KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno Salom÷jos N÷ries vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Chemija
Tema Chemijos mokymosi sunkumai 9 klas÷je ir pagalba moksleiviui, naudojant IKT
Žanras Tyrimas ir mokomoji priemon÷ 9-osios klas÷s kursui

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Nina Sudarien÷
pareigos chemijos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija mokytoja metodinink÷ ,
vardas, pavard÷ Jolita Stankevičien÷
pareigos informatikos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija mokytoja

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Salom÷jos N÷ries vidurin÷ mokykla
telefonas 8 37 42 55 64
elektroninis paštas sneris@takas.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Tyrimo tikslas: 9 – os klas÷s chemijos programa apima itin daug, įvairių ir sud÷tingų sričių. Galima
tvirtinti, jog tai plačiausioji neorganin÷s chemijos dalis, kurios mokomasi jau antraisiais pažinties su
chemija metais.
Tod÷l iškilo poreikis išsiaiškinti konkrečius šio kurso sunkumus ir tuo pačiu ateiti į pagalbą
moksleiviui, pl÷tojant jo žinias, įgūdžius ir geb÷jimu. Siektina, kad naudojant IKT, mokinių mokymas
virstų jų pačių mokymusi.
Tyrimo metodika:
• Tiriamieji – 9-ųjų klasių moksleiviai 2006 – 07 mokslo metais.
• Tyrimo metodas – statistin÷ pasiekimų analiz÷ pagal temas ir potemius.
• Instrumentarijus – IT pagalba parengtas grafinis šių rezultatų sąvadas.
• suvokti chemijos kursą.
Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas
Salom÷jos N÷ries vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷ Ilona Teresien÷, tel 32 41 58

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

METODINIO DARBO KORTELö

Švietimo institucija Kauno pedagogų kvalifikacijos centras
Sritis Pedagogin÷ sistema
Tema Geroji patirtis ir novacijos Kauno miesto ugdymo įstaigose
Žanras Parodos katalogas

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ sudar÷ Violeta Kažem÷kien÷
pareigos metodinink÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Kauno pedagogų kvalifikacijos centras
telefonas 8 37 32 42 11
elektroninis paštas informacinis@kpkc.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, vykdydamas
Pedagogų profesin÷s raidos ecntro projektą „Metodin÷s veiklos svarba ugdymo procese“, kartu su
Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriumi, Kauno miesto Mokyklų metodine taryba, organizavo
metodines dienas, kurių metu vyko paroda. Parodos katalogas išleistas atskiru leidiniu.

Darbas pristatytas (data) 2008 -05 -17 PPRC
Darbas saugomas (PPRC, mokykloje, kt.) KPKC, 103 kab.
Metodininkas direkt. pavaduotoja Aurelija Makūnien÷, tel. 32 40 43

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
METODINIO DARBO KORTELö

Švietimo institucija Kauno pedagogų kvalifikacijos centras
Sritis Pedagogin÷ sistema
Tema Geroji patirtis ir novacijos Kauno miesto ugdymo įstaigose
Žanras Straipsnių ir pranešimų rinkinys

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Kauno pedagogų kvalifikacijos centras
pareigos
išsilavinimas
kvalifikacin÷ kategorija

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Kauno pedagogų kvalifikacijos centras
telefonas 8 37 32 40 43
elektroninis paštas metodinis@kpkc.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, vykdydamas
Pedagogų profesin÷s raidos ecntro projektą „Metodin÷s veiklos svarba ugdymo procese“, kartu su
Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriumi, Kauno miesto Mokyklų metodine taryba, organizavo
metodines dienas, kuriose dalyvavo 441 mokytojas. Dienų metu pristatyta Kauno miesto ugdymo
įstaigų geroji patirtis ir novacijos išleistos atskiru leidiniu.

Darbas pristatytas (data) - 2008 -05
Darbas saugomas (PPRC, mokykloje, kt.) - KPKC, 103 kab.
Metodininkas direkt. pavaduotoja Aurelija Makūnien÷, te. 32 40 43

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno Salom÷jos N÷ries vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Istorija
Tema Vasario 16-oji – praeityje ir dabar
Žanras Mokomoji kompiuterin÷ priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Edita Mačiulaitien÷
pareigos istorijos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji mokytoja

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Salom÷jos N÷ries vidurin÷ mokykla
telefonas 8 37 42 55 64
elektroninis paštas sneriesvm@sneris.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Mokomoji kompiuterin÷ priemon÷ skirta 9 - 12 klas÷s mokiniams.
Tikslas: Apžvelgti ir pamin÷ti Lietuvos nepriklausomyb÷s kelią nuo 1905m. iki 1918 m. Naudojant
skaidres mokiniams primenami XX a. pradžios įvykiai Lietuvoje. Pamokos įtvirtinimui mokiniai
grup÷mis nagrin÷ja ir aptaria dokumentus.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas Salom÷jos N÷ries vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷ Vilija Barzdžiuvien÷, tel 32 40 61

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno Salom÷jos N÷ries vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Istorija
Tema Europos valstyb÷s XX a. 4 –ame dešimtmetyje. Tarptautinių santykių aštr÷jimas 4 – o
dešimtmečio pabaigoje ir Antrojo pasaulinio karo pradžia
Žanras Mokomoji kompiuterin÷ priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Edita Mačiulaitien÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji mokytoja

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Salom÷jos N÷ries vidurin÷ mokykla
telefonas 8 37 42 55 64
elektroninis paštas sneriesvm@sneris.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Mokomoji kompiuterin÷ priemon÷ skirta 10 ir 12 klas÷s mokiniams.
Tikslas: žem÷lapių pagalba pakartoti XX a. 4 –to dešimtmečio įvykius Europoje.
Naudojant šią mokomąją kompiuterinę priemonę mokiniams primenamas tarpukario žem÷lapis, XX a.
Europos istoriniai įvykiai, datos. Mokiniai įtvirtina žinias atlikdami pateiktas užduotis.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas Kauno Salom÷jos N÷ries vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷ Vilija Barzdžiuvien÷, tel.32 40 61

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno Salom÷jos N÷ries vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Vokiečių kalba
Tema Žodžių kartojimas kryžiažodžių pagalba
Žanras
Mokomoji kompiuterin÷ priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Lina Šapkauskien÷ ir įvairių klasių mokiniai
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji mokytoja

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Salom÷jos N÷ries vidurin÷ mokykla
telefonas 8 37 42 55 64
elektroninis paštas sneriesvm@sneris.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Mokomoji kompiuterin÷ priemon÷ skirta 6 - 12 klas÷s mokiniams.
Tikslas: Naudojant kryžiažodžius, lengvai ir linksmai pakartoti įvairių temų išmoktus žodžius,
žodžių formas. Kryžiažodžiai naudojami baigus temą ar gramatikos skyrių. Kryžiažodžių kūrimas
padeda motyvuoti ir sudominti mokinius vokiečių kalba, lavina mokinių kūrybiškumą, padeda
užtvirtinti įgytas žinias.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas
Kauno Salom÷jos N÷ries vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷ Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija Kauno 1-oji muzikos mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Kankl÷s
Tema „Tu bituke, lelimoj“
Žanras
Mokymo priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Alvyda Česien÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija mokytoja ekspert÷,
vardas, pavard÷ Arūnas Genys
pareigos mokytojas
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyr. mokytojas

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla 1-oji muzikos mokykla
telefonai 8 37 38 33 88, 8 682 32131
elektroninis paštas alvydaces@takas.lt; agband@zebra.lt

Anotacija (iki 300 ženklų) Kūrinys „Tu bituke, lelimoj“ skirtas muzikos mokyklų kanklių
ansambliams ir moksleivių folkloro ansambliams. Šis kūrinys perteikia advento laikotarpio nuotaiką,
sujungia autentišką liaudies dainą su šiuolaikin÷s muzikos elementais.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas Kauno 1-oje muzikos mokykloje, J. Gruodžio 25. Kaunas
Metodininkas Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno 1-oji muzikos mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Kankl÷s
Tema „Sakal÷li sierasai“
Žanras
Mokymo priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Alvyda Česien÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija mokytoja ekspert÷,
vardas, pavard÷ Arūnas Genys
pareigos mokytojas
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyr. mokytojas

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla 1-oji muzikos mokykla
telefonai 8 37 38 33 88, 8 682 32131
elektroninis paštas alvydaces@takas.lt; agband@zebra.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Kūrinys „Sakal÷li sierasai “ skirtas muzikos mokyklų kanklių
ansambliams ir moksleivių folkloro ansambliams. Ši liaudies dainos aranžuot÷ skatina šiuolaikinį
jaunimą dom÷tis etnine muzika, ir suvokti jos išliekamąją meninę vertę.

Darbas pristatytas 2008-09-15
Darbas saugomas Kauno 1-oje muzikos mokykloje, J. Gruodžio 25. Kaunas
Metodininkas Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno 1-oji muzikos mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Kankl÷s
Tema „Žaliam sodi obel÷l÷“
Žanras
Mokymo priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Alvyda Česien÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija mokytoja ekspert÷,
vardas, pavard÷ Arūnas Genys
pareigos mokytojas
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyr. mokytojas

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla 1-oji muzikos mokykla
telefonai 8 37 38 33 88, 8 682 32131
elektroninis paštas alvydaces@takas.lt; agband@zebra.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Kūrinys „Žaliam sodi obel÷l÷“ skirtas muzikos mokyklų kanklių
ansambliams ir moksleivių folkloro ansambliams. Šis kūrinys suteikia galimybę naujai pažvelgti į
tradicinę liaudies muziką, ją atliekant šiuolaikiškai ir nepažeidžiant etnin÷s muzikos savitumo.
Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas Kauno 1-oje muzikos mokykloje, J. Gruodžio 25. Kaunas
Metodininkas Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno 1-oji muzikos mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Kankl÷s
Tema „Riturnel÷“
Žanras
Mokymo priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Vidmantas Bartulis
pareigos kompozitorius
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija mokytojas

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla 1-oji muzikos mokykla
telefonai 8 699 83218
elektroninis paštas

Anotacija (iki 300 ženklų)
Kūrinys „Riturnel÷“ skirtas muzikos mokyklų kanklių ir skudučių
ansambliui. Šis kūrinys papildo pedagoginį- koncertinį kanklių muzikos repertuarą ir parašytas
festivaliui „Kanklių godos – 2008“.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas Kauno 1-oje muzikos mokykloje, J. Gruodžio 25. Kaunas
Metodininkas Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija Kauno 1-oji muzikos mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Muzika
Tema „Tradiciniai šokiai kankliuoti mišriu būdu“
Žanras Instrumentin÷ muzika (koncertin÷ms kankl÷ms)

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Dalia Čižinauskien÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyr. mokytoja

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kauno 1-oji muzikos mokykla
telefonas 8 672 32488
elektroninis paštas dalia.cizinauskiene@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Rinkin÷lyje yra 12 skambių ir nuotaikingų liaudies šokių. Kūrin÷liai
skirti II-III klas÷s (6 mokymo metai), III-IV klas÷s (8 mokymo metai) mokiniams. Šokiai tinkami
smulkiai kankliavimo technikai (kankliuojant po vieną stygą, mišriu būdu) ir pozicijų jungimo
technikai įvaldyti.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas
Kauno 1-oje muzikos mokykloje
Metodininkas Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija Kauno moksleivių technin÷s kūrybos centras
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Menin÷ fotografija
Tema „Fotografo ABC“
Žanras
Dail÷s išpl÷stinio kurso modulio mokymo priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Tatjana Kuzmina
pareigos menin÷s fotografijos studijos vadov÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija fotografijos mokytoja ekspert÷,
vardas, pavard÷ Ivanas Kuzminas
pareigos vizualinio lavinimo skyriaus ved÷jas
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vizualinių menų mokytojas ekspertas

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Moksleivių technin÷s kūrybos centras
telefonas 8 698 10456
elektroninis paštas kadras@kadras.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Knygoje nagrin÷jamos temos: fotografijos istorija, fotografavimo
aparatūra ir technika, fotomedžiagos, fotografavimo klaidos. Leidinyje trumpai apžvelgiami
fotografijos žanrai, menin÷s raiškos priemon÷s, savarankiškas nuotraukų spausdinimas, skaitmenin÷
fotografija. (96 psl.)

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas
Moksleivių technin÷s kūrybos centre
Metodininkas Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija Kauno moksleivių technin÷s kūrybos centras
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Menin÷ fotografija
Tema „Fotografijos meno pradmenys“
Žanras
Vadov÷lis 11-12 klasei

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Tatjana Kuzmina
pareigos menin÷s fotografijos studijos vadov÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija fotografijos mokytoja ekspert÷,
vardas, pavard÷ Ivanas Kuzminas
pareigos vizualinio lavinimo skyriaus ved÷jas
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vizualinių menų mokytojas ekspertas

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Moksleivių technin÷s kūrybos centras
telefonas 8 698 10456
elektroninis paštas kadras@kadras.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Vadov÷lyje pristatomi menin÷s raiškos būdai ir priemon÷s:
komponavimo taisykl÷s, fotografavimo taško parinkimas, atvaizdo planai, perspektyva, pagrindinis
objektas, apšvietimo tipai, rakursas, tonai ir pustoniai, spalvų derm÷ ir disonansas, kontrastas ir kt.
Aptariami fotografijų vertinimo kriterijai, fotografinio meistriškumo etapai ir kanonai. Aiškinamas
fotografijos ir dail÷s ryšis. Pateikiama žinių apie fotografijos priešistorę nuo tada, kai ji buvo
vertinama kaip mokslinis išradimas, iki tų dienų, kai pirmųjų fotomenininkų darbai tapo lygiaverčiais
tapybos kūriniams. Vadov÷lyje pristatomi Lietuvos fotografijos laikotarpiai ir žymiausi
fotomenininkai. (128 psl.)

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas
Moksleivių technin÷s kūrybos centre
Metodininkas Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija Kauno moksleivių technin÷s kūrybos centras
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Menin÷ fotografija
Tema „Kūrybin÷ fotografija. Fotografijos žanrai“
Žanras
Metodinis leidinys 11-12 klasei

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Tatjana Kuzmina
pareigos menin÷s fotografijos studijos vadov÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija fotografijos mokytoja ekspert÷,
vardas, pavard÷ Ivanas Kuzminas
pareigos vizualinio lavinimo skyriaus ved÷jas
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vizualinių menų mokytojas ekspertas

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Moksleivių technin÷s kūrybos centras
telefonas 8 698 10456
elektroninis paštas kadras@kadras.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Knyga „Kūrybin÷ fotografija. Fotografijos žanrai“ – tai vadov÷lio
„Fotografijos meno pradmenys“ priedas. Leidinyje pateikta per šimtą patarimų, supažindinančių su
pagrindin÷mis kadro komponavimo taisykl÷mis, šviesos ir spalvos pritaikymu praktiniame darbe.
Atskiruose skyriuose aiškinama kaip pasiekti meistriškumo natiurmorto, portreto, peizažo ir
reportažin÷s fotografijos žanruose. Knyga iliustruota puikiomis mokinių nuotraukomis. (128 psl.)

