KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija: Kauno „Vyturio“ vidurin÷ mokykla
Sritis Pedagogin÷ sistema. Ugdymo priemon÷s
Tema Autorin÷ fotografijų paroda „Šri Lanka – Indijos vandenyno perlas“
Žanras
Fotografijos
Autorius arba
autorių grup÷

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

Adresas

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

Anotacija (iki 300 ženklų)
Paroda skirta visų mokomųjų dalykų mokytojams. Nuotraukose
vaizduojama Šri Lankos kultūra, religija, gamtos įdomyb÷s. Didelis d÷mesys skirtas Yalla
nacionaliniam parkui ir jo gyvūnijai.

Darbas pristatytas (data) 2009-02-27
Darbas saugomas
Dovanojama Kauno m. S.Daukanto vidurinei mokyklai
KPKC metodinink÷ Ilona Teresien÷, tel. 32 41 58, el.p. ilona.teresiene@kpkc.lt
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KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

KONFERENCIJOS KORTELö

Švietimo institucija Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Muzika
Tema „Muzikinis ugdymas švietimo kaitos procese“
Žanras Respublikin÷s metodin÷s - praktin÷s konferencijos pranešimai

Autoriai

Muzikos mokytojai

Adresas

miestas (rajonas) Lietuvos miestai
mokykla Bendrojo lavinimo mokyklos

Anotacija (iki 300 ženklų)
Respublikin÷s konferencijos „Muzikinis ugdymas švietimo kaitos
procese“ 18 skaitytų pranešimų temomis: „Muzikinis ugdymas: problemos ir galimyb÷s“ (dr.
G.Balčiūnas), „Muzikiniai projektai muzikos mokytojų rengimo praktikoje“ (K.Barisas),
„Fortepijono reikšm÷ būsimo bendrojo lavinimo mokyklos muzikos mokytojo ugdymo procese“
(M.Čepinskien÷), „Šiuolaikinis jaunimas nem÷gsta akademin÷s muzikos“ (E.Valantinien÷),
„Vertinimas muzikos pamokose“ (N.Franckevičien÷), „Vaikų mokyti skambinti fortepijonu
muzikos mokyklose nuostatų kaita šiuolaikinių kultūros poreikių kontekste“ (G.Gabnyt÷),
„Muzikinio ugdymo atvejis: modelio improvizacija“ (Z.Grigien÷), „Bendrosios muzikos programų
atnaujinimo tendencijos“ (Ž.Jautakyt÷), „Integruotas projektas – kūrybiškos asmenyb÷s ugdymo
garantas“ (S.Klimas), „Kūrybiškumo ugdymas solfedžio pamokose“ (D.Kulikauskien÷), „Įkurkime
mokyklos bibliotekoje fonoteką“ (R.Malik÷nien÷), „Tarptautinių projektų įtaka mokytojo
profesiniam tobul÷jimui“ (I.Mažuikait÷ - Kubiliūnien÷), „Muzikos kalba – dalyko reikšm÷ ir vizija
bei realios įgyvendinimo aktualijos“ (E.Meršaitien÷), „Muzikos mokytojų rengimo LMTA patirtis“
(G.Rudzevičien÷), „Mokytojo kompetencijos svarba muzikinio ugdymo procese“ (L.Šimaityt÷Valaitien÷, O.Spitrys), „Fortepijono pedagogas muzikos mokykloje: situacija ir veiklos pl÷tra“
(J.Šleinyt÷), „Muzikinio ugdymo modelis nūdienos kontekste: mokymo ir aukl÷jimo sąveika“
(L.Viršilien÷), „Kryptingas meninis ugdymas per formalųjį ir neformalųjį ugdymą vidurin÷je
mokykloje“ (J.Zemlevičien÷), „Dainavimo ir improvizacinių įgūdžių
formavimas“
(A.D.Žiedelien÷).

Darbas pristatytas
2008-06-27
Darbai saugomi
mokyklose
Metodininkas Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52
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KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS KORTELö

Švietimo institucija Kauno bendrojo lavinimo mokyklos
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Dail÷
Tema
„Naujų mokymo metodų taikymas ugdant mokinių meninius geb÷jimus“
Žanras Parodos katalogas

Autorių grup÷
Adresas

Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklų dail÷s mokytojai
miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Bendrojo lavinimo mokyklos

Anotacija (iki 300 ženklų) Kauno miesto vidurinių mokyklų ir gimnazijų dail÷s mokytojų metodinių
darbų parodos kataloge: 27 Kauno miesto dail÷s mokytojų darbai: projektai, mokymo priemon÷s,
pamokų aprašymai, pamokų planai, metodin÷ – didaktin÷ medžiaga, mokinių kūrybinių darbų
pavyzdžiai iš VDU „Rasos“, VŠI J÷zuitų, „Aušros“ gimnazijų, „Vyturio“, Julijanavos,
J.Basanavičiaus, J.Grušo, K.Griniaus, Šančių, J.Urbšio, VŠI šv. Mato, Sarg÷nų vidurinių mokyklų.

Darbas pristatytas 2008-03-03
Darbas saugomas
mokyklose
Metodininkas Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52
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KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija
Kauno miesto muzikos, bendrojo lavinimo mokyklos
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Muzika, dail÷, šokis, teatras, technologijos
Tema „Mokytojų metodin÷ veikla – mokytojų meistriškumo mokykla“
Žanras
Parodos katalogas

Autorių grup÷

Kauno miesto meninio ugdymo dalykų ir technologijų mokytojai

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Bendrojo lavinimo mokyklos

Anotacija (iki 300 ženklų) Parodoje eksponuojamų 46 Kauno miesto dail÷s, muzikos, choreografijos,
teatro, technologijų mokytojų metodinių darbų kataloge: mokytojų parengtos mokymo priemon÷s,
pamokų ciklų, kūrybinių darbų aprašai, vaizdin÷ medžiaga, projektų medžiaga, vadov÷liai,
tiriamieji darbai iš VŠĮ J÷zuitų, VŠĮ šv. Mato, „Aušros“ gimnazijų, J.Grušo, Vaižganto,
J.Basanavičiaus, J.Dobkevičiaus, K.Griniaus, Dainavos, Pil÷nų, „Vyturio“, Eigulių vidurinių
mokyklų, 1-osios, A.Kačanausko, Berniukų chorinio dainavimo muzikos mokyklų, Choreografijos
mokyklos, Moksleivių technin÷s kūrybos centro, Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų
ugdymo centro.

Darbas pristatytas
2008-11-17
Darbas saugomas
mokyklose
Metodininkas Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52
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KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno Martyno Mažvydo vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Neformalus ugdymas
Tema Savarankiškumo ir atsakomyb÷s ugdymas per socialinę veiklą
Žanras Tyrimas „Mokinių požiūris į visuomenei naudingą veiklą ir socialinę toleranciją“.
Knyga „Tūkstantis mažvydiečių darbų Lietuvai“

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Auks÷ Petruševičien÷
pareigos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių k. mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija II vadybin÷, mokytoja ekspert÷
vardas, pavard÷ Juz÷ Grigalien÷
pareigos direktor÷, matematikos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija II vadybin÷, mokytoja ekspert÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Martyno Mažvydo vidurin÷ mokykla
telefonas 31 20 47, 31 20 21
elektroninis paštas mazvydovm@mazvydas.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Mūsų mokykloje įgyvendinama socialinio ugdymo programa, kuria
siekiama, kad mokinys formuotųsi vertybines nuostatas, asmeninius, socialinius, komunikacinius,
darbo ir veiklos geb÷jimus; būtų savarankiškas, atsakingas, tolerantiškas; išsiugdytų norą veikti
žmonių gerovei; pasitik÷tų savimi ir inicijuotų kaitą. Nor÷dami įtraukti kuo daugiau jaunų žmonių į
socialinę (visuomenei naudingą) veiklą, ją organizuojame keliomis kryptimis, kad kiekvienas rastų
savo širdžiai patrauklų užsi÷mimą: 1.Karitatyvin÷ 2.Pilietin÷ 3.Ekologin÷ 4.Kraštotyrin÷
5.Pagalbos mokyklai
Nor÷dami išsiaiškinti, kiek iš tiesų šios veiklos yra efektyvios, atlikome tyrimą „Mokinių
požiūris į visuomenei naudingą veiklą ir socialinę toleranciją“.
2008 m. įgyvendinome projektą „Tūkstantis mažvydiečių darbų Lietuvai“. Projekto esm÷:
atlikti kuo daugiau gerų ir gražių darbų, juos aprašyti, iliustruoti nuotraukomis ir, sud÷jus visus
dienoraščius į vieną, išleisti gražią knygelę, kurioje būtų ne tušti žodžiai ar skambūs link÷jimai, o
konkretūs darbai, padovanoti gimtinei.

Darbas pristatytas 2009-03-31
Darbas saugomas mokykloje
Metodinink÷s Vilija Barzdžiuvien÷, Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 40 61, 32 42 11
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KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno ,,Aušros” gimnazija
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Lietuvių kalba ir literatūra
Tema ,,Knyga paauglyst÷je“
Žanras Edukologinis tyrimas Kauno miesto ir Kauno rajono mokyklose

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Maryt÷ Gustainien÷
pareigos lietuvių kalbos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija mokytoja ekspert÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla ,,Aušros” gimnazija
telefonas 8 614 09405
elektroninis paštas maryte.gustainiene@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Informacinių technologijų amžiuje vis daug÷ja neraštingų ir neskaitančių
knygų vaikų. Norint išsiaiškinti priežastis, atliktas edukologinis tyrimas Kauno miesto ir rajono
mokyklose. Pasteb÷ta, kad paaugliai žavisi nuotykine literatūra, juos traukia keisti siužetai, tačiau
daugiau laisvo laiko jie praleidžia bendraudami su draugais arba žaisdami kompiuteriu. Mokinių
motyvacijai skaityti knygas daug įtakos turi mokytojai ir t÷vai, mokytojo netradicinių metodų
taikymas per pamokas ir kitos veiklos metu. Daug skaitydami mokiniai mokosi taisyklingų
gramatinių konstrukcijų, vyksta nuolatinis pasąmon÷s darbas – vaikas mokosi taisyklingai rašyti,
plečiasi jo žodynas.

