apie higieną ir praktinių šios srities įgūdžių lygį,
išsiaiškinti, kokios daromos pagrindin÷s klaidos. Remiantis gautais tyrimo rezultatais, buvo sukurtas
sveikatingumo projektas „Čiauškučio ir Švaručio draugyst÷“, kurį sudar÷ 21–a projektin÷s veiklos
plano dalis. Vykdoma veikla ap÷m÷ asmens ir aplinkos higieninį ugdymą, teisingos sampratos apie
sveiką mitybą formavimą.

Darbas pristatytas 2009-03-06
Darbas saugomas
Kauno lopšelyje-darželyje „Kūlverstukas“
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla
Sritis, dalykas Mokyklos organizacija. Saugus vaikas
Tema Metodologiškai pagrįsta medžiaga, atspindinti pozityvius vaikų aukl÷jimo metodus
Žanras Šviečiamasis leidinys ,,Myl÷k savo vaiką“

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Kristina Lukšien÷
pareigos psicholog÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija psicholog÷

Adresas

rajonas (miestas) Kaunas
mokykla Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla
telefonas 8-37 323 200
elektroninis paštas saugusvaikas@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Aktualizuojama pozityvių emocijų raiškos svarba formuojant
pamatinius vaiko elgesio modelius. Padedama t÷vams suvokti, kad d÷mesys, skiriamas laikas,
pozityvus ir tolerantiškas santykis aukl÷jant vaiką, formuoja socialią, emociškai adekvačią, stresams
atsparią asmenybę. Atkreipiamas d÷mesys į psichologinio smurto prevenciją.

Darbas pristatytas ( data) 2009-03-06
Darbas saugomas Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje
Metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58
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Švietimo institucija Kauno Vaidoto pagrindin÷ mokykla
Sritis, dalykas
Mokyklos organizacija. Mokytojo veiklos refleksija ir įsivertinimo praktika
Tema Kauno Vaidoto pagrindin÷s mokyklos mokytojo kompetencijos portfelis
Žanras
Mokytojo veiklos refleksijos ir įsivertinimo metodas

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Gražina Šliužien÷
pareigos direktor÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija II vadybin÷ kateg.
vardas, pavard÷ Vaida Budreckien÷
pareigos direktor÷s pavaduotoja ugdymui
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija III vadybin÷ kateg.

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Vaidoto pagrindin÷ mokykla
telefonas 8-37 34 58 68
elektroninis paštas vaidotopm@vaidotas.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Šiame darbe pristatomas Kauno Vaidoto pagrindin÷s mokyklos
mokytojo kompetencijos portfelis, jo struktūra ir dokumentų sąrašas atspindintis mokytojo veiklą,
tobulinimo poreikius, galimybes bei pl÷trą.

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas mokykloje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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Švietimo institucija Kauno Kazio Griniaus vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas
Mokyklos organizacija. Ugdymo turinio įgyvendinimas pagal atnaujintas
Bendrąsias programas
Tema Veiklos organizavimas Kauno Kazio Griniaus vidurin÷je mokykloje rengiantis
dirbti pagal atnaujintas Bendrąsias programas
Žanras
Veiklos aplankas

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Nijol÷ Šimkevičien÷
pareigos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kazio Griniaus vidurin÷ mokykla
telefonas 8 37 386752, 8 686 50195
elektroninis paštas nijolesimk@kgm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2007 m. geguž÷s 23 d. įsakymu Nr.ISAK- 970 patvirtintą Bendrojo lavinimo ugdymo turinio
formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir diegimo strategiją atnaujintos Lietuvos bendrojo lavinimo
mokyklos Bendrosios programos pradiniam ir pagrindiniam ugdymui. Siekiant pad÷ti mokyklos
mokytojams pasirengti dirbti pagal atnaujintas Bendrąsias programas mokykloje 2008 – 2009 m.m.
buvo organizuota kryptinga veikla, kurios tikslas – atnaujintų bendrųjų programų analiz÷,
planavimas ir pasirengimas dirbti. Veiklos aplanke pateikiama organizavimo schema, veiklos
žingsniai, problemų ieškojimo ir jų sprendimo kelias, veiklos rezultatai.Tai puikus mokyklos
mokytojų bendradarbiavimo pavyzdys, kaip kryptingai
organizuojant veiklą, naudojantis
mokykloje dirbančių švietimo konsultantų, mokytojų metodininkų patirtimi, įtraukiant į veiklą
Metodin÷s tarybos narius, Metodinius būrelius, dalijantis gerąja patirtimi, priimant bendrus
susitarimus; dalyvaujant KPKC organizuojamuose mokymuose ,,Pasirengimas atnaujintų bendrųjų
ugdymo turinio programų diegimui“, dalyvaujant mokyklos mokytojų organizuojamuose
seminaruose apie šiuolaikinį mokymą, kviečiantis lektorius į mokyklą galima pasirengti darbui
pagal atnaujintas Bendrąsias programas.

Darbas pristatytas 2009-04-20
Darbas saugomas mokykloje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11

72