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas
Moksleivių technin÷s kūrybos centre
Metodininkas Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija Kauno moksleivių technin÷s kūrybos centras
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Drama
Tema „Aktorinio meistriškumo pamokos“
Žanras
Metodinis leidinys

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Ivanas Kuzminas
pareigos vizualinio lavinimo skyriaus ved÷jas
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vizualinių menų mokytojas ekspertas

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Moksleivių technin÷s kūrybos centras
telefonas 8 698 10456
elektroninis paštas kadras@kadras.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Leidinyje žymūs Lietuvos aktoriai, režisieriai, kino kritikai dalinasi
patirtimi, kaip siekti profesionalumo aktorinio meistriškumo ir kūrybinio ugdymo srityse. Knygut÷je
daug aktorinių žaidimų ir pratimų, iliustruotų nuotraukomis. Metodinis leidinys paruoštas mokinių
dramos studijoje, kuriant pilno metražo vaidybinį filmą „Dingę atgimti“.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas
Moksleivių technin÷s kūrybos centre
Metodininkas Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija Kauno moksleivių technin÷s kūrybos centras
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Vizualinis menas
Tema „Kaip sukurti video filmą“
Žanras
Metodinis leidinys

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Ivanas Kuzminas
pareigos vizualinio lavinimo skyriaus ved÷jas
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vizualinių menų mokytojas ekspertas

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Moksleivių technin÷s kūrybos centras
telefonas 8 698 10456
elektroninis paštas kadras@kadras.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Leidinyje atsakoma į klausimus: kokią filmavimo techniką pasirinkti,
kaip teisingai sukomponuoti kadrą, nuo ko prad÷ti darbą, kokį apšvietimą parinkti, kaip filmuoti,
montuoti ir kurti filmo scenarijų. Leidinys paruoštas mokinių kino studijoje „Kadras“. Knygut÷ skirta
mokinių video ir dramos studijoms, pradedantiesiems filmų kūr÷jams, mokiniams ir pedagogams,
norintiems kurti trumpo metražo filmus.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas
Moksleivių technin÷s kūrybos centre
Metodininkas Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija Kauno choreografijos mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Šokis
Tema „Neįgaliųjų šokio teorija, metodika ir organizavimas“
Žanras Mokymo priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Lina Navardauskien÷
pareigos direktor÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija choreografijos mokytoja metodinink÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kauno choreografijos mokykla
telefonas 8 37 36 16 14
elektroninis paštas direktorius@sokis.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Priemon÷ yra skirta šokio mokytojams (vadovams), kurie ruošiasi
dirbti su integruotomis arba neįgaliųjų grup÷mis. Pirmojoje knygos dalyje pagrindinis d÷mesys yra
skiriamas teoriniams šokio užsi÷mimų planavimo, šokio mokymo strategijų choreografijos principų
apibūdinimui, antroji dalis skiriama šokio pratybų organizavimui ir pavyzdžiams.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas
Kauno choreografijos mokykloje
Metodininkas Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno Jono Basanavičiaus vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Braižyba
Tema Braižybos konspektas
Žanras Mokymo priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Gražina Šedvydien÷
pareigos braižybos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija braižybos mokytoja metodinink÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Kauno Jono Basanavičiaus vidurin÷ mokykla
telefonas
8 37 36 35 01
elektroninis paštas basanaviciusvm@jbasanavicius.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Braižybos konspektas skirtas vidurinių bendrojo lavinimo
mokyklų mokiniams, besimokantiems braižybą ir sudarytas remiantis pagal galiojančią mokymo
programą.

Darbas pristatytas (data) 2008-09-15
Darbas saugomas (PPRC, mokykloje, kt.) Kauno Jono Basanavičiaus vidurin÷je mokykloje
Metodininkas Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno „Vyturio“ vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Dail÷, technologijos
Tema „Tradicinių menų ir amatų atspindžiai velykiniuose mokinių darbeliuose“
Žanras Mokomasis filmas

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷
Sigita Ambrulien÷
pareigos direktoriaus pavaduotoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija technologijų mokytoja metodinink÷,
vardas, pavard÷
Jurgita Stravinskien÷
pareigos
dail÷s mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija vyr. mokytoja

Adresas

miestas Kaunas
mokykla „Vyturio“ vidurin÷ mokykla
telefonas 8 682 27357
elektroninis paštas jurgastrav@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Mokomasis dail÷s ir technologijų integruoto projekto
„Dalykin÷ menų – amatų savait÷“ pristatymas. Projekto ir filmo tikslas – pl÷sti ir puosel÷ti mokinių
žinias apie lietuvių liaudies amatus ir tradicijas, ugdyti pagarbą, gamtai ir žmogui.

Darbas pristatytas (data) 2008-09-15
Darbas saugomas (PPRC, mokykloje, kt.) Kauno „Vyturio“ vidurin÷je mokykloje
Metodininkas Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Kankl÷s
Tema Aranžuoti kūriniai kankl÷ms
Žanras Kanklių dalyko mokymo priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷
Jurga Senkut÷
pareigos
mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokykla
telefonas 8 37 73 14 37, 8 672 12522
elektroninis paštas gintarek@zum.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Šioje kanklių dalyko mokymo priemon÷je – 8 aranžuoti kūriniai
kankl÷ms: 4 aranžuot÷s skirtos kankl÷ms solo arba kankl÷ms su fortepijono pritarimu ir 4
aranžuot÷s skirtos kanklių ansambliui.

Darbas pristatytas (data) 2008-09-11
Darbas saugomas (PPRC, mokykloje, kt.) A.Kačanausko muzikos mokykloje
Metodininkas
Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno 1-oji muzikos mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Muzika
Tema Muzikinis sudoku
Žanras Mokymo priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Egl÷ Valantinien÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja ekspert÷

Adresas

rajonas (miestas) Kaunas
mokykla Kauno 1-oji muzikos mokykla
telefonas 8 37 42 28 34
elektroninis paštas k1mm@takas.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Mokymo priemon÷ „Muzikinis sudoku“ skirta solfedžio ir muzikos
istorijos disciplinoms. Ji žaismingai pad÷s įtvirtinti įvairias tonacijas, pad÷s orientuotis jų alteracijos
ženkluose, taip pat primins populiarias muzikines temas ir pad÷s jas užrašyti natomis. Natos rašomos
skiemeniniais pavadinimais, tik paskutiniuose pavyzdžiuose pateikiamas dvigubas žym÷jimas – t.y.
šalia skiemeninio pateikiamas raidinis žym÷jimas.

Darbas pristatytas (data) 2008-04-02
Darbas saugomas (PPRC, mokykloje, kt.) Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje
Metodininkas Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija
Kauno Viktoro Kuprevičiaus vidurin÷ mokykla
Dalykas, sritis
Pedagogin÷ sistema. Anglų kalba
Tema Vaizdin÷s priemon÷s anglų kalbos pamokoms
Žanras Atvirut÷s su kylančiais paveiksl÷liais

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Vaida Baliukovait÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija mokytoja

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Viktoro Kuprevičiaus vidurin÷ mokykla
telefonas 8 37 31 20 81
elektroninis paštas kupreviciausvm@kuprevicius.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Atvirut÷s su iškylančiais paveiksl÷liais (angl. Pop-up cards) skirtos 5
klas÷s specialiųjų poreikių mokiniams. Šios vaizdin÷s priemon÷s padeda įtvirtinti ir pakartoti jau
išmoktą leksiką. Mokiniai, padedami mokytojos, atvirutes gali pasidaryti patys – taip integruojamos
anglų kalbos ir technologijų pamokos.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas
Kauno Viktoro Kuprevičiaus vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷ Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija
Kauno Šančių vidurin÷ mokykla
Dalykas, sritis
Pedagogin÷ sistema. Dorinis ugdymas (tikyba) ir informacin÷s technologijos
Tema Didysis žygis – kelion÷ po Bibliją
Žanras
Integruotos pamokos išpl÷stinis planas

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Vesta Žiūraitien÷
pareigos tikybos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji mokytoja,
vardas, pavard÷ Ilona Gričialauskait÷
pareigos informacin÷s technologijos, matematika
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji mokytoja

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kauno Šančių vidurin÷ mokykla
telefonas 8 37 34 15 05
elektroninis paštas sanciuvm@sanciai.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Šia integruota pamoka buvo siekiama supažindinti penktos klas÷s
mokinius su Biblija, taip pat parodyti galimybes, kurias suteikia informacin÷s technologijos. Ugdomi
geb÷jimai naudotis elektronine Biblija ir joje surasti reikiamą citatą.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas
Kauno Šančių vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷ Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija Kauno Salom÷jos N÷ries ir Aleksandro Stulginskio vidurin÷s mokyklos
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Dorinis ugdymas (Katalikų tikyba)
Tema Religijos vieta žmogaus gyvenime... Tik tiek?
Žanras Vaizdin÷ – tekstin÷ priemon÷

Autoriai

vardas, pavard÷ Rolandas Jakušovas
pareigos tikybos mokytojas
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija vyresnysis mokytojas,
vardas, pavard÷ Audra Jakušovien÷
pareigos tikybos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Salom÷jos N÷ries vidurin÷ mokykla
telefonas 8 37 33 24 55
elektroninis paštas sneriesvm@sneris.kaunas.lm.lt
miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Aleksandro Stulginskio vidurin÷ mokykla
telefonas 8 37 31 20 88
elektroninis paštas stulginskiovm@stulginskis.kaunas.lm.lt

Anotacija Vaizdin÷ priemon÷ apie religijos (ar Dekalogo) vietą žmogaus gyvenime. Religijos
simboliu pasirinktas Dievo įsakymus plokšt÷se vaizduojantys piešiniai. Priemon÷ skirta aptarti
šiandienines klaidingas religijos (ar Dekalogo) vietos žmogaus gyvenime sampratas ir kartu ieškoti
atsakymo, kokia ji tur÷tų būti. Priemon÷ skirta 6 – 9 klas÷ms.

Darbas pristatytas 2008-09-15
Darbas saugomas Autorių asmeniniame archyve
Metodinink÷ Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija
Kauno „Aušros“ gimnazija
Dalykas, sritis
Pedagogin÷ sistema. Užsienio (rusų ) kalba
Tema
Paštas
Žanras
Individualios užduotys X-XII kl. mokiniams

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Natalija Kliorien÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija mokytoja ekspert÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kauno „Aušros“ gimnazija

Anotacija (iki 300 ženklų)
Mokymo priemon÷ skirta rusų ( užsienio) kalbos skaitymo,
supratimo, kalb÷jimo, rašymo įgūdžiams ir geb÷jimams lavinti mokantis temą „Paštas“ X-XII kl.
Individualios ir diferencijuotos užduotys.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas
Kauno „Aušros“ gimnazijoje
Metodinink÷ Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija Kauno Juozo Grušo vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Vokiečių kalba
Tema Veiksmažodžių pagrindin÷s formos ir jų vartojimas sakiniuose įvairiais laikais
Žanras Metodin÷ priemon÷ - stalo žaidimas

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Elvyra Gustauskien÷
pareigos
vokiečių kalbos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija vyresnioji mokytoja

Adresas

miestas Kaunas
mokykla
Juozo Grušo vidurin÷ mokykla
telefonas 8 37 37 76 27
elektroninis paštas grusovm@grusas.kaunas.lm

Anotacija (iki 300 ženklų)
Ši metodin÷ priemon÷ - stalo žaidimas „Veiksmažodžio kelion÷“
padeda moksleiviams įtvirtinti vokiečių kalbos silpnųjų ir stipriųjų veiksmažodžių pagrindines formas,
jų asmenavimą ir vartojimą sakiniuose įvairiais laikais. Žaidimą gali žaisti 2-5 moksleiviai arba
komandos. Žaid÷jai ridena kauliuką ir slenka žaidimo lauku atlikdami užduotis. Žaidimo taisykles
galima sunkinti, atsižvelgiant į mokinių amžių ir geb÷jimo lygį. Skirtingomis spalvomis pažym÷ti
langeliai (pagal susitarimą) – įvairios užduotys (pvz. m÷lyna- pasakyti sakinį perfekt laiku 3-uoju
asmeniu).

Darbas pristatytas (data) 2008-09-15
Darbas saugomas (PPRC, mokykloje, kt.) Juozo Grušo vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷ Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno Eigulių vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Pradin÷s ugdymas
Tema Metų laikai, m÷nesiai, savait÷s, dienos
Žanras
Plakatas

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷
Laimut÷ Šaulien÷, Aušra Kepežinskien÷
pareigos mokytojos
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytojos metodinink÷s

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Eigulių vidurin÷ mokykla
telefonas 8 37 38 61 48
elektroninis paštas eiguliuvm@eiguliai.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Priemon÷ skirta integruotoms lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo,
matematikos pamokoms. Supažindina mokinius su metų laikais, jų požymiais, m÷nesių pavadinimais,
savaičių, dienų skaičiumi.

Darbas pristatytas (data) 2008–09-15
Darbas saugomas (PPRC, mokykloje, kt.) Eigulių vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷ Audron÷ Antanavičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Tirkiliškių lopšelis-darželis
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Ikimokyklinis ugdymas
Tema „Metų karusel÷“, „Paskaičiuokim“
Žanras
Metodin÷s ugdymo priemon÷s

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷
Audron÷ Zajančkauskien÷
pareigos aukl÷toja mokytojos
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija vyresnioji aukl÷toja

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Tirkiliškių lopšelis-darželis
telefonas 8 656 47788, 8 37 39 25 46
elektroninis paštas audute@takas.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Metodin÷ ugdymo priemon÷ ‚Metų karusel÷“ skirta supažindinti
su metų laikais,turtinti žodyną,lavinti regimąjį suvokimą,priemon÷ ‚Paskaičiuokim“-mokyti
skaičiuoti,skirti spalvas,lavinti smulkiąją motoriką.

Darbas pristatytas (data) 2008–09-15
Darbas saugomas (PPRC, mokykloje, kt.) Tirkiliškių lopšelyje-darželyje
Metodinink÷ Audron÷ Antanavičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno lopšelis-darželis „Kūlverstukas“
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Ikimokyklinis ugdymas
Tema „Skaičiai“
Žanras Metodin÷ mokymo priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Alma Lukošiūnien÷
pareigos kūno kultūros pedagog÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija pedagog÷ metodinink÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Lopšelis-darželis „Kūlverstukas“
telefonas 8 37 33 16 61
elektroninis paštas ld.kulverstukas@yahoo.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Supažindinti su skaitmenimis nuo 1 iki 9. mokyti skaičiuoti did÷jančia
ir maž÷jančia tvarka. Įtvirtinti spalvų pažinimą. Lavinti smulkiosios motorikos įgūdžius (varstant
raištelius į skylutes ir surišant raištelius).