Darbas pristatytas
2009-04-02
Darbas saugomas
gimnazijoje
Metodinink÷s
Vilija Barzdžiuvien÷, Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 40 61, 32 42 11
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KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija
Kauno „Santaros“ gimnazija
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Atnaujintų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos
bendrųjų programų diegimas
Tema „Mokymo ir mokymosi patirtis, taikant aktyvius mokymo(si) metodus“
Žanras Mokomosios užduotys bei jų pavyzdžiai

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

vardas, pavard÷ Deimant÷ Karaliūt÷
pareigos
lietuvių kalbos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷
miestas Kaunas
mokykla Kauno „Santaros“ gimnazija
telefonas 8~37 377 532
elektroninis paštas saule70@hotmail.com

Pristatoma metodin÷ priemon÷ ,,Bandymai rašyti: parengiamieji darbai ir
Anotacija (iki 300 ženklų)
darbų pavyzdžiai‘‘ skirta mokytojams ir mokiniams, norintiems tobulinti pamokose teksto kūrimo,
analizavimo ir interpretavimo geb÷jimus. Darbe sukaupta kelerių metų medžiaga, orientuota į
pasikeitusią (nuo 2008 m.) lietuvių kalbos egzamino struktūrą, t. y. teksto kūrimo dalį. Aplanke
pateikta mokinių parengiamųjų darbų bei galutinių darbų pavyzdžiai

Darbas pristatytas 2009 04 20
Darbas saugomas
gimnazijoje
Metodinink÷s Vilija Barzdžiuvien÷, Violeta Kažem÷kien÷, tel.: 32 40 61, 32 42 11
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KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno „Santaros“ gimnazija
Sritis Pedagogin÷ sistema. Informacijos vadyba, informacin÷s sistemos kūrimas ir valdymas
Tema „Mokinių pamokų lankomumo kontrol÷s sistema Kauno „Santaros“ gimnazijoje“
Žanras Aprašas

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Deimant÷ Karaliūt÷
pareigos direktor÷s pavaduotoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷
vardas, pavard÷ Jolanta Stankūnien÷
pareigos
socialin÷ pedagog÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija socialin÷ pedagog÷ metodinink÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Kauno „Santaros“ gimnazija
telefonas 8~37 377 539
elektroninis paštas santarosvm@santara.kaunas.lm.lt

Pristatoma metodin÷ priemon÷ „Mokinių pamokų lankomumo kontrol÷s
Anotacija (iki 300 ženklų)
sistema Kauno „Santaros“ gimnazijoje“ yra veiksminga priemon÷, padedanti „Santaros“ gimnazijos
bendruomenei gerinti mokyklos pamokų lankymą.
Įgyvendinant „Darbo su blogai mokyklą lankančiais mokiniais tvarką“ gimnazijoje,
kurioje mokosi 876 mokiniai, jau po pirmų metų bendras mokinių pamokų lankomumas pager÷jo
1,1 karto, o pamokų be pateisinamos priežasties sumaž÷jo 1,4 karto.
„Mokinių pamokų lankomumo kontrol÷s sistemos Kauno „Santaros“ gimnazijoje“
veiksmingumą lemia sistemos pastovumas, reguliarumas, bendradarbiavimas su mokinio t÷vais,
tinkamas informacijos pateikimas, grįžtamojo ryšio numatymas. Lankomumo apskaita –
informacin÷s sistemos gimnazijoje dalis.

Darbas pristatytas
2009-04-20
Darbas saugomas
gimnazijoje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno „Saul÷s“ gimnazija, Kauno J. Dobkevičiaus vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Matematika
Tema
„Matematika dešimtokui. Įsivertink pasiekimus“
Žanras
Mokymo priemon÷ - knyga

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Ilona Knyzelien÷
pareigos matematikos mokytoja
išsilavinimas
aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija mokytoja ekspert÷
vardas, pavard÷ Rita Jonaitien÷
pareigos matematikos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija mokytoja ekspert÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla
Kauno „Saul÷s“ gimnazija
telefonas 8 615 51886
elektroninis paštas ilona.knyzeliene@gmail.com ; ritjon@mail.ru

Leidinyje glaustai ir aiškiai pateikta teorin÷ medžiaga, apimanti
Anotacija (iki 300 ženklų)
pagrindin÷s mokyklos matematikos kursą pagal atnaujintas bendrąsias programas: pagrindin÷s
sąvokos, apibr÷žimai, aksiomos, teoremos, savyb÷s ir t.t. Detaliai išnagrin÷ti tipiniai kiekvienos
matematikos temos uždavinių sprendimų pavyzdžiai. Tai pravers analizuojant teorinių žynių
taikymą praktinio turinio uždaviniams spręsti ir pad÷s mokytis savarankiškai. Norintiem pasitikrinti
savo geb÷jimus ar lavinti įgūdžius, pateikta užduočių savarankiškam darbui.
Nevienodų sunkumų uždaviniai skirti įvairių geb÷jimų mokiniams, tod÷l kiekvienas ras
sau tinkamų užduočių.
Leidinys skirtas pagrindin÷s mokyklos mokiniams, norintiems pakartoti, įtvirtinti ir
pasitikrinti turimas matematikos žinias.

Darbas pristatytas
2009-04-08
Darbas saugomas Kauno leidykloje „Šviesa“, mokyklose
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucijos J.Dobkevičiaus vid. m-kla, „Saul÷s“ gimnazija, Dainavos vid. m-kla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Matematika
Tema „Į egzaminą - be baim÷s! Matematika“
Žanras
Mokymo priemon÷ - knyga

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Rita Jonaitien÷
pareigos
matematikos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija mokytoja ekspert÷
vardas, pavard÷ Ilona Knyzelien÷
pareigos matematikos mokytoja
išsilavinimas
aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija mokytoja ekspert÷
vardas, pavard÷ Lion÷ Čaikauskien÷
pareigos matematikos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija mokytoja metodinink÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kauno J.Dobkevičiaus vidurin÷ mokykla
telefonas
8 615 51886
elektroninis paštas ritjon@mail.ru; ilona.knyzeliene@gmail.com

Knygoje pateikiama apibendrinta mokyklinio matematikos kurso
Anotacija (iki 300 ženklų)
medžiaga. Ji atitinka Nacionalinio egzaminų centro rengiamų mokyklinio ir valstybinio egzaminų
programas. Nagrin÷jamos temos nuosekliai suskirstytos į skyrius: skaičiai ir skaičiavimai,
funkcijos, geometrija, kombinatorika, tikimybių teorija ir statistika.
Šis leidinys skirtas abiturientams, norintiems pakartoti matematikos kursą, įtvirtinti
matematines žinias ir s÷kmingai pasirengti brandos egzaminui.

Darbas pristatytas
2009-04-08
Darbas saugomas leidykloje „Šviesa“, mokyklose
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno „Santaros“ gimnazija, VU partner÷
Sritis
Pedagogin÷ sistema. Kraštotyra
Tema
„Linkuvos dvaras – buvusioji J.J. Skvirecko rezidencija“
Žanras
Moksleivių surinkta kraštotyrin÷ medžiaga

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Rasa Miliuvien÷ , Asta Mačiulien÷
pareigos mokytojos
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytojos metodinink÷s

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Kauno „Santaros“ gimnazija, VU partner÷
telefonas 8 620 95998
elektroninis paštas rasamil@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Šiuo darbu siekta atkreipti visuomen÷s d÷mesį į dvi problemas:
• Linkuvos dvaro grimzdimą užmarštin
• Landšaftinio Veršvos draustinio niokojimą
Tiriamajame darbe pateikiama informacija supažindinanti visuomenę su garsiojo Linkuv÷l÷s
dvaro savininko J. J. Skvirecko biografija, atskleidžiamas Linkuvos dvaro klest÷jimo laikotarpis ir
J. J. Skvirecko rezidenciją ištikęs likimas. Peržvelgus Kultūros paveldo objektų Lietuvoje saugojimo
programą, aiškinamasi kas konkrečiai yra daroma siekiant išsaugoti Linkuvos dvarą, bei
analizuojami dvaro aplinkos ypatumai

Darbas pristatytas (data) 2009-04-02
Darbas saugomas (PPRC, mokykloje, kt.) Kauno „ Santaros“ gimnazijos muziejuje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija
Kauno „Santaros“ gimnazija, VU partner÷
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Istorija
Tema Kaunas nuo 60-ųjų, 70-ųjų iki dabartinių laikų
Žanras Moksleivių surinkta kraštotyrin÷ medžiaga

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷
Rasa Miliuvien÷ , Silvija Asadauskien÷
pareigos mokytojos
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija
mokytojos metodinink÷s

Adresas

miestas
Kaunas
mokykla
Kauno „Santaros“ gimnazija, VU partner÷
telefonas 8 620 95998, 8 670 11156
elektroninis paštas rasamil@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Darbe lietuvių ir anglų kalbomis trumpai pristatoma Kauno miesto
istorija nuo 1361 metų, kai Kaunas buvo pirmą kartą pamin÷tas rašytiniuose šaltiniuose.
Pagrindinis d÷mesys skiriamas sovietinio ir dabartinio Kauno miesto palyginimui. Gimnazistai
patys fotografavo dabartinius, jų nuomone garsiausius miesto objektus ir juos lygino su šeštojo ir
septintojo dešimtmečio Kauno nuotraukomis. Moksleiviai rinkosi šiuos objektus: Laisv÷s al÷ją,
Žaliakalnį, Kauko al÷ją, Aleksoto tiltą, Prisik÷limo bažnyčią , Kauno pilį, Kauno miesto aikštes,
paminklus, automobilių srautus, garsiausią krepšinio komandą „Žalgiris“.

Darbas pristatytas (data) 2009-04-02
Darbas saugomas (PPRC, mokykloje, kt.) Kauno „ Santaros“ gimnazijos muziejuje
Metodinink÷s Vilija Barzdžiuvien÷, Violeta Kažem÷kien÷ te.: 32 40 61, 32 42 11
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Švietimo institucija Kauno ,, Santaros“ gimnazija
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Informacinių komunikacinių technologijų taikymo
mokykloje pl÷tra
Tema Paauglių gyvenimo būdas Lietuvoje, Latvijoje, Bulgarijoje
Žanras Projektinis darbas

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Violeta Mečinskien÷
pareigos anglų kalbos mokytoja
išsilavinimas aukštasis universitetinis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla ,, Santaros“ gimnazija
telefonas 8 37 37 75 32
elektroninis paštas violetamecinskiene@hotmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Pateikiamas projektinis darbas apie paauglių gyvenimo būdą
Lietuvoje, Latvijoje, Bulgarijoje, kuris buvo atliktas po dalyvavimo tarptautiniame Comenius
projekte ,,Paaugliai Europoje nuo 50-ųjų iki dabar“. Mokin÷ apklaus÷ paauglius Latvijoje ir
Bulgarijoje, kurie taip pat dalyvavo tame pačiame projekte, apie jų gyvenimo būdą pagal tam tikrus
klausimus Buvo rasti panašumai ir skirtumai tarp paauglių gyvenančių Lietuvoje, Latvijoje,
Bulgarijoje. Projektinis darbas buvo paruoštas taikant informacines technologijas. Darbas buvo
pristatytas klas÷je ir Kauno miesto jaunųjų mokslininkų konferencijoje, kuri įvyko Kauno
,,Santaros“ gimnazijoje.