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas Lopšelyje-darželyje „Kūlverstukas“
Metodinink÷ Audron÷ Antanavičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija
Kauno vaikų abilitacijos centras
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Gimtoji kalba, pasaulio pažinimas
Tema „Metų kalendorius“
Žanras
Vaizdin÷ – mokomoji priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Rita Andriušien÷
pareigos aukl÷toja
išsilavinimas aukštesnysis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji aukl÷toja,
vardas, pavard÷ Vida Ravinien÷
pareigos aukl÷toja
išsilavinimas aukštesnysis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija aukl÷toja

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kauno vaikų abilitacijos centras
telefonas 8 37 26 91 54
elektroninis paštas

Anotacija (iki 300 ženklų)
Šią priemone galima naudoti vaikams su elgesio, emocijų ir
socialin÷s raidos sutrikimais, pasaulio pažinimo ir gimtosios kalbos pamokų metu. Vieni vaikai
užduotis gali atlikti impresyviai, įvardindami gestu, kiti – ekspresyviai, perskaitydami, pasukdami
rodyklę ir pakabindami atitinkamą kortelę. Žiur÷dami į „Metų kalendorių“, mokiniai savarankiškai
arba kartu su pedagogu gali aptarti gamtos reiškinius, metines šventes, oro sąlygas, mokytis spalvų,
skaityti, skaičiuoti.“Metų kalendorius“ – puiki priemon÷, skatinanti visapusišką pažintinių procesų
vystymąsi: analizę, abstrahavimą, lyginimą.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas
Kauno vaikų abilitacijos centre
Metodinink÷ Audron÷ Antanavičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija
Kauno lopšelis-darželis „Kūlverstukas“
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Ikimokyklinis ugdymas
Tema „Lapelis ir medelis“
Žanras
Mokymo vaizdin÷ priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Birut÷ Adomaitien÷
pareigos aukl÷toja
išsilavinimas neuniversitetinis aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji aukl÷toja

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Lopšelis-darželis „Kūlverstukas“
telefonas 8 37 33 16 61
elektroninis paštas ld.kulverstukas@yahoo.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Priemon÷ skirta:
• Lavinti smulkiąją motoriką, stiprinti riešo raumenis, pirštukų lankstumą.
• Formuoti vaikų suvokimą apie skaičių seką, pad÷ti vaikui geriau įsiminti skaitmenis.
• Ugdyti pastabumą, skirti spalvų skirtumą ir lavinti estetinį skonį.
Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas Lopšelyje-darželyje „Kūlverstukas“
Metodinink÷ Audron÷ Antanavičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno lopšelis-darželis „Kūlverstukas“
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Specialusis ugdymas
Tema „Garsų įvairov÷“
Žanras Metodin÷ mokymo priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

vardas, pavard÷ Inga Erika Danauskien÷
pareigos logoped÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija logoped÷ metodinink÷
miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Lopšelis-darželis „Kūlverstukas“
telefonas 8 37 33 16 61
elektroninis paštas ld.kulverstukas@yahoo.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Supažindinti su supančios aplinkos garsais, juos įvardinti ir
identifikuoti. Lavinti foneminę klausą pam÷gdžiojant, imituojant. Skirti garsą, skiemenį.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas
Lopšelyje-darželyje „Kūlverstukas“
Metodinink÷ Audron÷ Antanavičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno Tirkiliškių lopšelis-darželis
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Ikimokyklinis ugdymas
Tema „Metai“
Žanras Metodin÷ ugdymo priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Dalia Jankauskien÷
pareigos aukl÷toja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji aukl÷toja

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Tirkiliškių lopšelis-darželis
telefonas 8 652 40629
elektroninis paštas audute@takas.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Metodin÷ ugdymo priemon÷ „Metai“ skirta supažindinti su metų
laikais, žodyno turtinimui, spalvų skirimui.
Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas
Tirkiliškių lopšelyje-darželyje
Metodinink÷ Audron÷ Antanavičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Metodin÷ ugdymo priemon÷
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Ikimokyklinis ugdymas
Tema „Išdyk÷lis zuikis“
Žanras
Metodin÷ ugdymo priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Reda Kungien÷
pareigos aukl÷toja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija aukl÷toja

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Tirkiliškių lopšelis - darželis
telefonas 8 604 95195
elektroninis paštas audute@takas.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Metodin÷ ugdymo priemon÷ skirta Metodin÷ ugdymo priemon÷
„Išdyk÷lis zuikis“ skirta supažindinti su spalvomis,mokyti skaičiuoti ,lavinti lyt÷jimo suvokimą.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas
Tirkiliškių lopšelyje - darželyje
Metodinink÷ Audron÷ Antanavičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno lopšelis–darželis „Kūlverstukas“
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Ikimokyklinis ugdymas
Tema „Boruž÷l÷“
Žanras
Stalo ir judrusis žaidimai

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Jolanta Keršien÷
pareigos aukl÷toja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija aukl÷toja

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Lopšelis-darželis „Kūlverstukas“
telefonas 8 37 73 17 32
elektroninis paštas ld.kulverstukas@yahoo.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Anotacija Priemon÷ skirta ikimokyklinio amžiaus vaikų d÷mesio
lavinimui, judrumo skatinimui, mokymuisi skaičiuoti, lyginti (>, <, =), vertinti (kiek trūksta, kiek iš
viso, kelintas), rungtyniauti. Stalo žaidime dalyvauja 1–4 žaid÷jai, paeiliui ridenamas kauliukas,
atitinkamu kiekiu nurodytos spalvos žetonų dengiami boruž÷s taškeliai. Laimi greičiausiai užpildę
visus baltus taškelius. Galima dengti tik vienos spalvos žetonais, iškritus netinkamos spalvos
taškams, kauliukas perleidžiamas draugui. Vaikai lygina kurios spalvos taškelių daugiau, mažiau, po
lygiai, kiek dar neuždengtų taškų, kiek sud÷jus žalius ir oranžinius taškus yra iš viso. Judrusis
žaidimas skirtas atsipalaiduoti, smagiai pajud÷ti. Naudojama tik klijuot÷, ji tiesiama ant kilimo,
dalyvauja 5 žaid÷jai-boruž÷l÷s. Vaikai stovi ant klijuot÷s, po signalo „Saulut÷ šviečia“ boruž÷l÷s
skraido aplink, po signalo „Lietus lyja“ boruž÷s skrenda į namus (vaikai stengiasi atsistoti ant
boruž÷s, kuris nesp÷ja, išeina iš žaidimo). Klijuot÷ kas kartą perlenkiama, kol lieka viena boruž÷l÷ –
laim÷toja.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas
Lopšelyje-darželyje „Kūlverstukas“
Metodinink÷ Audron÷ Antanavičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno lopšelis-darželis ,,Rokutis“
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Dvasinis, dorovinis ugdymas
Tema ,,Šiluvos giesm÷“
Žanras
Knyga vaikams

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Julija Bakūnait÷
pareigos metodinink÷ - organizator÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija aukl÷toja ekspert÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Lopšelis-darželis ,,Rokutis“
telefonas 8 37 43 60 49
elektroninis paštas julijabak@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Knygel÷ ,,Šiluvos giesm÷“ skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio
amžiaus bei pradinių klasių vaikams. Tai tikrais istoriniais faktais paremtas meninis pasakojimas,
skirtas Marijos apsireiškimo Šiluvoje jubiliejui. Knygel÷je yra užduočių vaikams, kurios skatins
vaikus ne tik jas atlikti, bet ir kurti naujas.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas Lopšelyje-darželyje ,,Rokutis“
Metodinink÷ Audron÷ Antanavičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija
Kauno kurčiųjų darželis-mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Specialusis ugdymas
Tema ,,Stebuklingas obuolys“
Žanras
Pasakų knygel÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Danguol÷ Ivoškien÷
pareigos surdopedagog÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji aukl÷toja

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kurčiųjų darželis - mokykla
telefonas 8 37 45 40 29
elektroninis paštas dmkurtieji@zebra.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Pasakų knygel÷ „Stebuklingas obuolys“ skirta vaikams su klausos
negale. Knygel÷ originali, iliustruota vaikų darbais. Pasakų knygel÷ puiki mokymo priemon÷,
turtinant vaikų žodyną, įtvirtinant daktilinę kalbą.
Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas Kurčiųjų darželyje - mokykloje
Metodinink÷ Audron÷ Antanavičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno menų darželis „Etiudas“
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Muzika
Tema Idiofonai, džingulis
Žanras Priemon÷: instrumentas

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Jurgita Urnižien÷
pareigos muzikos pedagog÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija mokytoja metodinink÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Menų darželis „Etiudas“
telefonas 8 672 10133, 8 37 31 39 91
elektroninis paštas jururni@gmail.com, etiudas@dr.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Džingulis - saviskambis instrumentas. Garsas susidaro smūgiu
suvirpinus instrumentą arba jo dalį. Tai švenčių kvieslio lazda, kuria galime išryškinti akcentuotas
natas.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas
Menų darželyje „Etiudas“
Metodinink÷ Audron÷ Antanavičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno sanatorinis- lopšelis „Pušyn÷lis“
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Priešmokyklinis ugdymas
Tema Didaktin÷ priemon÷ „Margučiai“
Žanras
Mokomosios užduotys

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Ona Simanavičien÷
pareigos aukl÷toja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija aukl÷toja

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Sanatorinis lopšelis- darželis „Pušyn÷lis“
telefonas 8 37 34 58 82
elektroninis paštas

Anotacija (iki 300 ženklų)
Priemon÷ skirta 5- 6 metų vaikų pažinimo, komunikavimo,
socialinei, meninei, sveikatos kompetencijoms ugdyti. Priemonę sudaro: 24 popieriniai (morkin÷s,
žalios, m÷lynos ir raudonos spalvos) maručiai. Ant kiaušinių trafaretų užrašyti žodžiai didžiosiomis
ir mažosiomis raid÷mis. Žodžiai siejasi su Velykų švente.
Veikla. Vaikas, perskaitęs užrašą didžiosiomis raid÷mis, ieško margučio su tokiu pačiu žodžiu, bet
parašytu mažosiomis raid÷mis. Galima vaikams tarpusavyje lenktyniauti, kuris greičiausiai ir
daugiausiai suras poras margučių su tokiais pačiais užrašais. Galima margučius rūšiuoti pagal
spalvas, įvairiai išd÷lioti, suskaičiuoti, kalb÷tis apie Velykų papročius ir patiems sumanyti kitokių
žaidimų variantų.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas Kauno sanatoriniame lopšelyje- darželyje „Pušyn÷lis“
Metodinink÷ Audron÷ Antanavičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno lopšelis – darželis „Drevinukas“
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Specialusis ugdymas
Tema Garsų R-L tarimo įtvirtinimas ir diferenciacija
Žanras
Mokymo priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

vardas, pavard÷ Egl÷ Buraitien÷
pareigos logoped÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija logoped÷ metodinink÷
miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Lopšelis – darželis „Drevinukas“
telefonas 8 37 45 40 63
elektroninis paštas drevinukas@hotmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Mokymo priemon÷ skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus
vaikams. Jos tikslai – įtvirtinti ir diferencijuoti garsus R-L žodžiuose ir sakiniuose; formuoti
garsin÷s analiz÷s įgūdžius; lavinti smulkiąją pirštelių motoriką. Mokymo priemonę sudaro
paveiksl÷lių kortelių rinkiniai bei didaktiniai žaidimai „Raidžių karoliai“ ir „Pab÷gę raidel÷s“.
Medžiaga pateikiama sunk÷jančia tvarka. Tai sudaro galimybes atsižvelgti į kiekvieno ugdytinio
geb÷jimus.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas Kauno lopšelyje – darželyje „Drevinukas“
Metodinink÷ Audron÷ Antanavičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno lopšelis-darželis „Šermukšn÷lis“
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Ikimokyklinis ugdymas
Tema Didaktin÷ priemon÷ „Metų laikai“
Žanras
Metodin÷ priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Diana Gudynien÷
pareigos aukl÷toja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji aukl÷toja

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kauno lopšelis-darželis „Šermukšn÷lis“
telefonas 8 37 31 20 15
elektroninis paštas ldsermuksn÷lis@zebra.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Priemon÷ skirta metų laikų pažinimui, rūbų atitinkančių kiekvieną
laikotarpį įvardinimui. Kalbos kultūros bei smulkiosios motorikos lavinimui.sąvokų: velkam÷s,
rengiam÷s, aunam÷s įtvirtinimui. Reklaminių bukletų panaudojimas lavinant vaikų rankų smulkiają
motorika.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas Kauno lopšelyje-darželyje „Šermukšn÷lis“
Metodinink÷ Audron÷ Antanavičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno Senamiesčio pagrindin÷ mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Pradinis ugdymas
Tema I, II klas÷s mokinio pasiekimų aplankai
Žanras Pasiekimų vertinimo priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Rasa Staniunaitien÷
pareigos pradinių klasių mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija mokytoja

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Senamiesčio pagrindin÷ mokykla
telefonas 8 616 30077
elektroninis paštas rasa_staniunaitiene@yahoo.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Šie pasiekimų aplankai skiriami mokinių pasiekimams fiksuoti.
Jie atitinka pradinio ugdymo(si) turinį reglamentuojančias Bendrąsias programas bei mokinio
individualios pažangos vertinimo sampratą (lyginant to paties mokinio dabartinius pasiekimus su
ankstesniaisiais). Vertinimas grindžiamas mokytojo ir mokinio bendradarbiavimu (mokytojas
vertina, mokinys įsivertina).

Darbas pristatytas 2008-09-15
Darbas saugomas Senamiesčio pagrindin÷je mokykloje
Metodinink÷ Audron÷ Antanavičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno Senamiesčio pagrindin÷ mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Pradinis ugdymas
Tema I, II, III, IV klas÷s mokinio pasiekimų knygel÷s
Žanras
Pasiekimų vertinimo priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Rasa Staniunaitien÷
pareigos pradinių klasių mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija mokytoja

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Senamiesčio pagrindin÷ mokykla
telefonas 8 616 30077
elektroninis paštas rasa_staniunaitiene@yahoo.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Šios pasiekimų knygel÷s skiriamos mokinių pasiekimams fiksuoti.
Jos atitinka pradinio ugdymo(si) turinį reglamentuojančias Bendrąsias programas bei mokinio
individualios pažangos vertinimo sampratą (lyginant to paties mokinio dabartinius pasiekimus su
ankstesniaisiais). Vertinimas grindžiamas mokytojo ir mokinio bendradarbiavimu (mokytojas
vertina, mokinys įsivertina).