Darbas pristatytas (data) 2009-04-17
Darbas saugomas (PPRC, mokykloje, kt.) Kauno ,, Santaros“ gimnazijoje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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Švietimo institucija
Kauno sanatorinis lopšelis-darželis „Pušyn÷lis“
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Priešmokyklinis ugdymas
Tema
Pedagogų poreikių tyrimas
Žanras
Tyrimas

Autorių grup÷

vardas, pavard÷ Rasa Jankauskien÷
pareigos PUIC metodinink÷-organizator÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija ikimokyklinio ugdymo aukl÷toja ekspert÷
vardas, pavard÷ Ilona Ališauskien÷
pareigos direktor÷
išsilavinimas aukštasis
vadybin÷ kategorija
II vadybin÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
Mokykla sanatorinis lopšelis-darželis „Pušyn÷lis“
telefonas 8 37 34 58 82
elektroninis paštas ldpusynelis@gmail.com

Kauno priešmokyklinio ugdymo pedagogų tyrimas buvo atliktas 2009
Anotacija (iki 300 ženklų)
vasario - kovo m÷nesiais. Kauno sanatoriniame lopšelyje-darželyje veikiantis Priešmokyklinio
ugdymo informacinis centras ( toliau PUIC) savo veiklą sieja su realiais Kauno priešmokyklinio
ugdymo pedagogų poreikiais, nor÷damas juos maksimaliai tenkinti.
Tyrimo tikslas - Kauno priešmokyklinio ugdymo pedagogų poreikių analiz÷ ir tolimesnių PUIC
veiklos gairių numatymas. Uždaviniai- išsiaiškinti priešmokyklinio ugdymo pedagogams aktualių
konsultacijų temas ir jų perteikimo formas, analizuoti Kauno priešmokyklinio ugdymo pedagogų
kvalifikacijos k÷limo programų poreikį, fiksuoti Kauno priešmokyklinio ugdymo pedagogų
galimybes dalintis gerąja patirtimi, išsiaiškinti „Priešmokyklinio amžiaus vaiko pasiekimų
vertinimo aplanko“ tolimesnio naudojimo galimybes bei užfiksuoti šio leidinio taisytinas vietas.
Šio tyrimo pagrindas - priešmokyklinio ugdymo pedagogams pateiktos anketos duomenų
analiz÷. Tyrime dalyvavo 222 priešmokyklinio ugdymo pedagogai iš 77 Kauno ugdymo įstaigų

Darbas pristatytas
2009-04-20
Darbas saugomas Kauno sanatoriniame lopšelyje-darželyje „Pušyn÷lis“
Metodinink÷s Audron÷ Antanavičien÷, Violeta Kažem÷kien÷, tel.: 20 01 27, 32 42 11
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Švietimo institucija Kauno ,, Santaros“ gimnazija
Sritis Informacinių komunikacinių technologijų taikymo mokykloje pl÷tra
Tema Mokymasis ir gyvenimas Danijoje
Žanras Projektinis darbas

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Violeta Mečinskien÷
pareigos anglų kalbos mokytoja
išsilavinimas aukštasis universitetinis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla ,,Santaros“ gimnazija
telefonas 8-37 37 75 32
elektroninis paštas violetamecinskiene@hotmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Pateikiamas projektinis darbas apie mokymąsi ir gyvenimą Danijoje,
kuris buvo atliktas mokinei grįžus po mokymosi Danijoje visus mokslo metus. Mokin÷ buvo
išvykusi pagal tarptautinę moksleivių mainų programą. Projektinis darbas buvo paruoštas taikant
informacines technologijas. Grįžusi mokin÷ apibendrino pra÷jusius mokslo metus Danijoje,
išryškino pagrindinius panašumus ir skirtumus tarp Lietuvos ir Danijos mokyklų, tarp Lietuvos ir
Danijos paauglių gyvenimo būdų, įvertino mainų naudą sau ir mokyklai. Darbas buvo pristatytas
klas÷je ir Kauno miesto jaunųjų mokslininkų konferencijoje, kuri įvyko Kauno ,,Santaros“
gimnazijoje.

Darbas pristatytas (data) 2009-04-17
Darbas saugomas (PPRC, mokykloje, kt.) Kauno ,, Santaros“ gimnazijoje
Metodinink÷ Violeta Kžem÷kien÷, tel. 32 42 11
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Švietimo institucija Kauno lopšelis-darželis „V÷rin÷lis“
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Specialusis ugdymas
Tema „Logopedin÷ ritmika - galimyb÷ ritmo ir muzikos pagalba formuoti taisyklingą vaikų
kalbą
Žanras Stendinis pranešimas

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷
Zita Jurgelevičien÷
pareigos direktor÷
išsilavinimas
aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija II vadybin÷ kategorija
vardas, pavard÷ Laima Rickevičien÷
pareigos
logoped÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija logoped÷ metodinink÷
vardas, pavard÷ Lina Vilkelyt÷
pareigos logoped÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷(vadybin÷) karegorija vyresnioji logoped÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Lopšelis-darželis „V÷rin÷lis“
telefonas
8-37 37 75 86
elektroninis paštas verinelis@takas.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Projektas vykdomas nuo 2006-ųjų metų. Logopedin÷s ritmikos
užsi÷mimai vyksta sal÷je su žymesnius sutrikimus turinčiais vaikais vieną kartą per savaitę. Juos
veda logoped÷s, kūno kultūros pedagog÷ ir muzik÷. Projekto tikslas - maksimaliai stimuliuoti
vaikų protinę, fizinę, dorinę raidą, siekiant sušvelninti sutrikimo pasekmes bei parengti juos
tolesniam ugdymui. Logopedin÷s ritmikos tikslas - kalbinio sutrikimo šalinimas, vystant, ugdant ir
koreguojant žmonių su kalbos negalia judesio, muzikos ir kalbos sferą, siekiant prisitaikyti prie
vidin÷s ir išorin÷s aplinkos. Logopedin÷ ritmika – KALBA + JUDESYS + MUZIKA +
KVöPAVIMAS.

Darbas pristatytas
2009-04-14
Darbas saugomas
Lopšelyje-darželyje „V÷rin÷lis“
Metodinink÷s Audron÷ Antanavičien÷, Violeta Kažem÷kien÷, tel. 20 01 27, 32 42 11
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Švietimo institucija
Kauno Vaižganto vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Tapdalykin÷ integracija
Tema Simetrija aplink mus
Žanras Projektas

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Aurelija Butvilien÷
pareigos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija II vadybin÷, mokytoja metodinink÷
vardas, pavard÷ Aldona Čerbait÷, Milita Mickevičien÷
pareigos mokytojos
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresniosios mokytojos
vardas, pavard÷ Egidija Jocien÷, Laima Pranukevičien÷
pareigos mokytojos
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija mokytoja metodinink÷, mokyt. ekspert÷

Adresas

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

Projekto „Simetrija aplink mus“ metu pravestos matematikos,
Anotacija (iki 300 ženklų)
technologijų-informacinių technologijų, technologijų, dail÷s pamokos 7-8-ose klas÷se. Mokiniai
atlieka kūrybinius darbus: kuria simetrijos pavyzdžius, rengia patektis ir juostų eskizus, pagal
kuriuos audžia juostas, neria servet÷les. Rengia karpinių parodą mokyklos galerijoje ir pristato
kūrybinius darbus mokinių konferencijoje.

Darbas pristatytas
2009-04-20
Darbas saugomas
mokykloje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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Švietimo institucija Kauno ikimokyklinių įstaigų muzikos mokytojų draugija
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Muzika
Tema „Nuo Kauno iki Baltijos“
Žanras Projektas

Autorius arba
autorių grup÷

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

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla
Kauno ikimokyklinių įstaigų muzikos mokytojų draugija
telefonas 8 672 10133
elektroninis paštas jururni@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų aukl÷tiniai įvairiomis meno
raiškos priemon÷mis (muzika, daile) išreišk÷ savo meilę T÷vynei. Buvo ugdomas vaikų
pilietiškumas, suburta Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomen÷ kartu švęsti
Lietuvos Valstyb÷s atkūrimo dieną, Lietuvos nepriklausomyb÷s atkūrimo dieną. Vaikai įgijo
supratimą apie Lietuvoje vykstančius dainų festivalius ir šventes kaip unikalų Baltijos tautų
kultūros paveldą, buvo puosel÷jamos vaikų ir jaunimo chorinio dainavimo tradicijos, ugdomas
kultūrinis bendravimas.

Darbas pristatytas 2009-04-15
Darbas saugomas Kauno ikimokyklinių įstaigų muzikos mokytojų draugijoje
Metodinink÷s Audron÷ Antanavičien÷, Violeta Kažem÷kien÷, tel.: 20 01 26, 32 42 11
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Švietimo institucija Kauno menų darželis „Etiudas“
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Muzika
Tema „Jievaro tiltas 2009“
Žanras Respublikinio ikimokyklinių įstaigų mažųjų talentų konkurso „Jievaro tiltas 2009“
dokumentų segtuvas

Autorius arba
autorių grup÷

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

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Menų darželis „Etiudas“
telefonas 867210133
elektroninis paštas jururni@gmail.com

Šio konkurso tikslas – sudaryti galimybę ikimokyklinių įstaigų
Anotacija (iki 300 ženklų)
mažiesiems talentams išreikšti pasiektus meninius geb÷jimus, dalintis metodine vaikų meninio
ugdymo patirtimi: ugdyti sceninę kultūrą, tobulinti meninę atlikimo kompetenciją, atrinkti
respublikos ikimokyklinių įstaigų geriausius solistus bei ansamblius.

Darbas pristatytas
2009-04-15
Darbas saugomas
Kauno menų darželyje „Etiudas“
Metodinink÷s Audron÷ Antanavičien÷, Violeta Kažem÷kien÷, tel.: 20 01 26, 32 42 11
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Švietimo institucija
Kauno menų darželis „Etiudas“
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Muzika
Tema Jievaro tiltas 2009“
Žanras Respublikinio ikimokyklinių įstaigų mažųjų talentų konkurso „Jievaro tiltas 2009“
laureatų koncerto DVD

Autorius arba vardas, pavard÷ Jurgita Urnižien÷
autorių grup÷ pareigos
muzikos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija
Adresas

muzikos mokytoja ekspert÷

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla
Menų darželis „Etiudas“
telefonas 8 672 10133
elektroninis paštas
jururni@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Koncerte, skirtame kovo 11 d. pamin÷ti, dalyvavo respublikinio
mažųjų talentų konkurso „Jievaro tiltas 2009“ laureatai. DVD pateikiamas laureatų koncerto įrašas.

Darbas pristatytas
2009-04-15
Darbas saugomas
Kauno menų darželyje „Etiudas“
Metodinink÷s Audron÷ Antanavičien÷, Violeta Kažem÷kien÷, tel.: 20 01 26, 32 42 11
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Švietimo institucija Kauno „Saul÷s“ gimnazija
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Matematika
Tema Informacinių komunikacinių technologijų taikymo mokykloje pl÷tra
Žanras Praktinių ir projektinių darbų ciklas ,,Matematikos mokymo/si individualizavimas
ir diferencijavimas naudojant informacines technologijas praktiniuose ir projektiniuose
darbuose“

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Rita Bareišien÷
pareigos matematikos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija mokytoja ekspert÷
vardas, pavard÷ Ilona Knyzelien÷
pareigos matematikos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija mokytoja ekspert÷

Adresas

miestas Kaunas
mokykla
Kauno „Saul÷s“ gimnazija
telefonas 8-683 08927, 8-615 51886
elektroninis paštas rita_bareisiene@yahoo.com;
ilona.knyzeliene@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Matematikos praktinių ir projektinių darbų cikle pateikiami gimnazijos
mokiniams skirtų darbų pavyzdžiai, kuriuose atsispindi mokomieji uždaviniai, mokymo(si) metodai,
pažangos ir pasiekimų vertinimas, siekiami rezultatai bei informacinių technologijų panaudojimo
galimyb÷s. Individualizuotos užduotys, grupiniai darbai padeda ugdyti gimnazistų ne tik
matematinius geb÷jimus, bet ir informacines bei technologines kompetencijas.
Darbe taip pat pateikiama tyrimo medžiaga, kuri pagrindžia mokinių bendradarbiavimo
svarbą organizuojant ugdomąjį procesą.

Darbas pristatytas 2009-04-16
Darbas saugomas Kauno „Saul÷s“ gimnazijoje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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Švietimo institucija
Kauno Stasio Lozoraičio vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Psichologija
Tema Mokinių saugumas mokykloje
Žanras Tyrimas

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Jurgita Dockaityt÷
pareigos psicholog÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija psichologas (IV kategorija)

Adresas

miestas Kaunas
mokykla Stasio Lozoraičio vidurin÷ mokykla
telefonas 8-37 36 21 04
elektroninis paštas lozoraiciovm@lozoraitis.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Tyrime analizuojama mokinių saugumo mokykloje tema. Rezultatai
atskleid÷, jog beveik pus÷ mokinių mokykloje patiria patyčias, panašiai tiek prisipažysta patys
kartais pasišaipantys iš kitų mokinių. Tyrimu nustatyta lyties bei amžiaus ir emocino bei fizinio
smurto pasireiškimo, skirtumai.

Darbas pristatytas 2009-04-16
Darbas saugomas mokykloje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, te. 32 42 11

22

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija
Kauno Stasio Lozoraičio vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Psichologija
Tema Mikroklimatas klas÷se
Žanras Tyrimas

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Jurgita Dockaityt÷
pareigos psicholog÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija psichologas (IV kategorija)

Adresas

miestas
Kaunas
mokykla Stasio Lozoraičio vidurin÷ mokykla
telefonas 8-37 36 21 04
elektroninis paštas lozoraiciovm@lozoraitis.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Neigiami veiksniai klas÷s klimatui yra drausm÷ pamokų metu, bei
nelygiavertis bendravimas, pagarbos mokiniams ir mokytojams nebuvimas. Teigiami veiksniai
psichologiniam klimatui yra geras santykis su klas÷s aukl÷toja, išaiškinantys temą mokytojai,
ekskursijos bei išvykos su klase ir bendras, kolektyvinis darbas.

Darbas pristatytas 2009-04-15
Darbas saugomas
mokykloje
Metodininkas
Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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Švietimo institucija Kauno Stasio Lozoraičio vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Psichologija
Tema Mokinių adaptacija penktoje klas÷je
Žanras Tyrimas

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Jurgita Dockaityt÷
pareigos psicholog÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija psichologas (IV kategorija)

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Stasio Lozoraičio vidurin÷ mokykla
telefonas 8-37 36 21 04
elektroninis paštas lozoraiciovm@lozoraitis.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Prisitaikant prie pokyčių penktoje klas÷je mokiniai sunkiausiai pripranta
prie sud÷tingesnių mokymo programų bei prie pasikeitusio klas÷s kolektyvo. Labiausiai nerimauja
d÷l galimyb÷s gauti blogų pažymių ir d÷l nesutarimų su klasiokais. Teigiamai mokinių adaptaciją
įtakoja įdomiai vedamos pamokos.

Darbas pristatytas
2009-04-15
Darbas saugomas mokykloje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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Švietimo institucija
Kauno Rokų vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Etika
Tema Informacinių komunikacinių technologijų taikymo mokykloje pl÷tra
Žanras Metodin÷ medžiaga: „Etikos mokomosios pateiktys 10-11 klas÷s mokiniams
naudojant IKT“ (stendinis pranešimas ir CD)

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Loreta Jankūnien÷
pareigos etikos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji mokytoja

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kauno Rokų vidurin÷
telefonas 8-37 43 60 36, 8 610 79746
elektroninis paštas loretajan@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Darbo tikslas - pristatyti IKT panaudojimo galimybes etikos pamokose
ir pasidalinti su kitais pedagogais mokomąją medžiaga.
Noriu pasidalinti savo patirtimi kuriant pamokos teorin÷s dalies pateiktis. Tai puiki galimyb÷,
leidžianti naujai pažvelgti į IKT naudojimą etikos pamokose. Pateiktys padeda racionaliai
išnaudoti pamokos laiką, valdyti tempą, pritaikyti medžiagą pagal moksleivių lygį ir sugeb÷jimus,
pateikti naują ir nuoseklią informaciją, reguliariai atnaujinti pamokos medžiagą, motyvuoja
moksleivius, teigiamai įtakoja jų mokymosi rezultatus, nuostatas bei jų bendravimą su mokytoju
bei bendraamžiais, leidžia greitai ir objektyviai įvertinti moksleivių geb÷jimus ir žinias.
Pateiktis galima išnaudoti įvairioms veikloms pamokoje: vaizdin÷s medžiagos demonstravimui,
teorijos pristatymui, kontrolei, savarankiškam mokymuisi, mokomiesiems žaidimams,
mokomosios medžiagos apibendrinimu, projektiniams darbams.
Pateiktys suteikia galimybę realizuoti pedagogo ir moksleivių kūrybines galias, saviraišką,
išradingumą, nuolatinį mokymąsi. Tai puiki priemon÷, leidžianti gilinti IKT geb÷jimus, integruoti
skirtingus dalykus bei diferencijuoti ir individualizuoti mokymo(-si) veiklas.

Darbas pristatytas 2009-04-15
Darbas saugomas mokykloje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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Švietimo institucija
Kauno lopšelis-darželis „Spindulys“
Dalykas, sritis
Pedagogin÷ sistema. Priešmokyklinis ugdymas
Tema
Savarankiškumo ugdymas per projektinę veiklą
Žanras
Projektas

Autorių grup÷

vardas, pavard÷
Violeta Kaluževičien÷
pareigos
priešmokyklinio ugdymo pedagog÷
išsilavinimas
aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija vyresnioji aukl÷toja
vardas, pavard÷
Daiva Gudžiūnien÷
pareigos
direktor÷s pavaduotoja ugdymui
išsilavinimas
aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija III vadyb. kateg., vyr. aukl÷toja

Adresas

miestas
Kaunas
mokykla Lopšelis-darželis „Spindulys“
telefonas 8-37 38 67 37
dspindulys@takas.lt
elektroninis.paštas

Anotacija
Tenkinant šešiamečio vaiko esminius poreikius, atsižvelgiant į jo galimybes ir
pom÷gius vaiko savarankiškumas ugdomas per socialinių įgūdžių, pažintinę, meninę, žaidybinę ir
projektinę veiklas.

Darbas pristatytas 2009-04-20
Darbas saugomas
l.-d. „Spindulys“
Metodinink÷s Audron÷ Antanavičien÷, Violeta Kažem÷kien÷, tel.: 20 01 27, 32 42 11
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Švietimo institucija
Kauno Prano Eimučio jaunimo mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Ugdomoji veikla
Tema „Lietuva, kai aš tave tariu...“
Žanras
Projektas

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Laimut÷ Lisauskien÷
pareigos
technologijų mokytoja
išsilavinimas
aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija
mokytoja
vardas, pavard÷ Roma Kanapinskien÷
pareigos
muziko mokytoja
išsilavinimas
aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija vyresnioji mokytoja

Adresas

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

Anotacija
Kauno Prano Eimučio jaunimo mokyklos pedagogai siekdami stiprinti mokinių
mokymosi motyvaciją rengia bendrus integruotus renginius bei projektus, kuriuose dalyvauja
mokytojai, d÷stantys istoriją, muziką, lietuvių ir užsienio kalbas, dailę, geografiją ir kt.
Ugdant komunikacines kompetencijas rengiami tarpmokykliniai projektai. Kartu su Kauno
Kovo 11-osios vidurin÷s mokyklos mokytojais ir mokiniais buvo organizuotas projektas „Lietuva,
kai aš tave tariu...“ (B. Brazdžionis), kurio metu mokiniai buvo supažindinami su Lietuvos istorijos
tarpsniais, etnokultūra, tobulinami muzikavimo įgūdžiai, skiepijama pagarba lietuvių liaudies
kūrybai, sakralinei muzikai.
Projekte buvo naudojama vaizdin÷ – metodin÷ medžiaga, kurią mokiniai gamino neformalaus
ugdymo užsi÷mimuose. Mokiniai susidom÷ję rinko d÷lionę „Lietuva“, kurioje pavaizduotos
žymiausios Lietuvos istorin÷s vietos. Grojo savo pačių rankomis pasigamintais instrumentais.