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas Senamiesčio pagrindin÷je mokykloje
Metodinink÷ Audron÷ Antanavičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno sanatorinis lopšelis-darželis „Pušyn÷lis“
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Priešmokyklinis ugdymas
Tema Didaktin÷ priemon÷ „Sp÷k kiek“
Žanras
Mokomosios užduotys

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Rasa Jankauskien÷
pareigos priešmokyklinio ugdymo pedagog÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija aukl÷toja ekspert÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Sanatorinis lopšelis-darželis „Pušyn÷lis“
telefonas 8 37 34 58 82, 8 614 30369
elektroninis paštas ldpusynelis@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Didaktinę priemonę sudaro 5 pasiūti maišeliai su užtrauktukais,
kuriuose sud÷ta po įvairų kiekį daiktų( nuo 1 iki 5) ir užduoties lapas. Žaisdami su šia priemone
ugdytiniai lavinasi pažinimo kompetenciją, tobul÷ja jų plaštakos smulkioji motorika, mokosi
skaičiuoti ir skirti skaitmenis iki 5. Vaikams pasiūloma apčiuopiant sp÷ti, kiek maišelyje yra daiktų.
Sp÷jamą ir esamą daiktų skaičių ugdytiniams siūloma užrašyti į užduoties lapą. Jei vaikas nemoka,
jam padeda aukl÷toja. Jei sp÷damas suklydo, ugdytinis gali m÷ginti užrašyti skirtumą tarp esamų ir
sp÷jamų daiktų skaičiaus.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas Kauno sanatoriniame lopšelyje-darželyje „Pušyn÷lis“
Metodinink÷ Audron÷ Antanavičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno menų darželis „Etiudas“
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Dail÷
Tema Plakatų rinkinys „Dail÷s raiška“
Žanras
Plakatų rinkinys

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Regina Žukauskien÷
pareigos aukl÷toja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija aukl÷toja metodinink÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kauno menų darželis „Etiudas“
telefonas 8 37 31 39 91
elektroninis paštas etiudas@dr.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Plakatų rinkinys skirtas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo vaikų meninei kompetencijai. Rinkinį sudaro 10 plakatų, kuriuose pateikiama 15
dal÷s technikų. Tai piešimas, tapymas, liejimas akvarele, lipdymas, lankstymas, karpymas,
raižymas, aplikavimas, konstravimas, modeliavimas, spaudimas, popieriaus plastika, žem÷s menas,
žaidimas dail÷s reikmenimis, tapymas pirštais, delnais ir p÷domis. Vaikai supažindinami su dail÷s
reikmenimis ir kūrybos procesu.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas Kauno menų darželyje „Etiudas“
Metodinink÷ Audron÷ Antanavičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno menų „Etiudas“
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Ikimokyklinis ugdymas
Tema „Skaičių kaimynai“
Žanras
Aplankas

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Rita Sriubien÷
pareigos aukl÷toja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija aukl÷toja metodinink÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Menų darželis „Etiudas“
telefonas 8 37 31 33 42
elektroninis paštas etiudas@dr.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Priemon÷ – žaidybin÷ knygut÷. Ji sukurta 5-7 metų vaikams
pažintin÷s, socialin÷s, komunikavimo kompetencijų lavinimui. Žaisdamas vaikas (vienas ar su
draugu) lengviau įsimena skaitmenis, skaičių seką nuo 1 iki 10 išskiria skaičiaus kaimynus, pagal
įvairius požymius atskiria metų laikus.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas Kauno menų darželis „Etiudas“
Metodinink÷ Audron÷ Antanavičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Senamiesčio pagrindin÷ mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Pradinis ugdymas
Tema Mokinio taisyklių „Šviesoforas“
Žanras
Stendas

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Danut÷ Abramavičien÷
pareigos pradinių klasių mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija mokytoja metodinink÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Senamiesčio pagrindin÷ mokykla
telefonas 8 37 22 24 44
elektroninis paštas

Anotacija (iki 300 ženklų)
Priemon÷ skirta mokinio taisyklių laikymuisi, savo elgesio
įsivertinimui kiekvienos savait÷s pabaigoje, asociacijų su gatv÷s šviesoforu sukūrimui, saugios
aplinkos kūrimui.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas Senamiesčio pagrindin÷je mokykloje
Metodinink÷ Audron÷ Antanavičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno sanatorinis lopšelis- darželis „Pušyn÷lis“
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema.
Tema Didaktin÷ priemon÷ „Sutvarkyk lapelius“
Žanras
Mokomosios užduotys

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Sigita Urbonien÷
pareigos priešmokyklinio ugdymo pedagog÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija aukl÷toja metodinink÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Sanatorinis lopšelis-darželis „Pušyn÷lis“
telefonas 8 37 34 58 82, 8 620 40374
elektroninis paštas siga_u@one.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Priemon÷ skirta 5- 6 metų vaikų pažinimo, komunikavimo,
socialinei, meninei kompetencijoms ugdyti, suvokiamiesiems procesams lavinti: reg÷jimo,
atminties, pastabumo, d÷mesio, gird÷jimo, mąstymo, lyt÷jimo.
Priemonę sudaro 2 plastikiniai kibir÷liai(ant jų užrašyta LA-la ir PAS-pas), 40 spalvotų
popierinių medžių lapelių (ant jų užrašytos likusios žodžių dalys.) Ant 20-ties lapelių parašyti
žodžiai didžiosiomis, o ant likusių lapelių- mažosiomis raid÷mis.
Veikla. Vaikas, pa÷męs spalvotą lapelį ,skaito, klausosi, sprendžia, ant kurio kibir÷lio užrašyta
žodžio pradžia tinka, ten ir įdeda lapelį. Baigus tvarkyti, galima lapelius suskaičiuoti, palyginti,
aptarti atliktą užduotį, pasidom÷ti, ar vaikui visi žodžiai suprantami. Pedagogas stebi, ar lapeliai
teisingai surūšiuoti.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas Kauno sanatoriniame lopšelyje- darželyje „Pušyn÷lis“
Metodinink÷ Audron÷ Antanavičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno lopšelis-darželis „V÷rin÷lis“
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Ikimokyklinis ugdymas
Tema „Skaičiaus, formos, spalvos pažinimas“
Žanras Metodin÷ priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Gintar÷ Paž÷rien÷
pareigos metodinink÷-organizator÷, aukl÷toja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyr. aukl÷toja

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Lopšelis-darželis „V÷rin÷lis“
telefonas 8 615 40867
elektroninis paštas pazeriene@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Priemon÷ skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams
skaičių, formų, spalvų supažindinimui ir įtvirtintinimui.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas
Lopšelyje-darželyje „V÷rin÷lis“
Metodinink÷ Audron÷ Antanavičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija
Kauno menų darželis „Etiudas“
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
Tema „Linksmoji matrica“
Žanras
Stalo žaidimas

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Virginija Bielskien÷
pareigos direktor÷s pavaduotoja ugdymui
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija aukl÷toja metodinink÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kauno menų darželis „Etiudas“
telefonas 8 37 31 39 91
elektroninis paštas etiudas@dr.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Žaidimas skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams
pažinimo kompetencijai ugdyti. Vaikai mokosi atpažinti ir skirti skirtingas formas bei spalvas,
suprasti sąvokas stulpelis, eilut÷, susikirtimo taškas. Siūlau vaikui pažvelgti į pasaulį, sudarytą iš
formų ir spalvų – tai pavaizduota žaidimo lentoje, kaip matrica.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas Kauno menų darželyje „Etiudas“
Metodinink÷ Audron÷ Antanavičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija Kauno Petro Vileišio vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Pradinis ugdymas
Tema Lietuvių gyvenimo būdas: amatai, tautodail÷
Žanras Pateiktys: mokomosios užduotys, testas.

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Dalia Baranauskien÷
pareigos pradinių klasių mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija mokytoja metodinink÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Petro Vileišio vidurin÷ mokykla
telefonas (8 37) 36 28 27
elektroninis paštas vileisiovm@vileisis.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Metodin÷je priemon÷je “Lietuvių gyvenimo būdas: amatai,
tautodail÷” yra pamokos tikslai, medžiaga temos įtvirtinimui, klausimynas turimoms žinioms
pasitikrinti, temos apibendrinimas. Priemon÷s tikslas – apibendrinti ir pl÷sti mokinių turimas žinias
apie seniausius žmonijos amatus, amatininkų dirbinius ir jų dekoravimo specifiką, molio ir
medienos savybes, Gyvyb÷s medžio simboliką.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas Petro Vileišio vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷ Audron÷ Antanavičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija Kauno Petro Vileišio vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Pradinis ugdymas
Tema Žmogaus kūnas
Žanras Mokomosios užduotys, testas.

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Jolanta Starkien÷
pareigos pradinių klasių mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji mokytoja

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Petro Vileišio vidurin÷ mokykla
telefonas (8 37) 36 28 27
elektroninis paštas vileisiovm@vileisis.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Metodin÷ priemon÷ “Žmogaus kūnas” yra skirta supažindinti su
pagrindin÷mis žmogaus kūno sistemomis, jų funkcijomis ir paskirtimi, taip pat naudojama
išmoktos medžiagos kartojimui bei įtvirtinimui. Priemon÷ sudaryta iš medžiagos įvairių žmogaus
kūno sistemų pristatymui bei klausimyno turimoms žinioms pasitikrinti, temos apibendrinimo.
Priemon÷s tikslas – supažindinti bei apibendrinti ir pl÷sti mokinių turimas žinias apie žmogaus
kūną. Informacija pamokoje pateikiama MS Power Point programa sukurtose pateiktyse. Pateiktys
padeda glaustai ir vaizdžiai perteikti gausią informaciją, ją geriau įsiminti, akcentuoti svarbiausius
dalykus. Pateikčių principu sukonstruotas medžiagos perteikimas taupo pamokų laiką, leidžia
konstruktyviai dirbti pamokoje bei greitai ir efektyviai patikrinti mokinių žinias.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas Petro Vileišio vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷ Audron÷ Antanavičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija Kauno lopšelis-darželis ,,Aušrin÷“
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Ikimokyklinis ugdymas
Tema Raidžių loto
Žanras
Didaktin÷ priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Rasa Mikštait÷
pareigos priešmokyklinio ugdymo pedagog÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji aukl÷toja

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kauno lopšelis-darželis ,,Aušrin÷“
telefonas 8 651 77454
elektroninis paštas

Anotacija (iki 300 ženklų)
Priemon÷ skirta sukaupti d÷mesį, koordinuoti akies – rankos
judesius, mokyti pažinti raides, pl÷sti garsų, skiemenų, žodžių suvokimą. Priemon÷ naudojama
kalbos centre, grupiniam ir individualiam darbui.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas Kauno lopšelyje-darželyje „Aušrin÷“
Metodinink÷ Audron÷ Antanavičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija Kauno lopšelis-darželis ,,Aušrin÷“
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Ikimokyklinis ugdymas
Tema Skaičių nameliai
Žanras Didaktin÷ priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Rasa Mikštait÷
pareigos priešmokyklinio ugdymo pedagog÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji aukl÷toja

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kauno lopšelis-darželis ,,Aušrin÷“
telefonas 8 651 77454
elektroninis paštas

Anotacija (iki 300 ženklų)
Priemon÷ skirta supažindinimui su geometrin÷mis formomis,
skaitmenimis, sud÷ties, atimties veiksmais.
Priemon÷ naudojama matematikos ir konstravimo, gamtos tyrin÷jimų, vaidmeninių žaidimų
centruose. Žaidimas skirtas 5–6 metų vaikams, gali žaisti 2–4 vaikai.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas Kauno lopšelyje-darželyje „Aušrin÷“
Metodinink÷ Audron÷ Antanavičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija Kauno lopšelis-darželis ,,Aušrin÷“
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Ikimokyklinis ugdymas
Tema Surask tiek pat
Žanras
Didaktin÷ priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Audron÷ Karklelien÷
pareigos aukl÷toja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija aukl÷toja metodinink÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kauno lopšelis-darželis ,,Aušrin÷“
telefonas 8 612 12808
elektroninis paštas kaudroote@yahoo.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Priemon÷ skirta ugdyti pastabumą, spalvų pažinimą, mąstymą,
mokyti pažinti skaitmenis, suskaičiuoti ženklus ir parinkti boruž÷lę su tokiu pat ženklu ar atitinkamu
skaičiumi, naudojama spalvų pažinimui.
Priemon÷ naudojama individualiai ir grupinei vaikų veiklai, matematikos, tyrin÷jimų, statybiniame
centruose.
Priemonei pagaminti naudota plastikas, buitin÷s atliekos.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas Kauno lopšelyje-darželyje „Aušrin÷“
Metodinink÷ Audron÷ Antanavičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija Kauno lopšelis-darželis ,,Aušrin÷“
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Ikimokyklinis ugdymas
Tema Skaičių karusel÷
Žanras Didaktin÷ priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Audron÷ Karklelien÷
pareigos aukl÷toja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija aukl÷toja metodinink÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kauno lopšelis-darželis ,,Aušrin÷“
telefonas 8 612 12808
elektroninis paštas kaudroote@yahoo.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Priemon÷ skirta mokyti atpažinti skaičius, skaičiuoti eil÷s tvarka,
pasakyti skaičiaus kaimynus, atrinkti daiktų tiek, koks pažym÷tas skaičius. Priemon÷s pagalba galima
sugalvoti įvairių užduočių matematiniams įgūdžiams lavinti.
Priemon÷ naudojama 3–6 metų vaikams, matematikos – konstravimo, gamtos tyrin÷jimo centruose.
Šia priemone gali žaisti 1–2 vaikai. Priemon÷ pagaminta iš patvarios medžiagos, ilgalaik÷. Priemonę
galima papildyti įvairiais žaislais, gamtine medžiaga, ji nuolat atnaujinama, vaikams nenuobodi.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas Kauno lopšelyje-darželyje „Aušrin÷“
Metodinink÷ Audron÷ Antanavičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija Kauno lopšelis-darželis ,,Aušrin÷“
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Ikimokyklinis ugdymas
Tema Skaičius, spalva, forma
Žanras Didaktin÷ priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Audron÷ Karklelien÷
pareigos ikimokyklinis ugdymas
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija aukl÷toja metodinink÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kauno lopšelis-darželis ,,Aušrin÷“
telefonas 8 612 12808
elektroninis paštas kaudroote@yahoo.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Priemon÷ skirta mokyti atpažinti skaičius, skaičiuoti eil÷s tvarka,
atrinkti atitinkamų kortelių tiek, koks pažym÷tas skaičius. Lavinti pastabumą, geb÷jimą susikaupti.
Priemon÷ skirta vyresniojo ikimokyklinio amžiaus vaikams, naudojama matematikos – konstravimo,
dail÷s, tyrin÷jimų centre, gali žaisti nuo vieno iki penkių vaikų.
Priemon÷ susideda iš medinis d÷žut÷s pagrindas, ant kurio dedamos skaičių nuo 1 iki 5 kortel÷s,
atitinkamai d÷stomos kortel÷s su boruž÷mis, plytel÷mis, domino, skrituliai. Iš viso yra 25 kortel÷s.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas Kauno lopšelyje-darželyje „Aušrin÷“
Metodinink÷ Audron÷ Antanavičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija Kauno Rokų vidurin÷ mokykla
Sritis Pedagogin÷ sistema
Tema Tautoskos paveldas „Rokų bendruomen÷s mokykla. 100 dainų kariams“
Žanras
Mokomosios užduotys

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

- vardas, pavard÷ Vanda Mažeikien÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija mokytoja ekspert÷,
- vardas, pavard÷ Loreta Jankūnien÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji mokytoja,
- vardas, pavard÷ Arūnas Baliukevičius
pareigos mokytojas
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija vyresnysis mokytojas,
- vardas, pavard÷ Rytis Markevičius
pareigos mokytojas
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytojas
miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Rokų vidurin÷ mokykla
telefonas 8 37 43 60 36
elektroninis paštas rokuvm@rokai.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
„100 dainų kariams“ daugumą sudaro kovų už
Lietuvos nepriklausomybę dainos, siekiant atgauti Vilnių ir Klaip÷dą Lietuvai. Dainos tinka ne tik
kariams, bet ir mokyklai - patriotiniam pilietiniam aukl÷jimui, kasmetiniuose p÷sčiųjų žygiuose
„Radvilų keliais“.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas Kauno Rokų vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷ Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno Rokų vidurin÷ mokykla
Sritis Pedagogin÷ sistema
Tema
Tautoskos paveldas „Rokų bendruomen÷s mokykla. 100 dainų merginoms“
Žanras
Mokomosios užduotys

Autorius arba
autorių grup÷

- vardas, pavard÷ Vanda Mažeikien÷
šsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja ekspert÷,
- vardas, pavard÷
Loreta Jankūnien÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija
vyresnioji mokytoja,
- vardas, pavard÷
Gražina Sauspreikšaitien÷
išsilavinimas auštasis
kvalifikacin÷ kategorija
mokytoja metodinink÷,
-vardas, pavard÷
Rasa Kavaliauskien÷
išsilavinimas auštasis
kvalifikacin÷ kategorija
mokytoja metodinink÷,
- vardas, pavard÷ Vilija Diedonien÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija
vyresnioji mokytoja
-vardas, pavard÷ Rytis Markevičius
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytojas

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Rokų vidurin÷ mokykla
telefonas 8 37 43 60 36
elektroninis paštas rokuvm@rokai.kaunas.lm.lt

Leidin4lyje sud÷tos senosios lietuvių liaudies dainos, tarpukario ir
Anotacija (iki 300 ženklų)
pokario romansai apie meilę, ilgesį, piršlybas, vestuves, gyvenimą ištek÷jus. Merginos – būsimos
motinos – pačios geriausios ateinančių kartų mokytojos, paveldo perteik÷jos - šio rinkinio
adresat÷s.