Darbas pristatytas 2009-04-20
Darbas saugomas Kauno Prano Eimučio mokyklos bibliotekoje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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Švietimo institucija
Kauno Prano Eimučio jaunimo mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Ugdomoji veikla
Tema „Informacija besirengiančiam valstybiniam istorijos ir politologijos egzaminui“
Žanras
Mokomoji priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷
Vytautas Joniškis
pareigos direktorius, istorijos mokytojas
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytojas metodininkas

Adresas

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

Anotacija
„Istorijos ir politologijos žinynas“ – knygel÷ mokiniui ir mokytojui, skirta
besiruošiančiam laikyti istorijos abitūros egzaminą. Joje n÷ra dokumentų ir žem÷lapių fragmentų,
tačiau bendros teorin÷s žinios išd÷stytos mažomis temomis, laikantis šiandien galiojančių
vidurinio mokymo programų ir atsižvelgiant į eil÷s metų abitūros egzaminų testų reikalavimus.
Medžiaga išd÷styta nuosekliai, laikantis įvykių chronologijos tokia seka: *visuotin÷ istorija,
*Lietuvos istorija, *politologija. Tokia tvarka medžiagą išd÷sčiau d÷l to, kad pats ją taip esu
išsiplanavęs – XI klas÷je – Lietuvos istorija, XII – visuotin÷ istorija ir politologija.
Sudarydamas leidinį stengiausi kiek įmanoma glausčiau pateikti medžiagą, nes abiturientui
pasirengti egzaminui yra pakankamai sunku, kada reikia peržiūr÷ti daug vadov÷lin÷s medžiagos,
kurioje pakankamai daug vaizduotę žadinančių, tačiau nelabai konkrečių, mokslo metų eigoje, bet
ne ruošiantis egzaminui įdomių faktų.
Pati teksto išd÷stymo struktūra yra faktą paryškinanti, palengvinanti „paskutin÷s nakties“ –
medžiagos apžvalgos procesą. Žodžiu – esu laikęs daug egzaminų, tad – nor÷damas pad÷ti
abiturientams, parengiau jiems „paruoštukę“.
Dar sykį noriu pad÷koti Kauno miesto istorijos mokytojų metodiniam būreliui, 2007-10-16 d.
pos÷dyje (protokolo Nr. 5), rekomendavusiam leidinuką naudoti mokomąja knyga.

Darbas pristatytas
2009-04-20
Darbas saugomas
Kauno Prano Eimučio mokyklos bibliotekoje
Metodinink÷
Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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Švietimo institucija
Kauno Prano Eimučio jaunimo mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Ugdomoji veikla
Tema Civilizacijų apžvalga
Žanras
Vaizdin÷ priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷
Vytautas Joniškis
pareigos direktorius, istorijos mokytojas
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytojas metodininkas

Adresas

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

Anotacija
Dirbant bendrojo lavinimo mokykloje, baigiant 10-ąją klasę iškyla reikalas
pasikartoti išeitą kursą, kad į 11 – ąją klasę at÷jus būtų galima gilinti atskirų temų ir problemų
žinojimą, o jei mokinys nebe tęs mokymosi – dar sykį pasikartoti išmoktą. Tam reik÷tų perversti
nemažai vadov÷lių, kas užimtų nemažai laiko.
D÷l to labai apsidžiaugiau, kai 2000 metais „Alma littera“ išleido puikų leidinį „Iliustruota
Faktopedija“ su atskiru istorijos skyriumi. Skyrių „Istorija“ pareng÷ autoriai Brian Dooley
(politinių temų žurnalistas, buvęs E. Kenedžio patar÷jas Senate), Ann Kramer (istorik÷ ir rašytoja),
Margaret Mulvihill (istorik÷ ir rašytoja), Philip Wilkinson (istorikas ir rašytojas). Tai 22 lakštai,
kuriuose pateikiama atskiro istorinio laikotarpio chronologija, aprašyti pagrindiniai įvykiai,
pateiktos įsimintinos asmenyb÷s, jų atvaizdai. Ir visa tai – viename 3-ojo formato lakšte. Patogu?
Be abejo.

Darbas pristatytas 2009-04-16
Darbas saugomas Kauno Prano Eimučio mokyklos bibliotekoje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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Švietimo institucija Kauno lopšelis - darželis „V÷rin÷lis“
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Ikimokyklinis ugdymas
Tema „Buvau niekas – tapau vaikų kūrybine priemone“
Žanras
Stendinis pranešimas

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Rūta Rugevičien÷
pareigos priešmokyklinio ugdymo pedagog÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija aukl÷toja metodinink÷
vardas, pavard÷
Gražina Sidabrien÷
pareigos
kūno kultūros pedagog÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija pedagog÷ metodinink÷

Adresas

miestas
Kaunas
mokykla
lopšelis - darželis „V÷rin÷lis“
telefonas
8-37 37 75 86
grazinasid@gmail.com
elektroninis paštas

Anotacija (iki 300 ženklų) Akcentuojamas glaudus bendradarbiavimas tap vaikų, t÷vų ir pedagogų,
siekiant išsiaiškinti pačių pasigamintų žaidybinių priemonių, skirtų kūribiškumui ugdyti,
privalumus, įvertinant įdomias jų išpildymo detales, taikytinas visų siektinų kompetencijų
sklaidoje. Pateikiamos įvykdyto steb÷jimo išvados apie „naujai atgijusių“ priemonių ir žaislų
naudojimą bei paskirtį.

Darbas pristatytas
2009-04-17
Darbas saugomas Kauno lopšelyje – darželyje „V÷rin÷lis“
Metodinink÷s Audron÷ Antanavičien÷, Violeta Kažem÷kien÷, tel.: 20 01 27, 32 42 11
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Švietimo institucija
Kauno Aleksandro Puškino vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Chemija
Tema Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo programų įgyvendinimo patirtis
Žanras
Lentel÷s, planai

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Irena Vitkauskait÷
pareigos chemijos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji mokytoja

Adresas

miestas
Kaunas
mokykla Aleksandro Puškino vidurin÷ mokykla
telefonas 42-28-71
elektroninis paštas puskinoVM@puskinas.kaunas.lm.lt

Darbe pristatytas 9 klas÷s chemijos ilgalaikis teminis planas, atskirų temų
Anotacija (iki 300 ženklų)
detalieji (trumpalaikiai) planai, bei pamokos planas. Darbo tikslas: atnaujintų Bendrųjų programų
įgyvendinimas. Darbas prad÷tas2008 rugs÷jo m÷n. Ugdymo procesas pagal atnaujintas programas,
paremtas įvairiais mokymosi metodais ir priemon÷mis pagerino mokinių mokymosi motyvaciją.
Darbas tik prad÷tas. Ruošiuosi jį tęsti toliau - ieškoti, kurti įvairias mokinių veiklas tokiu būdu
skatinant mokinių mokymosi motyvaciją.

Darbas pristatytas
2009-04-17
Darbas saugomas
irutev@yandex.ru
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11

31

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija
Kauno lopšelis-darželis „V÷rin÷lis“
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Ikimokyklinis ugdymas
Tema
Plakatų rinkinys „Saugus eismas“
Žanras
Vaizdin÷ ugdomoji priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷
Vida Pečiulaitien÷
pareigos
aukl÷toja
išsilavinimas
aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija aukl÷toja metodinink÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla lopšelis- darželis „V÷rin÷lis“
telefonas 8-37 37 75 86
elektroninis paštas v erinelis@takas.lt

Plakatų rinkinys „Saugus eismas“- tai vaizdin÷ priemon÷
Anotacija (iki 300 ženklų)
ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų sveikatos saugojimo ir pradinukų saugaus eismo
kompetencijoms ugdyti. Vaizdin÷ medžiaga tinka pedagogo ir vaiko pokalbiams, diskusijoms,
pamokoms, ugdomajai aplinkai darželyje ir mokykloje kurti.

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas
Kauno lopšelyje- darželyje „V÷rin÷lis“
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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Švietimo institucija
Kauno Vaižganto vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Tapdalykin÷ integracija (matematika, geografija, dail÷)
Tema Atliekų rūšiavimo svarba šiandieniniame gyvenime
Žanras
Integruotas matematikos, geografijos, dail÷s projektas. Integruotos matematikos,
geografijos, dail÷s pamokos-akcijos planas

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷
Danut÷ Domskien÷
pareigos
matematikos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji mokytoja
vardas, pavard÷
Laima Latakait÷
pareigos
geografijos mokytoja
išsilavinimas
aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija
mokytoja
vardas, pavard÷
Algis Varnas
pareigos
dail÷s mokytojas
išsilavinimas
aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija

Adresas

vyresnysis mokytojas

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

Anotacija (iki 300 ženklų)
Pateikiamas 6c klas÷s mokinių parengtas integruotas matematikos,
geografijos, dail÷s projektas „Atliekų rūšiavimo svarba šiandieniniame gyvenime“ ir integruotos
matematikos, geografijos, dail÷s pamokos-akcijos 6c klas÷je planas. Projektu buvo siekiama ugdyti
mokinių socialinius įgūdžius integruojant matematikos, geografijos ir dail÷s pamokose įgytas
žinias.

Darbas pristatytas
2009-04-16
Darbas saugomas
mokykloje
Metodininkas Violeta Kažem÷kien÷, te. 32 42 11
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Švietimo institucija
Kauno lopšelis-darželis ,,V÷rin÷lis”
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Priešmokyklinis ugdymas
Tema Konkursas-viktorina „Čia Lietuva, čia g÷l÷s žydi“
Žanras
Renginio aprašas ir scenarijus

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Rozita Vedrickien÷
pareigos priešmokyklinio ugdymo pedagog÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija aukl÷toja metodinink÷
vardas, pavard÷ Lina Černien÷
pareigos priešmokyklinio ugdymo pedagog÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija aukl÷toja metodinink÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla lopšelis-darželis “V÷rin÷lis”
telefonas
8-37 37 75 86
verinelis@takas.lt
elektroninis paštas

Renginys skirtas ugdyti vaikų tautinę savimonę, skatinti vaikus dom÷tis
Anotacija (iki 300 ženklų)
Lietuva, jos istorija, papročiais, kutūra. Pad÷ti vaikams suvokti, kas garsina Lietuvą, kuo galime
didžiuotis. Skatinti vaikus gražinti, puosel÷ti, myl÷ti savo gimtinę, savo gimtąją kalbą.
Konkurse-viktorinoje dalyvavo Šilainių mikrorajono darželių – “Gintar÷lio”, “Giliuko”,
“Rasyt÷s”, “Volung÷l÷s”, “Aušrin÷s”, “V÷rin÷lio” priešmokyklinio ugdymo vaikai.

Darbas pristatytas
2009-04-17
Darbas saugomas
Kauno lopšelyje-darželyje „V÷rin÷lis“
Metodinink÷s
Audron÷ Antanavičien÷, Violeta Kažem÷kien÷, tel.: 20 01 27, 32 42 11
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Švietimo institucija
Kauno ,,Santaros“ gimnazija,VU partner÷
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Informacinių technologijų (programavimo) mokymas
Tema
Video pamokų taikymas programavimo pagrindų mokymui 11-12 klas÷se
Žanras
Metodin÷ medžiaga (28 video pamokų ciklas)

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷
Reda Lauraitien÷
pareigos
informacinių technologijų mokytoja
išsilavinimas aukštasis universitetinis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷

Adresas

miestas
Kaunas
mokykla ,, Santaros“ gimnazija, VU partner÷
telefonas 8 37 37 75 32
elektroninis paštas redalaur@takas.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Informacinių technologijų išpl÷stiniame kurse 11-12 klas÷se yra
mokoma programavimo pagrindų. Modulio turinys paremtas struktūriniu programavimu. Mokymui
naudojama Free Paskalio programavimo kalba.
Mokykloje yra besidominčių programavimu mokinių, kurie renkasi programavimo pamokas, kiti
mokosi kompiuterininkų mokyklose arba savarankiškai.
Kiekvienas mokytojas turi sukaupęs individualią programavimo mokymo patirtį, nes šiai
sud÷tingai kurso daliai įsisavinti reikia suprantamai pateikti teorines žinias ir praktinius pavyzdžius.
Kartu su įprastiniais mokymo būdais gali būti taikomas vaizdus metodas - video pamokos. Jos yra
originalios, pateiktos lietuvių kalba ir sukurtos „Santaros“ gimnaziją baigusio mokinio. Video
pamokomis siekiama individualizuoti mokymąsi, padaryti jį patrauklesnį ir efektyvesnį.
Mokiniams, pasirinkusiems valstybinį informacinių technologijų (programavimo) brandos
egzaminą , tai yra puiki mokomoji priemon÷, nes video pamokose nuosekliai aiškinamos visų
ankstesnių metų brandos egzaminų užduotys.
Taigi informacinių technologijų mokytojas šias video pamokas gali naudoti kaip įrankį
programavimo mokymui tiesiogiai pamokose, rekomenduoti jas mokiniams savarankiškam darbui
ir besiruošiantiems laikyti valstybinį informacinių technologijų brandos egzaminą bei
galvojantiems apie tolimesnes informatikos studijas universitetuose.

Darbas pristatytas
2009-04-16
Darbas saugomas Kauno ,, Santaros“ gimnazijoje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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Švietimo institucija
Kauno Maironio gimnazija
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Dalykų integracija (biologija ir informacin÷s
technologijos)
Tema Integruotas informacinių technologijų ir biologijos projektas „Kompiuterin÷
biologijos mokymo(si) priemon÷
Žanras Kompiuterin÷ biologijos mokomoji (mokymosi) priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

vardas, pavard÷ Rita Urbanavičien÷
pareigos biologijos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija mokytoja ekspert÷
miestas
Kaunas
mokykla
Maironio gimnazija
telefonas
8-37 42 26 89
mgimnazija@takas.lt
elektroninis paštas

Anotacija (iki 300 ženklų)
Informacinių technologijų taikymas įvairių dalykų pamokose atveria
dideles galimybes mokytojui ir mokiniui. Tai ugdymo turinio atnaujinimo būdas, mokinių
iniciatyvumo bei kūrybiškumo ugdymo galimyb÷, jų bendradarbiavimo įgūdžių ugdymo bei
žingeidumo skatinimo priemon÷. Skaitmenin÷je laikmenoje (CD) pateikiamos 2008-2009 m.m.
mokinių sukurtos ir ECDL edukologinius standartus atitinkančios biologijos dalyko mokymo(si)
priemon÷s. Mokinius konsultavo ir su ECDL reikalavimais juos supažindino gimnazijos biologijos
mokytoja ekspert÷ Rita Urbanavičien÷.

Darbas pristatytas
2009-04-16
Darbas saugomas
Kauno Maironio gimnazijoje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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Švietimo institucija Kauno „Santaros“ gimnazija
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Fizika, matematika
Tema Smailiojo kampo trigonometrin÷s funkcijos ir vektoriai fizikos pamokose
Žanras
Aprašas

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Daina Krilavičien÷
pareigos fizikos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija mokytoja metodinink÷
vardas, pavard÷ Loreta Kablyt÷
pareigos matematikos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija mokytoja metodinink÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kauno „Santaros“ gimnazija
telefonas 8~37 377 539
elektroninis paštas santarosvm@santara.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų) Pristatomi kelių skyrių teminiai planai, nurodant fizikos ir matematikos
integracijos galimybes. Pateikiami integruotų fizikos- matematikos pamokų planai.

Darbas pristatytas
2009-04-16
Darbas saugomas
Kauno „Santaros“ gimnazijoje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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Švietimo institucija
Kauno lopšelis-darželis „ROKUTIS“
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Priešmokyklinis ugdymas
Tema „Termometras“
Žanras
Metodin÷ priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Jūrat÷ Marcinkevičien÷
pareigos priešmokyklinio ugdymo pedagog÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija aukl÷toja metodinink÷
vardas, pavard÷ Lina Milien÷
pareigos priešmokyklinio ugdymo pedagog÷
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji aukl÷toja
vardas, pavard÷ Lina Pochylien÷
pareigos direktor÷s pavaduotoja ugdymui
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija vyresnioji aukl÷toja

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kauno lopšelis-darželis „Rokutis“
telefonas
8-37 43 60 49
elektroninis paštas ldrokutis@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų) Metodin÷s priemon÷s „TERMOMETRAS“ tikslas: supažindinti vaikus su
oro temperatūros fiksavimo prietaisu termometru, įtvirtinti orų temperatūros steb÷jimų duomenis.
Priemon÷ pad÷s pl÷toti visas vaiko kompetancijas , ypač - pažinimo. Skatins vaikus atlikti įvairias
užduotis susijusias su orų temperatūra. Vaikai suvoks ir įpras vartoti sąvokas: temperatūra, šilta,
šalta, v÷su, karšta ir kt. Prasipl÷s matematiniai įgūdžiai, paskatins vaikus kurti orų temperatūros
steb÷jimo kalendorių. Lav÷s vaikų plaštakos smulkusis raumenynas. Ugdys vaikų savarankiškumo
įgūdžius bei kūrybiškumą. Ugdomojo prceso perk÷limas į vaiko šeimą, gerins vaiko raidą, gilins
vaiko-šeimos narių emocinį ryšį, t÷veliai įgis gilesnę sampratą apie vaiko ugdymą.

Darbas pristatytas
2009-04-17
Darbas saugomas
l.-d. „Rokutis“
Metodinink÷s Audron÷ Antanavičien÷, Violeta Kažem÷kien÷, tel.: 20 01 27, 32 42 11
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Švietimo institucija
Kauno lopšelis-darželis „Daigelis“
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Muzika
Tema Kauno ikimokyklinių įstaigų muzikos mokytojų draugijos (MMD) metraštis
Žanras
Albumas

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Laima Kanien÷
pareigos muzikos pedagog÷, direktor÷s pavaduotoja ugdymui
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija mokytoja metodinink÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla lopšelis-darželis „Daigelis“
telefonas 8-37 26 65 63
elektroninis paštas daigelisld@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Kauno ikimokyklinių įstaigų MMD metraštyje atsispindi svarbiausi
draugijos įvykiai ir momentai: nuotraukos, pedagogų straipsniai, tyrimai, diagramos kvalifikaciniai
seminarai, metodiniai renginiai, išvykos, koncertai nuo 1992 metų, kai buvo įsteigtas ikimokyklinių
įstaigų muzikos vadovų metodinis ratelis. Pagrindinis metraščio vedimo tikslas- sekti MMD
vystymąsi,kaitą, numatyti tobul÷jimo perspektyvas, veiklos kryptis ir tendencijas.

Darbas pristatytas
2009-04-17
Darbas saugomas Muzikos mokytojų draugijoje (MMD)
Metodinink÷s Audron÷ Antanavičien÷, Violeta Kažem÷kien÷, tel.: 20 01 27, 32 42 11
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Švietimo institucija Kauno A.Puškino vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas
Pedagogin÷ sistema. Rusų (gimtoji) kalba ir literatūra
Tema
Pamoka – intelektualinis žaidimas – literatūrin÷ viktorina pagal A.Puškino poemą
„Ruslanas ir Liudmila“
Žanras
Pamokos smulkusis planas ir aprašymas

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Zoja Kasjanova
pareigos rusų kalbos (gimtosios) ir literatūros mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ (vadybin÷) kategorija mokytoja metodinink÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla A.Puškino vidurin÷ mokykla
telefonas 8-37 42 23 83
elektroninis paštas puskinovm@puskinas.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Šiame darbe yra pristatytas A. S.Puškino pamokų ciklo
baigiamosios atviros rusų literatūros pamokos smulkusis planas. Pamoka vyko 5-oje klas÷je,
perskaičius poemą ir peržiūr÷jus vaidybinį filmą “Ruslanas ir Liudmila”. Pamokos forma –
intelektualinis žaidimas, kurioje buvo surengta literatūrin÷ viktorina pagal A.Puškino poemos
“Ruslanas ir Liudmila” herojus. Į pamoką buvo pakviesti 11- ų klasių moksleiviai, kurie lanko
„Puškinistikos pagrindų” kursą ir gilinasi į A.Puškino kūrybą. Kadangi šį kursą vedu aš, mokytoja
Z. Kasjanova, manyčiau, pristatomą pamoką galima laikyti integruota. 11 – tokai persireng÷
poemos herojų kostiumais ir jų vardu pristat÷ 5 – tokams klausimus, tačiau, pirmiausia 5 – tokai
tur÷jo juos atpažinti. Pamoka buvo įdomi, labai patiko 5 – tokams, jie aktyviai joje dalyvavo, vyko
darbas grup÷se, mokiniai patys įsivertino, geriausieji buvo apdovanoti knygomis. Buvo įgyvendinti
visi pamokos tikslai ir uždaviniai.

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas
mokykloje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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Švietimo institucija Kauno Jurgio Dobkevičiaus vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Užsienio (II-oji) kalba (rusų kalba)
Tema Integruotos pamokos
Žanras Pamokų ciklas

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Galina Podkolzina
pareigos rusų kalbos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷
vardas, pavard÷ Daiva Joana Ševčukien÷
pareigos rusų kalbos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija vyresnioji mokytoja

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Jurgio Dobkevičiaus vidurin÷ mokykla
telefonas 8-37 39 14 21
elektroninis paštas dobkeviciausvm@dobkevicius.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Užsienio k. mokymo integruotų pamokų efektyvumas:
komunikabilumo, bendravimo sričių užsienio k. prapl÷timas; mokinio asmenyb÷s dvasinis-dorinis
turtinimas, remiantis informacine-pažintine medžiaga; mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas.
Jaudina užsienio kalbų raiškos mokymo(si) raiškos priemonių nuasmeninimo tendencija.