Darbas pristatytas (data) 2008-09-30
Darbas saugomas (PPRC, mokykloje, kt.) Kauno Rokų vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷ Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno Rokų vidurin÷ mokykla
Sritis Pedagogin÷ sistema
Tema
„Tautoskos paveldas „Rokų bendruomen÷s mokykla. 100 dainų moksleiviams“
Žanras
Mokomosios užduotys

Autorius arba
autorių grup÷

- vardas, pavard÷ Vanda Mažeikien÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja ekspert÷,
- vardas, pavard÷
Loreta Jankūnien÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija
vyresnioji mokytoja,
- vardas, pavard÷ Gražina Sauspreikšaitien÷
išsilavinimas auštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷,
- vardas, pavard÷ Rasa Kavaliauskien÷
išsilavinimas auštasis
kvalifikacin÷ kategorija
mokytoja metodinink÷,
- vardas, pavard÷ Rytis Markevičius
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytojas

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Rokų vidurin÷ mokykla
telefonas 8 37 43 60 36
elektroninis paštas rokuvm@rokai.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
„100 dainų moksleiviams“ – geriausia pilietinio
aukl÷jimo priemon÷, perteikianti tautos dvasią, vertybes, dorines nuostatas, suteikianti istorijos,
etnografijos žinių, padedanti išsaugoti gimtąją kalbą, išmokti nors keliasdešimt lietuvių liaudies
dainų.

Darbas pristatytas (data) 2008-09-30
Darbas saugomas (PPRC, mokykloje, kt.) Kauno Rokų vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷ Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno Rokų vidurin÷ mokykla
Sritis Pedagogin÷ sistema
Tema
Tautoskos paveldas „Rokų bendruomen÷s mokykla.100 rezistentų dainų“
Žanras
Mokomosios užduotys

Autorius arba
autorių grup÷

- vardas, pavard÷ Vanda Mažeikien÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja ekspert÷,
vardas, pavard÷
Loreta Jankūnien÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija
vyresnioji mokytoja,
vardas, pavard÷
Gražina Sauspreikšaitien÷
išsilavinimas auštasis
kvalifikacin÷ kategorija
mokytoja metodinink÷,
vardas, pavard÷ Rytis Markevičius
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytojas

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Rokų vidurin÷ mokykla
telefonas 8 37 43 60 36
elektroninis paštas rokuvm@rokai.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Rinkinyje dalis žinomų visai Lietuvai partizanų
dainų, kitos – dainuotos tik Užnemun÷je. Jose išreiškiama kovos prieš okupaciją būtinyb÷,
pasiryžimas d÷l T÷vyn÷s laisv÷s paaukoti gyvybę.

Darbas pristatytas (data) 2008-09-30
Darbas saugomas (PPRC, mokykloje, kt.) Kauno Rokų vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷ Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno ŠUS Istorijos mokytojų metodin÷ taryba
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Istorija
Tema Aktyvaus mokymo metodai istorijos pamokose
Žanras Metodiniai straipsniai žurnale „Istorija“

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Ona Kavaliauskien÷
pareigos Kauno m. MT pirminink÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja ekspert÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla J.Basanavičiaus vid. m-kla
telefonas 8 682 26382
elektroninis paštas onakava@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų) Metodin÷ mokomoji priemon÷, skirta istorijos dalyko mokytojams,
besidominties aktyvaus mokymo metodais istorijos pamokose.
Darbas pristatytas (data) 2008-09-15
Darbas saugomas (PPRC, mokykloje, kt.) J. Basanavičiasu vid. m-kla, KPKC
Metodinink÷ Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno Rokų vidurin÷ mokykla
Sritis Pedagogin÷ sistema
Tema Tautoskos paveldas „Rokų bendruomen÷s mokykla. Gamtos garsų pam÷gdžiojimai“
Žanras
Mokomosios užduotys

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Vanda Mažeikien÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja ekspert÷,
vardas, pavard÷
Loreta Jankūnien÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija
vyresnioji mokytoja,
vardas, pavard÷ Rytis Markevičius
pareigos mokytojas
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytojas

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Rokų vidurin÷ mokykla
telefonas 8 37 43 60 36
elektroninis paštas rokuvm@rokai.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
„Gamtos garsų pam÷gžiojimuose“, be gerai žinomų,
surinkta daug dar niekur neskelbtų garsų pam÷gdžiojimų. Knygelę sudaro 684 gamtos garsų
pam÷gdžiojimai: 61 paukščio, 16 žinduolių, 2 varliagyvių ir 2 bestuburių.

Darbas pristatytas (data) 2008-09-30
Darbas saugomas (PPRC, mokykloje, kt.) Kauno Rokų vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷ Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno Rokų vidurin÷ mokykla
Sritis Pedagogin÷ sistena
Tema
Tautoskos paveldas „Rokų bendruomen÷s mokykla. Rateliai ir žaidimai“
Žanras
Mokomosios užduotys

Autorius arba
autorių grup÷

- vardas, pavard÷ Vanda Mažeikien÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja ekspert÷,
- vardas, pavard÷
Loreta Jankūnien÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija
vyresnioji mokytoja,
- vardas, pavard÷
Gražina Sauspreikšaitien÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas auštasis
kvalifikacin÷ kategorija
mokytoja metodinink÷,
- vardas, pavard÷
Rasa Kavaliauskien÷
išsilavinimas auštasis
kvalifikacin÷ kategorija
mokytoja metodinink÷,
- vardas, pavard÷
Vanda Sedleckien÷
išsilavinimas aukštesnysis
kvalifikacin÷ kategorija
vyresnioji mokytoja,
- vardas, pavard÷ Rytis Markevičius
šsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytojas

Adresas

rajonas (miestas) Kaunas
mokykla Rokų vidurin÷ mokykla
telefonas 8 37 43 60 36
elektroninis paštas rokuvm@rokai.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
„Rateliai ir žaidimai“ skirti ikimokyklinukams,
pradinukams, jaunimui. Pateikta 58 Užnemun÷je žaistų ratelių ir žaidimų žodžiai bei natos. Yra
fantų vadavimo pavyzdžių, skaičiuočių.

Darbas pristatytas (data) 2008-09-30
Darbas saugomas (PPRC, mokykloje, kt.) Kauno Rokų vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷ Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno Rokų vidurin÷ mokykla
Sritis Pedagogin÷ sistema
Tema
„Rokų bendruomen÷s mokykla.Tremtinių ir rezistentų atsiminimai“
Žanras
Mokomosios užduotys

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Vanda Mažeikien÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja ekspert÷,
vardas, pavard÷
Loreta Jankūnien÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija
vyresnioji mokytoja,
vardas, pavard÷ Rytis Markevičius
pareigos mokytojas
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytojas

Adresas

miestas
Kaunas
mokykla Rokų vidurin÷ mokykla
telefonas 8 37 43 60 36
elektroninis paštas rokuvm@rokai.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Knygel÷je pateiktas partizano ir tremtinio Juozo Vasiliūno –
Vasiliausko prisiminmų rankraštis „Už ką mane nuteis÷ mirties bausme – sušaudyti“, tremtin÷s
Romos Bunikyt÷s-Fatejevos atsiminimai apie tremtį, tremtin÷s Onut÷s Stasiulevičiūt÷s-Čepien÷s
atsiminimai ir kalba, pasakyta atidengiant kryžių rezistentams, žuvusiems jos t÷vų sodyboje
Rokuose.

Darbas pristatytas (data) 2008-09-30
Darbas saugomas (PPRC, mokykloje, kt.) Kauno Rokų vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷ Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija Kauno JuozoGrušo vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Pradinis ugdymas. Lietuvių k., pasaulio pažinimo,
muzikos, dail÷s-technologijų, tikybos pamokos ir popamokin÷ veikla
Temos Gamta, Lietuvos istorija, įžymūs žmon÷s, etnin÷ kultūra, pasaulio šalys, muzika,
noriu žinoti, pasakos(animaciniai ir vaidybiniai filmai)
Žanras Vaizdo įrašai iš LTV
Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Zita Ragelien÷,
pareigos
pradinių klasių mokytoja,
išsilavinimas aukštasis,
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷,

Adresas

miestas
Kaunas
mokykla
Juozo Grušo vidurin÷ mokykla
telefonas
8 678 10152, 8 620 15530
elektroninis paštas zhilwis@yahoo.com, ausrazemleriene@gmail.com

Aušra Zemlerien÷
pradinių klasių mokytoja
aukštasis
vyresnioji mokytoja

Anotacija (iki 300 ženklų)
Siekiant, paįvairinti mokymo procesą, padaryti jį kuo
vaizdingesniu, patrauklesniu, panaudojome per televiziją transliuojamų vaizdo įrašų, laidų ištraukas.
Sukaupta 45 video kaset÷s ( apie 180h). Manome, jog mūsų darbas tikslingas tod÷l, kad vaikai per
įvairių dalykų pamokas sudominami ir nuteikiami žiūr÷ti jų amžiaus tarpsniui tinkamą , turiningą
informatyvią medžiagą.

Darbas pristatytas (data) 2008-09-15
Darbas saugomas (PPRC, mokykloje, kt.) Juozo Grušo vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷ Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno Rokų vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Lietuvių ir svetimos kalbos. Dorinis ugdymas. Dail÷.
Muzika
Tema Rokų bendruomen÷s mokykla. Lietuvių ir svetimos kalbos. Dorinis ugdymas. Dail÷.
Muzika 5-12 klas÷ms
Žanras Pratybų sąsiuvinis. Mokomosios užduotys

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

- vardas, pavard÷Vilija Diedonien÷, Nijol÷ Dukštien÷, Vlada
Matijevskaja, Loreta Jankūnien÷, Rima Kašinskien÷
pareigos mokytojos
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija
vyresniosios mokytojos,
- vardas, pavard÷
Egidijus Jankūnas, Vanda Mažeikien÷
pareigos mokytojai
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija
mokytojai ekspertai,
- vardas, pavard÷
Rasa Kavaliauskien÷, Gražina Sauspreikšaitien÷
pareigos mokytojai
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytojos metodinink÷s
miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Rokų vidurin÷ mokykla
telefonas (8 37) 43 60 36
elektroninis paštas rokuvm@rokai.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų) Pratybų sąsiuvinyje pateikta 5-12 klasių ugdymosi medžiaga iš Rokų
apylinkių kultūrinio paveldo − įžymių žmonų, gyvenusių Rokų apylink÷se, įvairių žanrų ir funkcinių
stilių tekstai; kraštotyros ir projektinių darbų pavyzdžiai, klausimai bei užduotys.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas Kauno Rokų vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷ Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno Rokų vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Geografija. Ekonomika. Istorija. Pilietinis ugdymas.
Teis÷s pagrindai. Kūno kultūra
Tema Rokų bendruomen÷s mokykla. Geografija. Ekonomika. Istorija. Pilietinis ugdymas.
Teis÷s pagrindai. Kūno kultūra 5-12 klas÷ms
Žanras
Pratybų sąsiuvinis. Mokomosios užduotys

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

- vardas, pavard÷
Stanislovas Jucevičius, Audrius Sniečkus
pareigos direktorius, mokytojas
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija
mokytojai metodininkai,
- vardas, pavard÷
Jurgita Jurčien÷, Aurika Petrovskien÷
pareigos mokytojos
išsilavinimas auštasis
kvalifikacin÷ kategorija
vyresniosios mokytojos,
- vardas, pavard÷
Vanda Mažeikien÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija
mokytoja ekspert÷
miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Rokų vidurin÷ mokykla
telefonas (8 37) 43 60 36
elektroninis paštas rokuvm@rokai.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Pratybų sąsiuvinyje pateikta 5-12 klasių geografijos, ekonomikos,
istorijos, pilietinio ugdymo, teis÷s pagrindų, kūno kultūros ugdymosi medžiaga iš Rokų apylinkių
gamtinių, istorinių, ekonominių objektų, išd÷styta kompaso (pasaulio šalių) principu. Siūloma 10
maršrutų po Rokų apylinkes. Įd÷ta Rokų apylinkių laiko juosta.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas
Kauno Rokų vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷ Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno Rokų vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Pradinis ugdymas
Tema Rokų bendruomen÷s mokykla. Pradinis ugdymas. Pratybos pradinukams
Žanras
Pratybų sąsiuvinis. Mokomosios užduotys

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

- vardas, pavard÷ Elena Baronaitien÷, Grasilda Celiešien÷, Lina Juškien÷,
Jūrat÷ Narbutien÷, Virginija Praškevičiūt÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija
vyresnioji mokytoja,
- vardas, pavard÷
Jadvyga Jokubauskien÷, Jonas Milaknis
pareigos logoped÷, mokytojas
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija
logoped÷ metodinink÷, mokytojas metodininkas,
- vardas, pavard÷
Vanda Sedleckien÷, Vanda Mažeikien÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštesnysis, aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija
vyresnioji mokytoja, mokytoja ekspert÷
miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Rokų vidurin÷ mokykla
telefonas (8 37) 43 60 36
elektroninis paštas rokuvm@rokai.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų) Pratybų sąsiuvinyje pateiktos užduotys pradinukams iš Rokų apylinkių
kultūrinio paveldo – tautosakos, žymių žmonių tekstų, iš Rokų ir jų kaimų istorijos, geologijos,
keramikos, Jiesios kraštovaizdžio draustinio.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas Kauno Rokų vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷ Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno Rokų vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema.
Tema Rokų bendruomen÷s mokykla. Atsiminimai apie Albiną Rimką ir Balį Sruogą
Žanras
Mokomosios užduotys

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Vanda Mažeikien÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija mokytoja ekspert÷,
vardas, pavard÷ Loreta Jankūnien÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji mokytoja,
vardas, pavard÷ Rytis Markevičius
pareigos mokytojas
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija mokytojas

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Rokų vidurin÷ mokykla
telefonas (8 37) 43 60 36
elektroninis paštas rokuvm@rokai.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Žymaus tarpukario ekonomisto, statistikos mokslo pradininko,
Ekonomikos fakulteto VU įkūr÷jo Albino Rimkos dukters, žymios arfinink÷s Elenos Rimkait÷s
atsiminimai „Vaikinas iš Lankeliškių“ apie t÷vą, rašytoją Balį Sruogą ir kitus tarpukario šviesuolius.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas Kauno Rokų vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷ Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno Salom÷jos N÷ries vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema, istorija
Tema Europos valstyb÷s XX a. 4-ame dešimtmetyje. Tarptautinių santykių aštr÷jimas 4-o
dešimtmečio pabaigoje ir Antrojo pasaulinio karo pradžia
Žanras Mokomoji kompiuterin÷ priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Edita Mačiulaitien÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji mokytoja

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Salom÷jos N÷ries vidurin÷ mokykla
telefonas 8 37 42 55 64
elektroninis paštas sneriesvm@sneris.kaunas.lm.lt

Anotacija
Mokomoji kompiuterin÷ priemon÷ skirta 10 ir 12 klas÷s mokiniams.
Tikslas: žem÷lapių pagalba pakartoti XX a. 4 –to dešimtmečio įvykius Europoje.
Naudojant šią mokomąją kompiuterinę priemonę mokiniams primenamas tarpukario žem÷lapis,
XX a. Europos istoriniai įvykiai, datos. Mokiniai įtvirtina žinias atlikdami pateiktas užduotis.