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas mokykloje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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Švietimo institucija Kauno Maironio gimnazija
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Chemija
Tema Chemijos kūrybiniai, praktiniai darbai
Žanras Metodin÷ priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

vardas, pavard÷ Zita Ganusauskien÷
pareigos chemijos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷
miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Maironio gimnazija
telefonas 8-37 42 26 89
elektroninis paštas maironiog@maironis.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Šių darbų tikslas sukurti kartu su mokiniais aktualias juos
dominančias komunikacines situacijas, panaudoti įvairią medžiagą ir įvairius mokymosi būdus
(mokymąsi bendradarbiaujant ir kt.), kuriant įvairią medžiagą – mokyti ir mokytis, pakeisti mokinių
mokymosi motyvaciją, sumažinti mokymosi krūvį, patikrinti savo geb÷jimus, įvertinti kitus ir
įsivertinti save.

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas gimnazijoje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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Švietimo institucija Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Gir÷no gimnazija
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Gamtos mokslai
Tema Sveikatos stiprinimas mokykloje. Mokinių bendradarbiavimo, pagalbos vieni kitiems
ir kitų socialinių įgūdžių ugdymas
Žanras Gamtos mokslų savait÷

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

- vardas, pavard÷ Giedr÷ Kuzmickien÷
pareigos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, chemijos mokytoja
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷,
- vardas, pavard÷ Raimonda Janickien÷
pareigos chemijos mokytoja
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷,
- vardas, pavard÷ Laima Lapinskait÷, Jurgita Ruginien÷
pareigos biologijos mokytojos
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja ekspert÷, vyresnioji mokytoja,
- vardas, pavard÷ Birut÷ Putnien÷, Danut÷ Vilkauskien÷
pareigos fizikos mokytojos
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷, vyresnioji mokytoja
miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Stepono Dariaus ir Stasio Gir÷no gimnazija
telefonas 8-37 42 41 72
elektroninis paštas dgg@darius-girenas.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Mūsų gimnazijoje kasmet pavasarį s÷kmingai rengiama Gamtos
mokslų savait÷. Jos metu moksleiviai pristato biologijos, chemijos ir fizikos projektinius bei
kūrybinius darbus, organizuojami įvairūs integruoti renginiai, popiet÷s – Sveiko maisto diena,
Ekomadų šou. Projekto tikslas – sudominti moksleivius gamtos mokslais, ekologin÷mis
problemomis, ugdyti sveikos gyvensenos, mokinių bendradarbiavimo, pagalbos vieni kitiems ir
kitokius socialinius įgūdžius.

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas gimnazijoje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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Švietimo institucija Kauno VDU „Rasos“ gimnazija
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Biologija
Tema Biologijos užduotys 11 klasei
Žanras Diagnostinio žinių vertinimo užduotys 11 klasei išpl÷stiniam kursui

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

vardas, pavard÷ Jolanta Martinionien÷
pareigos biologijos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja ekspert÷
miestas (rajonas) Kaunas
mokykla VDU „Rasos“ gimnazija
telefonas 8 615 72097
elektroninis paštas martinioniene@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Komplektas žinių tikrinimo ir diagnostinio vertinimo užduočių
išpl÷stiniam kursui. Užduotys yra parengtos prisilaikant Bendrosiose programose ir išsilavinimo
standartuose keliamais reikalavimais. Žinių diagnostinio vertinimo užduotys yra sudarytos keliais
variantais kiekvienai temai, užduotys yra diferencijuotos pagal žinių ir geb÷jimų tikrinimą.
Užduotyse yra numatytas įvertinimas, išreikštas taškais. Užduotys yra parengtos prisilaikant
užduočių sud÷tingumo principo. Dalis užduočių yra itin lengvos, kurių vert÷ n÷ra didel÷, dalis
užduočių yra vidutinio sunkumo ir keletas užduočių yra atrankin÷s sunkios. Užduotys šiame
komplekte pateikiamos ląstel÷s sandaros, ląstel÷s chemin÷s sud÷ties, ląstelių dalijimosi mitoz÷s ir
mejoz÷s būdais, virškinimo bei dauginimosi temomis.

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas gimnazijoje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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Švietimo institucija Kauno VDU „Rasos“ gimnazija
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Informacin÷s technologijos
Tema Nuotolinis mokymas
Žanras Knyga

Autorius arba
autorių grup÷

-vardas, pavard÷ doc. dr. Danguol÷ Rutkauskien÷ ir kt.
-vardas, pavard÷ Violeta Kelmien÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja ekspert÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla VDU „Rasos“ gimnazija
telefonas 8-37 31 23 64
elektroninis paštas rasosg@rasa.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Mokomojoje knygoje „Nuotolinio mokymosi d÷stytojo vadovas“
apžvelgtas nuotolinio mokymo vystymas Lietuvoje, pagrindiniai nuotolinio mokymo pedagoginiai
aspektai, nuotolinio mokymosi kursų planavimo ir kūrimo metodika, nuotolinio mokymosi kursų
teikimas, administravimas, vadyba, kokyb÷s užtikrinimas nuotoliniame mokymesi. Pateikta
literatūra, internetiniai šaltiniai, savikontrol÷s klausimai bei užduotys.

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas gimnazijoje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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Švietimo institucija Kauno VDU „Rasos“ gimnazija
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Informacin÷s technologijos
Tema Logotipo, skirto mokyklos 30-mečiui, konkursas
Žanras Logotipai

Autorius arba
autorių grup÷

-vardas, pavard÷ Virginija Gedeikien÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷
-vardas, pavard÷ Zita Jaučkojien÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷
-vardas, pavard÷ Violeta Kelmien÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja ekspert÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla VDU „Rasos“ gimnazija
telefonas 8-37 31 23 64
elektroninis paštas rasosg@rasa.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
2009 metais gimnazija švęs savo 30 metų jubiliejų. Šio jubiliejaus
proga buvo paskelbtas mokyklos trisdešimtmečio logotipo konkursas. Eksponuojami mokinių
sukurti logotipai.

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas gimnazijoje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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Švietimo institucija Kauno „Vyturio“ vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Informacin÷s technologijos, karjeros ugdymas
Tema Informacinių technologijų projektas „Karjeros planavimas“
Žanras Kompiuterin÷ mokymo priemon÷ (svetain÷)

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Jolanta Leonavičien÷
pareigos informatikos mokytoja
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷
vardas, pavard÷ Sigita Ambrulien÷
pareigos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla „Vyturio“ vidurin÷ mokykla
telefonas 8-37 33 25 72
elektroninis paštas vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Patvirtintoje Ugdymo turinio strategijoje 2007-2012 metams yra
numatyti prioritetai, pagal kuriuos mokyklose turi būti 14-19 metų paaugliams sudarytos geresn÷s
sąlygos, kad jie gal÷tų išsiaiškinti savo poreikius ir apsispręstų d÷l tolesnio mokymosi, būsimosios
profesijos. Profesijos pasirinkimas, ateities planavimas ir pasirengimas jai prasideda mokykloje, o
karjeros planavimo procesas trunka visą gyvenimą. 10 klas÷je mokiniai turi žengti svarbų žingsnį –
apsispręsti, ar toliau mokysis vidurin÷je mokykloje, ar, įvertinę savo žinias ir geb÷jimus, rinksis
kitą kelią. Dažnai mokiniai savo mokymąsi mokykloje planuoja atsižvelgdami į būsimos profesijos
reikalavimus, kuriuos apsprendžia stojimo į aukštąsias mokyklas sąlygos. Tod÷l, prieš prad÷dami
pildyti individualius ugdymo planus, daugelis dešimtokų ieško informacijos apie mokymąsi
aukštosiose mokyklose. 11 klas÷je mokiniai, pasikeitus jų ketinimams, turi galimybę koreguoti
individualius ugdymo planus. Šis projektas skatina mokinius dom÷tis profesinio mokymosi
galimyb÷mis, ieškoti informacijos internete, susipažinti su Lietuvos profesinio mokymosi sistema,
sąmoningai rinktis mokomuosius dalykus individualiame ugdymo plane ir planuoti savo ateitį,
išbandyti ir pasitikrinti tinkamumą svetain÷s dizainerio profesijai. Sukurtos svetain÷s „Karjeros
planavimas“ medžiaga gali būti pagalbin÷ priemon÷ koreguojant mokinių individualius ugdymo
planus ir naudojama kaip mokymo priemon÷.

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas mokykloje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
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Švietimo institucija Kauno „Vyturio“ vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Istorija, informacin÷s technologijos, dail÷
Tema Istorijos diena Vytauto Didžiojo karo muziejuje
Žanras Projektin÷ veikla

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

-vardas, pavard÷ Jurga Burneikien÷
pareigos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
kvalifikacin÷ kategorija vyresnioji mokytoja,
-vardas, pavard÷ Janina Balevičien÷
pareigos istorijos mokytoja
kvalifikacin÷ kategorija vyresnioji mokytoja,
-vardas, pavard÷ Jolanta Leonavičien÷, Jolanta Narauskien÷
pareigos informacinių technologijų mokytojos
kvalifikacin÷ kategorija mokytojos metodinink÷s
-vardas, pavard÷ Jurgita Stravinskien÷
pareigos dail÷s mokytoja
kvalifikacin÷ kategorija vyresnioji mokytoja
miestas (rajonas) Kaunas
mokykla „Vyturio“ vidurin÷ mokykla
telefonas 8-37 33 27 72
elektroninis paštas jurga.burneikiene.vyturys@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Projektas „Istorijos diena Vytauto Didžiojo karo muziejuje“,
skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečio pamin÷jimui, naudojant netradicines edukacines aplinkas.
Projekto tikslai – netradicinių edukacinių programų pagalba suteikti mokiniams žinių apie lietuvių
tautos kelio į nepriklausomybę istorinę raidą ir ugdyti geb÷jimą mokytis. Projektas vyko keliais
etapais: muziejuje pravestos edukacin÷s pamokos ir ekskursijos, mokykloje istorijos, dail÷s ir
informacinių technologijų pamokose mokiniai pieš÷ piešinius, kūr÷ kompiuterines pateiktis,
lankstinukus nurodytomis temomis. Projekto baigiamasis renginys – iškilmingas Kovo 11-osios
min÷jimas.
Projekto medžiaga pristatyta KPKC parodos „Geroji patirtis ir novacijos 2009“ siūlomai
temai „Pagalba mokiniui, vystant mokymosi mokytis geb÷jimą“

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas mokykloje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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Švietimo institucija Kauno „Saul÷s“ gimnazija
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Matematika
Tema Matematikos vadov÷lio komplektas
Žanras Vadov÷lis (1-oji ir 2-oji knyga), mokytojo knyga; savarankiškos ir kontrolin÷s
užduotys

Autorius arba
autorių grup÷

-vardas, pavard÷ Birut÷ Vasylien÷
pareigos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja ekspert÷
-vardas, pavard÷ Rita Grigelien÷
pareigos direktor÷s pavaduotoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla „Saul÷s“ gimnazija
telefonas 8-37 42 30 80
elektroninis paštas rgrigeliene@yahoo.com

Anotacija (iki 300 ženklų
Vadov÷lyje įgyvendinama naujausia matematikos ugdymo
programa. Atskleidžiamas naujų temų loginis tarpusavio ryšys ir ryšys su anksčiau nagrin÷ta
medžiaga bei praktiniu žinių taikymu. Pateikti mokiniams suprantami teiginių įrodymai. Teorija
iliustruota pavyzdžiais, , susijusiais su kitais mokomaisiais dalykais ir kasdieniu gyvenimu.