Darbas pristatytas 2008-09-15
Darbas saugomas Kauno Salom÷jos N÷ries vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷ Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno Juozo Grušo vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema, istorija ir politologija
Tema Pateikčių naudojimas per istorijos pamokas
Žanras CD kompaktas

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Eugenija Paškauskien÷
išsilavinimas: aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija: istorijos mokytoja metodinink÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kauno Juozo Grušo vidurin÷ mokykla
telefonas 8 (37) 37 76 27
elektroninis paštas grusovm@grusas.kaunas.lm.lt

Anotacija
CD kompakte yra pateikta medžiaga, kuri yra sudaryta paties mokytojos, remiantis
brandos egzaminų programos tematika ir išsilavinimo standartais XI-XII klas÷ms. Šia priemone gali
naudotis mokytojas ir moksleivis: mokytojas – aiškindamas naują temą, mokinys – mokindamasis
savarankiškai. Yra pristatoma 20 temų naujųjų ir naujausiųjų laikų. Daugumoje medžiagos yra
gausu iliustracijų, rašytinių šaltinių, tod÷l mokytojas aiškindamas naują pamokos temą, remdamasis
šia medžiaga, gali taikyti įvairius aktyviuosius mokymo metodus.

Darbas pristatytas (data) 2008-09-15
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) Kauno Juozo Grušo vidurin÷je mokykloje
Metodinik÷ Vilija Barzdžiuvien÷, te. 32 40 61

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno Salom÷jos N÷ries vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema, istorija
Tema Vasario 16-oji – praeityje ir dabar
Žanras Mokomoji kompiuterin÷ priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Edita Mačiulaitien÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji mokytoja

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Salom÷jos N÷ries vidurin÷ mokykla
Telefonas: 8 37 42 55 64
elektroninis paštas sneriesvm@sneris.kaunas.lm.lt

Anotacija
Mokomoji kompiuterin÷ priemon÷ skirta 9 - 12 klas÷s mokiniams.
Tikslas: Apžvelgti ir pamin÷ti Lietuvos nepriklausomyb÷s kelią nuo 1905m. iki 1918 m.
Naudojant skaidres mokiniams primenami XX a. pradžios įvykiai Lietuvoje. Pamokos įtvirtinimui
mokiniai grup÷mis nagrin÷ja ir aptaria dokumentus.

Darbas pristatytas 2008-09-15
Darbas saugomas Kauno Salom÷jos N÷ries vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷ Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija VDU „Rasos“ gimnazija
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Lietuvių kalba
Tema Samprotaujame ir interpretuojame
Žanras
Knyga

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Rita Jurčiukonien÷
pareigos lietuvių kalbos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija mokytoja metodinink÷,
vardas, pavard÷ Birut÷ Kuklierien÷
pareigos lietuvių kalbos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija mokytoja ekspert÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla VDU „Rasos“ gimnazija
telefonas 8 682 33662
elektroninis paštas ritajurciukoniene@gmail.com,
bkuklieriene@yahoo.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Knygel÷je, skirtoje 9 – 12 klasių mokiniams, spausdinama teorin÷
medžiaga apie samprotaujamojo teksto kūrimą, spausdinami samprotaujamojo pobūdžio darbai,
interpretacijos, patariama, kaip taisyti min÷tus darbus, kaip interpretuoti įvairių žanrų kūrinius.
Nemažai d÷mesio skiriama menin÷s raiškos mokymui, rašybos kartojimui.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas VDU „Rasos“ gimnazijoje
Metodinink÷ Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno „Vyturio“ vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Biologija
Tema Genetikos uždaviniai
Žanras Mokomosios užduotys

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷
Dainius Statkevičius
pareigos biologijos mokytojas
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija
mokytojas ekspertas

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Kauno „Vyturio“ vidurin÷ mokykla
telefonas 8 652 88974
elektroninis paštas dainstat@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų) Papildomos užduotys 11, 12 klasių mokiniams, mokantis genetikos
kursą. Pagalba ruošiantis biologijos egzaminui. Biologijos mokytojai leidiniu gali naudotis, d÷stydami
genetikos kursą 11 arba 12 klas÷je, taip pat 9 klas÷je, d÷stant žmogaus biologiją.

Darbas pristatytas (data) 2008-09-15
Darbas saugomas „Vyturio“ vidurin÷je mokykloje, Lietuvos nacionalin÷je M.Mažvydo
bibliotekoje
Metodinink÷ Ilona Teresien÷, tel. 324158

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno Šilainių vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Biologija
Tema Žmogaus biologija
Žanras Mokomoji medžiaga, skirta 9-12 kl. mokiniams

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Povilas Bugenis
pareigos
mokytojas
išsilavinimas
aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija
mokytojas ekspertas

Adresas

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

Anotacija
Ugdant gamtamoksl÷s kompetencijos pagrindus svarbu, kad mokiniai ne tik įgytų
esminių gamtos mokslų žinių, bet ir ugdyti bendruosius ir konkrečius dalykinius geb÷jimus,
vertybines nuostatas. Šiuolaikinio, greitai kintančio gyvenimo sąlygomis svarbu mokinius išmokyti
mokytis. Ši mokymosi medžiaga gal÷tų būti naudojama ugdymo procese, mokytojo darbui pamokoje
ar savarankiškam mokinių darbui. Tai sudarytų galimybę mokiniams besidomintiems „žmogaus
biologija“ įgyti kūrybiškumo kompetencija.

Darbas pristatytas (data) 2008-09-15
Darbas saugomas
Kauno Šilainių vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷ Ilona Teresien÷, tel. 32 41 58

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno Vaižganto vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Chemija
Tema Chemijos uždavinių sprendimas
Žanras Kompiuterin÷ mokomoji priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Laima Pranukevičien÷
pareigos
mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija mokytoja ekspert÷
vardas, pavard÷
Zita Černiauskait÷
pareigos
mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija mokytoja metodinink÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Vaižganto vidurin÷ mokykla
telefonas
8 671 13283
elektroninis paštas laimapran@gmail.com

Anotacija
Mokomoji kompiuterin÷ priemon÷ (tinklalapis) skirta pagrindin÷s mokyklos
chemijos kurso uždavinių sprendimo mokymui. Ja s÷kmingai gali naudoti ir 11-12 profilinių klasių
moksleiviai. Mokymo kursas rengiamas remiantis vadov÷liais, bendrosiomis chemijos programomis ir
išsilavinimo standartais. Tinklalapis gali būti naudingas moksleiviams, norintiems išmokti spręsti
chemijos uždavinius arba pakartoti chemijos uždavinių sprendimo kursą. Mokomąją priemonę sudaro
12 temų. Kiekvienoje jų yra: teorija, formul÷s, uždavinių sprendimo pavyzdžiai, mintino skaičiavimo
uždaviniai, uždaviniai savarankiškam darbui.

Darbas pristatytas 2008-09-15
Darbas saugomas Kauno Vaižganto vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷ Ilona Teresien÷, tel. 32 41 58

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno „Vyturio“ vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Biologija
Tema Šri Lanka – Indijos vandenyno perlas
Žanras
DVD filmai (2 dalys)

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Dainius Statkevičius
pareigos biologijos mokytojas
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija mokytojas ekspertas

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kauno „Vyturio“ vidurin÷ mokykla
telefonas 8 652 88974
elektroninis paštas dainstat@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
2 dalių DVD filmu gali naudotis biologijos, geografijos, istorijos,
dorinio ugdymo mokytojai. Filmas supažindina su Šri Lankos gamta, istorija, papročiais, tradicijomis,
budizmo religija.
Kopijuoti draudžiama

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas Kauno „Vyturio“ vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷ Ilona Teresien÷, tel. 32 41 58

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno Juozo Grušo vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Fizika
Tema
Fizikos taikymas artimiausioje aplinkoje
Žanras
Autentiškos nuotraukos, fizikos ugdymo turinio iliustravimui

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷
Undin÷ Diana Tumavičien÷
pareigos fizikos mokyta
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja ekspert÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Kauno Juozo Grušo vidurin÷ mokykla
telefonas 8 37 37 76 16
elektroninis paštas undinediana@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų) Ši metodin÷ priemon÷ – 60 nuotraukų rinkinys, skirtas fizikos
taikymams artimoje aplinkoje, pažįstamoje technikoje. Nuotraukos padeda mokiniams suprasti
fizikos ir technikos svarbą kasdieniniame gyvenime. Moko pasteb÷ti reiškinius, skatina juos suprasti
ir tokiu būdu ne tik motyvuoja mokytis, bet ir palengvina fizikos supratimą.
Nuotraukas galima suskirstyti į tokias grupes: matavimo prietaisai, paprastieji mechanizmai, j÷gos,
atsinaujinantieji energijos šaltiniai. Visos nuotraukos autentiškos. Po nuotraukomis užrašyti
pavadinimai.

Darbas pristatytas (data) 2008-09-15
Darbas saugomas (PPRC, mokykloje, kt.) Kauno Juozo Grušo vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷ Ilona Teresien÷, tel. 32 41 58

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija Kauno apskrities aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Dalykas, sritis
Pedagogin÷ sistema. Pradinis ugdymas
Tema Geometrijos pasaulyje
Žanras Mokymo priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Violeta Šaknien÷
pareigos logoped÷, spec. pedagog÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija logoped÷ metodinink÷,
vardas, pavard÷ Lina Vitkuvien÷
pareigos IT mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji tiflopedagog÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kauno apskrities aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
telefonas 8 37 33 18 24
elektroninis paštas kaunosim@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Mokymo priemon÷ ,,Geometrijos pasaulyje“ skirta geresniam ir
gilesniam geometrijos kurso įsisavinimui pradin÷se klas÷se. Pritaikyta ir silpnaregiams, ir
nematantiems mokiniams. Mokymo priemonę papildo specialia technika, atsižvelgiant į aklųjų
lyt÷jimo galimybes, paruošti br÷žiniai. Kaip papildoma veikla yra sukurtos kompiuterin÷s veiklos
Intellikeys įrangai.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas
KAASUC
Metodinink÷ Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija Kauno apskrities aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Dalykas, sritis
Pedagogin÷ sistema. Muzika
Tema Muzika 5 klasei: dainos, solfedžio, ritminiai pratimai. Akliesiems ir silpnaregiams
pritaikytos užduotys
Žanras Mokomosios užduotys

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Reda Urnien÷
pareigos muzikos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija tiflopedagog÷ metodinink÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kauno apskrities aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
telefonas (8 37) 33 18 24
elektroninis paštas kaunosim@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Mokomosios muzikos užduotys skirtos mokiniams besimokantiems brailio raštu.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas KAASUC
Metodinink÷ Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija Kauno apskrities aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Dalykas, sritis
Pedagogin÷ sistema. Žalingų įpročių prevencija
Tema Informacin÷ vaizdin÷ priemon÷ akliesiems ir silpnaregiams vaikams ir jaunuoliams
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijai bei teisiniam jų švietimui
Žanras Informacin÷-vaizdin÷ priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Teres÷ Pangonien÷
pareigos direktor÷s pavaduotoja papildomam ugdymui
išsilavinimas aukštasis,
vardas, pavard÷ Giedr÷ Petkuvien÷
pareigos lietuvių kalbos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija tiflopedagog÷,
vardas, pavard÷ Lina Vitkuvien÷
pareigos IT mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji tiflopedagog÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kauno apskrities aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
telefonas 8 37 33 18 24
elektroninis paštas kaunosim@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų) Priemon÷ skirta reg÷jimo negalę turintiems mokiniams ir jų t÷vams. Jos
tikslas – pad÷ti giliau suvokti tabako, alkoholio, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo
žalą – tiek psichologinę, tiek fizinę priklausomybę, pasekmes bei teisinę atsakomybę. Medžiaga
parengta silpnaregiams atsižvelgiant į jų reg÷jimo galimybes (tinkami spalvų kontrastai, šriftas ir jo
dydis) ir akliesiems brailio raštu.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas KAASUC
Metodinink÷ Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija Kauno apskrities aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Dalykas, sritis
Pedagogin÷ sistema. Rusų kalba
Tema PowerPoint programa parengtas pateikčių rinkinys rusų (užsienio) kalbos mokymui(si)
Žanras Papildoma mokymo priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Lolita Andriuškevičien÷
pareigos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija mokytoja metodinink÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kauno apskrities aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
telefonas (8 37) 33 18 24
elektroninis paštas kaunosim@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Kompiuterin÷ priemon÷ parengta PowerPoint programa rusų
(užsienio) kalbos mokymui. Tai papildoma vadov÷lio vaizdin÷ priemon÷, kuri iliustruoja atskiras
temas, vaizdžiai perteikia ugdymo turinį, lavina skaitymo, kalb÷jimo, supratimo, rašymo įgūdžius. Ši
mokymo priemon÷ tinka įvairių specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių asmenų.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas
KAASUC
Metodinink÷ Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija
Kauno apskrities aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Matematika
Tema Geometrijos mokymo optimizavimas naudojant pagalbines priemones, arba geometrija
kitaip pradin÷je mokykloje
Žanras Metodin÷ medžiaga mokytojui

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Irena Rudakovskaja
pareigos pradinių klasių mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija tiflopedagog÷ metodinink÷,
vardas, pavard÷ Rimvyd÷ Bundzien÷
pareigos matematikos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija tiflopedagog÷ metodinink÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kauno apskrities aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
telefonas (8-37) 33 18 24
elektroninis paštas kaunosim@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Tai geometrijos kurso programos išd÷stymas (mokymas) darbui
pradin÷se klas÷se. Programa pritaikyta mokiniams su reg÷jimo negalia, mokiniams besimokantiems
pagal adaptuotas, specialiąsias programas. Ja gali naudotis mokytojai, kurie moko integruotus
mokinius su įvairiom negaliom. Mokytojos pristato kitokius mokymo metodus. Tokius, kaip darbas
suliniuotame popieriaus lape, darbas lentoje su gumel÷mis. Braižymas lankstinių metodu, brailio
mašin÷le, braižykle skirta akliesiems. Kampų mokymas panaudojant skritulį. Šie mokymo metodai
palengvina mokiniams mokymąsi, mokytojams suteikia galimybę pagerinti, paįvairinti pamokos
tikslų įgyvendinimą.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas KAASUC
Metodinink÷ Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija Kauno apskrities aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Dalykas, sritis
Pedagogin÷ sistema. Pradinis ugdymas
Tema Testatorių panaudojimas mokinių vertinimui
Žanras Testas

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Laima Borusevičiūt÷
pareigos pradinių klasių mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji tiflopedagog÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kauno apskrities aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
telefonas (8 37) 33 18 24
elektroninis paštas kaunosim@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Testatoriai taikomi per matematikos, lietuvių kalbos ir pasaulio
pažinimo pamokas pradinių klasių mokinių vertinimui. Mokytojas užduotis testams sudaro pats arba
parenka kitų autorių. Testatorius pritaikytas ir akliems mokiniams. Jeigu mokinys išsprendžia testą
teisingai, jis turi sud÷ti identišką mozaiką tai, kuri pateikiama šalia testo, kaip atsakymo kodas.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas
KAASUC
Metodinink÷ Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija Kauno apskrities aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Dalykas, sritis
Pedagogin÷ sistema. Lietuvių kalba
Tema Mokomosios fonetikos, grafikos, morfologijos ir sintaks÷s lentel÷s
Žanras Lentel÷s

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Giedr÷ Petkuvien÷
pareigos lietuvių kalbos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji tiflopedagog÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kauno apskrities aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
telefonas (8 37) 33 18 24
elektroninis paštas kaunosim@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Mokomosios lietuvių kalbos fonetikos, grafikos, morfologijos ir
sintaks÷s lentel÷s, išspausdintos padidintu šriftu ir brailio raštu, yra skirtos akliems ir silpnaregiams
mokiniams.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas
KAASUC
Metodinink÷ Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija Kauno apskrities aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Dalykas, sritis
Pedagogin÷ sistema. Ekonomika
Tema Lentel÷s ir schemos ekonomikos pamokoms
Žanras
Mokomosios užduotys

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Lina Vitkuvien÷
pareigos IT mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji tiflopedagog÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kauno apskrities aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
telefonas (8 37) 33 18 24
elektroninis paštas kaunosim@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Darbui ekonomikos pamokose didel÷ dalis medžiagos yra pateikiama
lentel÷s, schemose, grafikuose. Ši medžiaga yra parengta tik regintiesiems, o besimokantiems brailio
raštu n÷ra. Šis lentelių ir schemų rinkinys yra parengtas brailio raštu, panaudojant įvairias taktilin÷s
grafikos rengimo technologijas. Mokomosios ekonomikos užduotys skirtos mokiniams
besimokantiems brailio raštu.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas KAASUC
Metodinink÷ Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija Kauno apskrities aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Dalykas, sritis
Pedagogin÷ sistema. Reg÷jimo lavinimas
Tema Linijų krypčių suvokimo pratybos
Žanras Mokomosios užduotys

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Jan÷ Čiepienait÷
pareigos pradinių klasių mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija tiflopedagog÷ metodinink÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kauno apskrities aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
telefonas (8 37) 33 18 24
elektroninis paštas kaunosim@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Priemon÷ skirta vizualinių funkcijų vystymui. Linijų krypčių
suvokimas. Šios pratybos atliekamos prieš tai įvertinus linijų krypčių suvokimą suomių oftalmolog÷s
profesor÷s Lea Hyvarinen testu.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas KAASUC
Metodinink÷ Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija Kauno apskrities aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Pradin÷s klas÷s
Tema Geometrinių figūrų d÷lion÷s. Sud÷k paveiksl÷lį
Žanras Mokomosios užduotys

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Virginija Šiaulinskait÷
pareigos pradinių klasių mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija tiflopedagog÷ metodinink÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kauno apskrities aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
telefonas (8 37) 33 18 24
elektroninis paštas kaunosim@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Mokymo priemon÷ skirta individualiam ir grupiniam darbui, dirbant
su pradinių klasių aklųjų ir silpnaregių, specialiųjų poreikių mokiniais. Naudojama integruotai
veiklai, derinat žaidybines matematines, pasaulio pažinimo, meninio lavinimo užduotis. Geometrinių
figūrų d÷lion÷s padeda atskleisti aklų vaikų geb÷jimus įgytus sensorinio bei raumenų lavinimo metu.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas
KAASUC
Metodinink÷ Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema
Tema Integruotų pamokų ciklas „Vanduo“
Žanras metodin÷ ir vaizdin÷ medžiaga, apibendrinanti projektin÷s veiklos darbo patirtį

Autorius arba
autorių grup÷

- vardas, pavard÷ Aldona Zimnachait÷
pareigos lietuvių kalbos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷,
- vardas, pavard÷ Rita Juočien÷
pareigos chemijos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷,
- vardas, pavard÷ Elona Petrošien÷
pareigos biologijos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija vyr. mokytoja

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurin÷ mokykla
telefonas 8 37 77 87 66
elektroninis paštas anodla@centras.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Integruoto ugdymo filosofija ir praktika grindžiama nuostata, kad visos vaiko raidos sritys –fizin÷,
intelektin÷, emocin÷, socialin÷ – yra neatsiejamos, tod÷l neretai teigiama, kad dirbtinai į dalykus
suskaldytas mokymas mokykloje yra nepakankamai natūralus. Integruotu ugdymu mokykloje
siek÷me, kad būtų įdomiai ir prasmingai susietos į visumą biologijos, chemijos ir lietuvių kalbos
sritys. Mokiniai tur÷jo galimybę pažvelgti į vandenį biologo, chemiko ir literato žvilgsniu: rinko
informaciją apie vandenį, įformino ją interaktyvioje svetain÷je „Žodžių sodai“, kūr÷ lankstinukus,
filmavo integruotą pamoką , vykusią Kauno marių regioniniame parke. Supažindiname vaizdžiai su
mokinių veikla, su vertinimo sistema, sukurta integruotoms pamokoms vertinti.

Darbas pristatytas (data) 2008-09-15
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) Juozo Urbšio katalikiškoje vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷ Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Lietuvių kalba
Tema Lietuvių kalbos viktorina 8 klasių moksleiviams
Žanras
Metodin÷ ir vaizdin÷ medžiaga, mokomosios užduotys

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Aldona Zimnachait÷
pareigos lietuvių kalbos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurin÷ mokykla
telefonas 8 37 77 87 66
elektroninis paštas anodla@centras.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Lietuvių kalbos viktorina, parengta integruojant informacines technologijas, – tai vienas iš bandymų
netradiciškai patikrinti moksleivių žinias, paskatinti juos kūrybiškiau pažvelgti į kalbos dalykus
(rasti atsakymus į keblius klausimus), ugdyti vaizduotę, žadinti kūrybines galias. Viktorinos
užduotys, demonstruojamos projektoriumi ir renginio steb÷tojams, yra vizualiai patrauklios,
įdomios, efektyviau padedančios pakartoti ar įtvirtinti kalbos žinias tiek komandų nariams, tiek
sirgaliams. Yra specialus lapas vertinimo komisijos nariams.

Darbas pristatytas (data) 2008-09-15
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) Juozo Urbšio katalikiškoje vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷ Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija Kaišiadorių specialioji mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Logopedija
Tema Mokinių kalbos trūkumų šalinimui „Maži vaikai – dideli darbai“
Žanras
Metodin÷ - vaizdin÷ priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

vardas, pavard÷ Bronislava Labanauskien÷
pareigos logoped÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija logoped÷ metodinink÷
miestas (rajonas) Kaišiadorys
mokykla Kaišiadorių specialioji mokykla
telefonas (8 346) 60 028
elektroninis paštas lababrone@hotmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Šios priemon÷s tikslas- pateikti įvairių paveiksl÷lių mokinių kalbos
gramatinio taisyklingumo ir rišlios kalbos ugdymui, foneminei klausai lavinti, mokinių žodynui
pl÷toti. Kalbos ugdymas šia priemone siejamas su vaiko kasdieniniu gyvenimu ir patirtimi. Gražūs
spalvoti paveiksl÷liai padeda formuoti ne tik mokinių kalbą, bet ir teisingą požiūrį į gyvenimą, ugdo
pagarbą darbui, teikia medžiagos loginiam mąstymui, veikia vaizduotę, žadina jausmus, moko
tiksliai reikšti mintis.
Paveiksl÷lių autor÷ – dailinink÷ T. Balčiūnien÷

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas Kaišiadorių specialiojoje mokykloje
Metodinink÷ Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Tarties mokymas
Tema Vaizdin÷ mokymo priemon÷ garsų įtvirtinimui
Žanras Vaizdin÷ mokymo priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

- vardas, pavard÷ Irmunda Adomavičien÷
pareigos tarties mokymo ir klausos lavinimo pratybų mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnysioji surdopedagog÷,
- vardas, pavard÷ Regina Griciuvien÷
pareigos kalbos, tarties mokymo ir klausos lavinimo pratybų mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnysioji surdopedagog÷,
- vardas, pavard÷ Danguol÷ Šiupinien÷
pareigos surdopedagog÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnysioji surdopedagog÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
telefonas (8 37) 33 25 03
elektroninis paštas neprigir@nim.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Priemon÷ skirta 1-4 klasių sutrikusios klausos mokiniams. Priemonę
sudaro plakatų rinkinys sunkiau tariamų garsų įtvirtinimui. Plakatuose pavaizduoti garsų profiliai,
žodžiai su įtvirtinamais garsais įvairiose pozicijose, trumpi tekstukai, skaičiuot÷s, įvairios užduotys,
prisodrintos įtvirtinamų garsų.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre
Metodinink÷ Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Geografija
Tema Geografijos kontroliniai darbai 6, 7, 8, kl.
Žanras
Didaktin÷ medžiaga

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Audron÷ Brazien÷
pareigos geografijos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji surdopedagog÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
telefonas (8 37) 33 25 03
elektroninis paštas neprigir@nim.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Priemon÷ skirta sutrikusios klausos mokinių geografijos dalyko žinių
tikrinimui 6, 7, 8 klas÷se. Užduotys parengtos atsižvelgiant į sutrikusios klausos mokinių žodyno ir
atminties ypatumus.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre
Metodinink÷ Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Popamokinis ugdymas
Tema Didaktin÷ medžiaga būdvardžio vartojimui įtvirtinti
Žanras Didaktin÷ medžiaga

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Egidija Aušrin÷ Dabrilien÷
pareigos aukl÷toja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji surdopedagog÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
telefonas (8 37) 33 25 03
elektroninis paštas neprigir@nim.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Priemon÷ skirta 1 – 5 klasių sutrikusios klausos mokinių kalbai ugdyti
matematikos, pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos pamokų bei popamokinių užsi÷mimų metu. Priemonę
sudaro įvairios užduotys būdvardžio vartojimui įtvirtinti - medžiaga spalvinimui, kryžiažodžiai,
d÷lion÷s ir kt.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre
Metodinink÷ Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Geometrija
Tema Geometrija 7 kl.
Žanras Vaizdin÷ mokymo priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Laimut÷ Gervinskien÷
pareigos direktor÷, matematikos mokytojas
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija surdopedagog÷ metodinink÷, II vadyb.
vardas, pavard÷ Violeta Znaidauskien÷
pareigos matematikos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji surdopedagog÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
telefonas (8 37) 33 25 03
elektroninis paštas neprigir@nim.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Priemon÷ skirta 7 klas÷s sutrikusios klausos mokiniams. Tai
skaidruolių, iliustruojančių 7 klas÷s geometrijos kursą, rinkinys. Skaidruol÷se pateikiami paveiksl÷liai,
formul÷s, pavyzdžiai, kita medžiaga, padedanti sutrikusios klausos mokiniams geriau suvokti
geometrijos kurso mokomąją medžiagą.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre
Metodinink÷ Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Biologija
Tema Biologijos kontroliniai darbai 7 kl.
Žanras
Didaktin÷ medžiaga

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Aldona Jarmulkien÷
pareigos biologijos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija surdopedagog÷ metodinink÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
telefonas (8 37) 33 25 03
elektroninis paštas neprigir@nim.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Priemon÷ skirta sutrikusios klausos mokinių biologijos dalyko žinių
tikrinimui 7 klas÷je. Užduotys parengtos atsižvelgiant į sutrikusios klausos mokinių žodyno ir
atminties ypatumus. Užduočių forma – testai.

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre
Metodinink÷ Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Popamokinis ugdymas
Tema Pakeliaukim po Žemaitiją
Žanras Vaizdin÷ kompiuterin÷ mokymo priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Egidija Dabrilien÷
pareigos aukl÷toja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji surdopedagog÷
vardas, pavard÷ Irena Launikaitien÷
pareigos informacinių technologijų mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija surdopedagog÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
telefonas (8 37) 33 25 03
elektroninis paštas neprigir@nim.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Priemon÷ skirta pareng. – 5 klasių sutrikusios klausos mokinių
popamokiniam ugdymui. Priemonę sudaro tekstai apie Žemaitijos krašto lankytinas vietas su
paveiksl÷liais ir žodynu, įvairios kompiuterin÷s užduotys žinių ir žodyno įtvirtinimui (kryžiažodžiai,
d÷lion÷s, žaidimai).

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre
Metodinink÷ Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija Kauno apskrities aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Dalykas, sritis
Pedagogin÷ sistema. Istorija
Tema Kaunas tarpukaryje
Žanras Mokymo priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Jolanta Strebeikien÷
pareigos istorijos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji specialioji pedagog÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kauno apskrities aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
telefonas (8 37) 33 18 24
elektroninis paštas kaunosim@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
,,Kaunas tarpukaryje“ – tai vaizdin÷-garsin÷ mokymo priemon÷.
Tikslas – supažindinti bei sudominti mokinius to meto Kauno gyvenimo kaitos ypatumais. Priemon÷
skirta istorijos ir pilietinio ugdymo pamokoms (5–10 kl.)

Darbas pristatytas
2008-09-15
Darbas saugomas KAASUC
Metodinink÷ Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija K÷dainių specialioji mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Komunikacin÷ veikla
Tema Atsp÷k raidę
Žanras Mokomoji vaizdin÷ priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Birut÷ Vansevičien÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji specialioji pedagog÷

Adresas

miestas K÷dainiai
mokykla K÷dainių specialioji mokykla
telefonas (8 347) 71 357
elektroninis paštas ksim11@hotmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Priemon÷ skirta raidžių pažinimui, pirmo žodžio garso nustatymui
vidutinio ir žymaus protinio atsilikimo vaikams. Jos tikslas – pažinti raides, nustatyti žodžio pirmą
garsą.
Priemon÷s naudojimas: mokiniai stebi rodomas skaidres; klauso dvieilio ir pavadina pasirodžiusį
paveiksl÷lį; pasako šio daikto pavadinimo pirmąjį garsą; stebi pasirodančią raidę, ją įvardiją

Darbas pristatytas
2008-09-17
Darbas saugomas K÷dainių specialiojoje mokykloje
Metodinink÷ Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija K÷dainių specialioji mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Pasaulio pažinimas
Tema Čir vir vir pavasaris
Žanras
Mokomoji vaizdin÷ priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Ingrida Jurevičien÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji specialioji pedagog÷

Adresas

miestas K÷dainiai
mokykla K÷dainių specialioji mokykla
telefonas (8 347) 71 357
elektroninis paštas ksim11@hotmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Priemon÷ skirta pradinių lavinamųjų klasių mokiniams, pl÷sti ir
gilinti žinias apie pavasario požymius gamtoje.
Darbas pristatytas
2008-09-17
Darbas saugomas K÷dainių specialiojoje mokykloje
Metodinink÷ Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija K÷dainių specialioji mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Lietuvių kalba
Tema Daiktas ir jo pavadinimas
Žanras Pamokos santrauka

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Birut÷ Nekrošien÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji specialioji pedagog÷

Adresas

miestas K÷dainiai
mokykla K÷dainių specialioji mokykla
telefonas (8 347) 71 357
elektroninis paštas ksim11@hotmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Vaizdin÷ mokymo(si) priemon÷ skirta mokomajai veiklai organizuoti
vykdant specialiojo pradinio ugdymo programas. Šia vaizdine mokymo priemone gali naudotis
mokytojai, specialieji pedagogai, logopedai, formuodami ir tikslindami sąvokas „daiktas“,
„pavadinimas“, „žodis“.

Darbas pristatytas
2008-09-17
Darbas saugomas K÷dainių specialiojoje mokykloje
Metodinink÷ Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija K÷dainių specialioji mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Lietuvių kalba
Tema Dviskiemeniai žodžiai
Žanras
Mokomosios užduotys

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Janina Dautartien÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji specialioji pedagog÷

Adresas

miestas K÷dainiai
mokykla K÷dainių specialioji mokykla
telefonas (8 347) 71 357
elektroninis paštas ksim11@hotmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų) Priemon÷ skirta skaitymo įgūdžių lavinimui. Mokinys, steb÷damas
ekrane skaidrę:
 analizuoja žodį garsais;
 perskaito skiemenį;
 jungia skiemenis į žodį;
 perskaito žodį;
 stebi pasirodžiusį paveiksl÷lį ir pasitikrina ar teisingai perskait÷ žodį.
Darbas pristatytas
2008-09-17
Darbas saugomas K÷dainių specialiojoje mokykloje
Metodinink÷ Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija K÷dainių specialioji mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Lietuvių kalba
Tema Garsų [i] – [y] diferencijavimas
Žanras
Pateiktys

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Daina Jonavičien÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji specialioji pedagog÷

Adresas

miestas K÷dainiai
mokykla K÷dainių specialioji mokykla
telefonas (8 347) 71 357
elektroninis paštas ksim11@hotmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Ilgųjų ir trumpųjų balsių (i ir y) taisyklingo tarimo ir skyrimo iš
klausos įtvirtinimui.
Steb÷dami pateiktis mokiniai:
 vardija paveiksl÷lius, pasako kokį garsą [i] ar [y] girdi;
 skaito skiemenų poras su raid÷mis i ir y;
 skaito žodžių poras su raid÷mis i ir y;
 kolektyviai skaito straipsnelį.
Darbas pristatytas
2008-09-17
Darbas saugomas K÷dainių specialiojoje mokykloje
Metodinink÷ Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija K÷dainių specialioji mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Muzika
Tema Grojimas spalvomis
Žanras
Mokomoji vaizdin÷ priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Virgilija Tymien÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštesnysis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji muzikos mokytoja

Adresas

miestas K÷dainiai
mokykla K÷dainių specialioji mokykla
telefonas (8 347) 71 357
elektroninis paštas ksim11@hotmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Sudaryti 5-9 lavinamųjų klasių mokiniams galimybę mokytis
muzikinių garsų, aukščio žym÷jimo pasitelkiant spalvas. Surasti ir atskirti spalvotus klavišus, groti
trumpus kūrin÷lius. Pagal duotas partitūras mokiniai mokosi groti instrumentu.

Darbas pristatytas
2008-09-17
Darbas saugomas K÷dainių specialiojoje mokykloje
Metodinink÷ Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija K÷dainių specialioji mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Informacin÷s technologijos
Tema Internetas
Žanras Mokomoji vaizdin÷ priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Jelena Bajorien÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštasis

Adresas

miestas K÷dainiai
mokykla K÷dainių specialioji mokykla
telefonas (8 347) 71 357
elektroninis paštas ksim11@hotmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Priemon÷ skirta 7 specialiųjų klasių mokinių pažinimo proceso
tobulinimui, atminties, d÷mesio ir naudojimosi informacin÷mis technologijomis įgūdžių lavinimui.
Steb÷dami pateiktis mokiniai gali pl÷sti ir gilinti žinias apie internetą:
 kam jis skirtas;
 kaip į jį patekti;
 ką galima rasti internete;
 kaip keliauti internetu.
Darbas pristatytas
2008-09-17
Darbas saugomas K÷dainių specialiojoje mokykloje
Metodinink÷ Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija K÷dainių specialioji mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Pasaulio pažinimas
Tema Kambariniai, šliaužiantieji ir svyrantieji augalai
Žanras Mokomoji vaizdin÷ medžiaga

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Ingrida Fetkevičien÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji specialioji pedagog÷

Adresas

miestas K÷dainiai
mokykla K÷dainių specialioji mokykla
telefonas (8 347) 71 357
elektroninis paštas ksim11@hotmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Priemon÷ skirta 1-4 specialiųjų klasių mokiniams supažindinti su
augalais. Mokiniai stebi demonstruojamas pateiktis su nuotraukomis, pasako arba perskaito kokį
mato augalą. Klauso mokytojos pasakojimo apie augalų priežiūrą.

Darbas pristatytas
2008-09-17
Darbas saugomas K÷dainių specialiojoje mokykloje
Metodinink÷ Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija K÷dainių specialioji mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Istorija
Tema Lietuvos stipr÷jimas valdant Gediminui
Žanras
Vaizdin÷s užduotys

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Rita Žemgulien÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji specialioji pedagog÷

Adresas

miestas K÷dainiai
mokykla K÷dainių specialioji mokykla
telefonas (8 347) 71 357
elektroninis paštas ksim11@hotmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Vaizdin÷s užduotys skirtos 7 specialiosios klas÷s mokiniams istorijos
kartojimo pamokoje. Ant 6 pieštų iliustracijų parašyti klausimai. Pieštos iliustracijos – tai savita
pagalba specialiųjų poreikių mokiniams, nukreipiant mokinius link teisingo atsakymo. Pabandę
atsakyti į 3 pirmuosius klausimus, mokiniai atsakymus pasitikrina, perskaitę atsakymų ritin÷lius. 4 ir
5 klausimams atsakyti gali būti naudojami atsakymų ritin÷liuose esantys ,,Legendos apie Vilniaus
įkūrimą“ ir ,,Vilniaus pilies pasakos“ atspausdinti tekstai. 6 klausimą mokiniai bando atsakyti patys,
o nepavykus – atsakymą gali perskaityti iš 6 atsakymų ritin÷lio.

Darbas pristatytas
2008-09-17
Darbas saugomas K÷dainių specialiojoje mokykloje
Metodinink÷ Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija K÷dainių specialioji mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Mokomieji dalykai ir veiklos sritys
Tema Mano metodas
Žanras Mokymo metodai

Autorių grup÷

vardas, pavard÷ Mokyklos mokytojai

Adresas

miestas K÷dainiai
mokykla K÷dainių specialioji mokykla
telefonas (8 347) 71 357
elektroninis paštas ksim11@hotmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Leidinyje pateikiami efektyviausi mokymo metodai, kurie s÷kmingai
taikomi bei praktikuojami mokyklos ugdomajame procese, dirbant su specialiųjų poreikių vaikais.

Darbas pristatytas
2008-09-17
Darbas saugomas K÷dainių specialiojoje mokykloje
Metodinink÷ Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija K÷dainių specialioji mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Buities kultūra, sauga
Tema Patiekalai iš bulvių (bulviniai blynai, švilpikai, bulvin÷s žvaigždut÷s)
Žanras Technologin÷s kortel÷s

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Janina Dautartien÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji specialioji pedagog÷

Adresas

miestas K÷dainiai
mokykla K÷dainių specialioji mokykla
telefonas (8 347) 71 357
elektroninis paštas ksim11@hotmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų) Priemon÷ skirta formuoti praktinius maisto gaminimo įgūdžius.
Mokinys:
 susipažįsta su gaminamam patiekalui reikiamais produktais ir darbo eiga;
 atsirenka reikiamus produktus pavaizduotus technologin÷je kortel÷je;
 seka veiksmų eigą ir atlieka praktinį darbą.
Darbas pristatytas
2008-09-17
Darbas saugomas K÷dainių specialiojoje mokykloje
Metodinink÷ Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija K÷dainių specialioji mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Buities kultūra, sauga
Tema Patiekalai iš miltų (cukriniai sausainiai, d÷m÷tieji pyrag÷liai)
Žanras Technologin÷s kortel÷s

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Janina Dautartien÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji specialioji pedagog÷

Adresas

miestas K÷dainiai
mokykla K÷dainių specialioji mokykla
telefonas (8 347) 71 357
elektroninis paštas ksim11@hotmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Priemon÷ skirta formuoti praktinius maisto gaminimo įgūdžius.
Mokinys:
 susipažįsta su gaminamam patiekalui reikiamais produktais ir darbo eiga;
 atsirenka reikiamus produktus pavaizduotus technologin÷je kortel÷je;
 seka veiksmų eigą ir atlieka praktinį darbą.
Darbas pristatytas
2008-09-17
Darbas saugomas K÷dainių specialiojoje mokykloje
Metodinink÷ Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija K÷dainių specialioji mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Pasaulio pažinimas
Tema Paukšteliai žiemą
Žanras
Mokomoji vaizdin÷ priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Daina Jonavičien÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji specialioji pedagog÷

Adresas

miestas K÷dainiai
mokykla K÷dainių specialioji mokykla
telefonas (8 347) 71 357
elektroninis paštas ksim11@hotmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Priemon÷ skirta mokinių supažindinimui su liekančiais žiemoti
paukščiais, jų priežiūra.
Steb÷dami pateiktis mokiniai sužino:
 kokie paukščiai lieka žiemoti,
 kuo maitinasi paukšteliai
 kaip atrodo paukštelių lesykl÷l÷s,
 lesinimo taisykles.
Darbas pristatytas
2008-09-17
Darbas saugomas K÷dainių specialiojoje mokykloje
Metodinink÷ Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija K÷dainių specialioji mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Informacin÷s technologijos
Tema Piešimo programa PAINT
Žanras
Mokomoji vaizdin÷ priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Jelena Bajorien÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštasis

Adresas

miestas K÷dainiai
mokykla K÷dainių specialioji mokykla
telefonas (8 347) 71 357
elektroninis paštas ksim11@hotmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Priemon÷ skirta 7 specialiųjų klasių mokinių pažinimo proceso
tobulinimui, atminties, d÷mesio ir naudojimosi informacin÷mis technologijomis įgūdžių lavinimui.
Steb÷dami pateiktis mokiniai supažindinami su programa PAINT, jos įrankiais ir priemon÷mis.

Darbas pristatytas
2008-09-17
Darbas saugomas K÷dainių specialiojoje mokykloje
Metodinink÷ Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija K÷dainių specialioji mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Orientacin÷ veikla
Tema Skaičių loto
Žanras Mokomoji vaizdin÷ priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Birut÷ Vansevičien÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji specialioji pedagog÷

Adresas

miestas K÷dainiai
mokykla K÷dainių specialioji mokykla
telefonas (8 347) 71 357
elektroninis paštas ksim11@hotmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Priemon÷ skirta kiekio ir skaičiaus vaizdinių formavimui vidutinio ir
žymaus protinio atsilikimo vaikams. Jos tikslas - įtvirtinti skaičiavimą iki 10, atrinkti daiktų kiekį
atitinkamam skaičiui. Priemon÷s naudojimas: mokiniams išdalinamos kortel÷s; jie stebi didelę
kortelę su užrašytais skaičiais ir atitinkamu kiekiu skrituliukų; įvardina skaitmenį ir rutuliukų kiekį;
suranda ir padeda mažą kortelę su tiek nupieštų daiktų prie atitinkamo skaitmens; įvardina skaitmenį
ir daiktų kiekį.

Darbas pristatytas
2008-09-17
Darbas saugomas K÷dainių specialiojoje mokykloje
Metodinink÷ Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija K÷dainių specialioji mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Popamokinis ugdymas
Tema Vertinimo – skatinimo modeliai ugdymo praktikoje
Žanras
Vertinimo būdai

Autorių grup÷

Mokyklos aukl÷tojai

Adresas

miestas K÷dainiai
mokykla K÷dainių specialioji mokykla
telefonas (8 347) 71 357
elektroninis paštas ksim11@hotmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Vertinimo – skatinimo modeliai padeda įtraukti ugdytinį į aktyvią
veiklą, skatina jų vidinį aktyvumą, padeda kiekvienoje grup÷je formuoti ugdytinių sąmonę ir jausmus,
įtakoja dorin÷s asmenyb÷s vystymąsi.

Darbas pristatytas
2008-09-17
Darbas saugomas K÷dainių specialiojoje mokykloje
Metodinink÷ Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö
Švietimo institucija K÷dainių specialioji mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Pasaulio pažinimas
Tema Žmogaus kūno dalys ir jų funkcijos
Žanras
Mokomosios užduotys

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Janina Dautartien÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji specialioji pedagog÷

Adresas

miestas K÷dainiai
mokykla K÷dainių specialioji mokykla
telefonas (8 347) 71 357
elektroninis paštas ksim11@hotmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Priemon÷ skirta žmogaus kūno dalių ir jų funkcijų taisyklingam
įvardinimui, skyrimui. Mokinys, steb÷damas ekrane skaidrę:
 perskaito kūno dalies pavadinimą;
 stebi pasirodžiusį paveiksl÷lį ir pasitikrina ar teisingai perskait÷ žodį;
 perskaito kūno dalies atliekamas funkcijas;
 sugalvoja, kokią dar funkciją gali atlikti pasirinkta kūno dalis.
Darbas pristatytas
2008-09-17
Darbas saugomas K÷dainių specialiojoje mokykloje
Metodinink÷ Valerija Segalovičien÷, tel. 20 01 27