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas gimnazijoje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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Švietimo institucija Kauno humanitarin÷ pradin÷ mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Pradinis ugdymas
Tema Sveiki dantukai, spindinti šypsena
Žanras Projektas

Autorius arba
autorių grup÷

-vardas, pavard÷ Vida Matusevičien÷
pareigos pradinių klasių mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija vyresnioji mokytoja
-vardas, pavard÷ Virginija Šidlauskien÷
pareigos pradinių klasių mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija vyresnioji mokytoja

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Humanitarin÷ pradin÷ mokykla
telefonas 8-37 45 64 79
elektroninis paštas humprm@hprm.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Mokiniai susipažįsta su dantų priežiūra. Kaip reikia valyti dantukus,
kada lankytis pas stomatologą. Gamina dantų pastos d÷žutes, atlieka tyrimus. Apsilanko dantukų
f÷jos karalyst÷je.

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas mokykloje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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Švietimo institucija Kauno humanitarin÷ pradin÷ mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Pradinis ugdymas
Tema Naudingi ir žalingi saldumynai
Žanras Projektas

Autorius arba
autorių grup÷

-vardas, pavard÷ Vida Matusevičien÷
pareigos pradinių klasių mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija vyresnioji mokytoja
-vardas, pavard÷ Virginija Šidlauskien÷
pareigos pradinių klasių mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija vyresnioji mokytoja

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Humanitarin÷ pradin÷ mokykla
telefonas 8-37 45 64 79
elektroninis paštas humprm@hprm.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Susipažįsta su sveikos gyvensenos principais ir uždaviniais. Kokie
yra naudingi ir žalingi saldumynai.

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas mokykloje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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Švietimo institucija Kauno Veršvų vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema.
Tema Mano mokymosi stilius
Žanras Rekomendacijos mokytojams ir aukl÷tojams

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Zita N÷nien÷
pareigos direktoriaus pavaduotoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija II vadybin÷, mokytoja
vardas, pavard÷ Helijara Radavičien÷
pareigos vokiečių kalbos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Veršvų vidurin÷ mokykla
telefonas 8-37 36 26 21
elektroninis paštas versvuvm@versvos.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Šiame darbe pateikiama anketa, kaip ištirti mokymosi stilius, kaip
juos pritaikyti diferencijuojant pamokoje, pateikiami patarimai mokytojams, kokius naudoti
mokymo ir mokymosi metodus, kad mokiniai pasiektų geresnių rezultatų.

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas mokykloje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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Švietimo institucija Kauno VDU „Rasos“ gimnazija
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Lietuvių kalba
Tema Samprotavimo rašinių id÷jos
Žanras Metodin÷ mokymo priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Laimut÷ Žukauskien÷
pareigos lietuvių kalbos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja ekspert÷
vardas, pavard÷ Laimut÷ Venckuvien÷
pareigos lietuvių kalbos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla VDU „Rasos“ gimnazija
telefonas 8-37 31 23 64
elektroninis paštas rasosg@rasa.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Ši mokymo priemon÷ pad÷s mokiniams kurti samprotavimo
tekstą. Jie išmoks sudaryti rašinio struktūrinį planą, kurti teiginius, kad šie atitiktų temą. Mokiniai
ras kultūros argumentų pavyzdžių, išmoks pl÷toti teiginius ir rašyti pastraipas.

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas gimnazijoje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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Švietimo institucija Kauno VDU „Rasos“ gimnazija
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Chemija
Tema Ugdymo turinio pritaikymas mokinio poreikiams
Žanras Metodin÷ mokymo priemon÷ „Chemijos struktūrizuotos užduotys ir testai“

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

vardas, pavard÷ Zigmas Venckus
pareigos chemijos mokytojas
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytojas ekspertas
miestas (rajonas) Kaunas
mokykla VDU „Rasos“ gimnazija
telefonas 8-37 31 23 64
elektroninis paštas rasosg@rasa.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Metodin÷ priemon÷ tobulins mokinių pažangą, pad÷s vertinti save.
Struktūrizuotos užduotys prapl÷s ir pagilins mokinių žinias bei geb÷jimus, abiturientams bus
lengviau pasiruošti egzaminams. Metodin÷ priemon÷ gal÷tų būti naudinga ir mokytojams
dirbantiems su atnaujintomis chemijos ugdymo programomis. Šiame darbe pateikta žinių apie
struktūrizuotų užduočių ir testų rūšis, klasifikavimą ir sudarymo būdus.

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas gimnazijoje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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Švietimo institucija Kauno Dainavos vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Biologija
Tema Mokytojo ir mokinių veiklos analiz÷ ir įvertinimas
Žanras Tyrimas

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

vardas, pavard÷ Vilija Domatien÷
pareigos biologijos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija vyresnioji mokytoja
miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Dainavos vidurin÷ mokykla
telefonas 8 698 80805
elektroninis paštas domatiene@yahoo.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Darbo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti mokytojo ir mokinių
veiklą pamokų metu. Darbas buvo atliktas remiantis tyrimais ir apklausa. Tyrime dalyvavo 278
penktų, šeštų ir septintų klasių mokiniai. Nustatyta, kad mokiniai m÷gsta tyrin÷ti, išreikšti save, bet
kartais stokoja atsakomyb÷s už savo veiksmus, nesijaučia sukūrę vertingų rezultatų. Siekiant
užpildyti spragas reikia dirbti mokytojui, skatinti dirbti mokinius, tobul÷ti pačiam.

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas mokykloje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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Švietimo institucija Kauno Salom÷jos N÷ries vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Lietuvių kalba
Tema Lietuvių kalbos pamokų ciklo „Kaimiškoji literatūra“ planas 9 klasei.
Žanras Pamokų ciklo planas

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

vardas, pavard÷ Rūta Gadeckien÷
pareigos lietuvių kalbos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija vyresnioji mokytoja
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) Lietuvių kalbos pamokų ciklo „Kaimiškoji literatūra“ planas 9 klasei.
Tikslas: Remiantis Atnaujintomis Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosiomis
programomis parengtas trumpalaikis teminis planas 9 klasei, suformuluoti mokymosi uždaviniai ir
apibr÷žtos mokymosi veiklos įgalins lietuvių kalbos mokytojus planuoti pamoką pagal Atnaujintas
bendrąsias programas.

Darbas pristatytas 2009-04-22
Darbas saugomas Salom÷jos N÷ries vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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Švietimo institucija Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Gir÷no gimnazija
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Geografija, anglų, ispanų kalba
Tema Integruotas geografijos ir anglų kalbo mokymas; Integruotas anglų ir ispanų kalbų
mokymas.
Žanras Integruoti dalykai

Autorius arba
autorių grup÷

-vardas, pavard÷ Daiva Brukien÷
pareigos anglų kalbos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷
-vardas, pavard÷ Rasa Samuolaitien÷
pareigos geografijos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija vyresnioji mokytoja

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Stepono Dariaus ir Stasio Gir÷no gimnazija
telefonas 8-37 42 41 72
elektroninis paštas dgg@darius-girenas.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Šiuolaikinio mokymo tendencijos Kauno S.Dariaus ir S.Dariaus
gimnazijoje atspindi paradigmų kaitą pereinant prie nekonvencionalių inovatyvių mokymo
metodų, kurie skatina interaktyvias mokymosi formas, aktyvų mokinio dalyvavimą ir integralų
mąstymą. Mokymasis integruojant dalyką ir kalbą ar integruojant dviejų kalbų mokymą remiasi
id÷ja, kad žinių įsisavinimas ir kūrimas yra aktyvūs socialiniai procesai.

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas gimnazijoje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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Švietimo institucija Kauno Jurgio Dobkevičiaus vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Ekonomika
Tema Integruotas verslumo ugdymo projektas mokykloje – Mokinių mokomoji bendrov÷
Žanras Projektin÷ veikla

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

vardas, pavard÷ Gail÷ Binkevičiūt÷
pareigos ekonomikos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja
miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kauno Jurgio Dobkevičiaus vidurin÷ mokykla
telefonas 8-37 39 14 21
elektroninis paštas dobkeviciausvm@dobkevicius.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Projektin÷ veikla skirta mokiniams, praktiškai susipažinti su
verslo kūrimu. Įkurdami trumpalaikę akcinę bendrovę ir ją valdydami mokiniai įgyja verslo
įgūdžių, praktiškai pritaiko ekonomikos sąvokas. Šio projekto metu lavinami bendravimo,
atsakingumo, kūrybiškumo, verslininkiškumo, derybų įgūdžiai.

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas Kauno Jurgio Dobkevičiaus vidurin÷je mokykloje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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Švietimo institucija Kauno „Žiburio“ vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Atnaujintų Lietuvos Bendrųjų programų diegimas
Tema Ilgalaikis planas 7 klasei
Žanras Metodin÷ ugdymo priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

vardas, pavard÷ Loreta Kryževičien÷
pareigos geografija mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija vyresnioji mokytoja
miestas (rajonas) Kaunas
mokykla „Žiburio“ vidurin÷ mokykla
telefonas 8-37 34 80 28
elektroninis paštas ziburiovm@ziburys.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Atnaujintose Bendrosiose ugdymo programose keliamas
pagrindinis geografijos mokytojui tikslas – pl÷toti mokinių geografinį pasaul÷vaizdį, skatinti
dom÷tis savo ir kitų kraštų gamtos bei visuomen÷s įvairove, pl÷sti geografijos žinias ir supratimą.
Geografijos mokytojai tur÷tų ugdyti ne tik esmines dalykines, bet ir bendrąsias kompetencijas.
Ugdymas ir mokymas, kaip ir bet kokia kita veikla, turi būti planuojamas, apgalvotas ir
koreguojamas, akcentuojant diferencijavimo ir individualizavimo galimybes. Tod÷l nusprendžiau
pabandyti dirbti kitaip, atsižvelgdama ne akademinių žinių gausą, o į mokinio geb÷jimus ir
supratimą, kuriuos gal÷s pritaikyti kasdieniame gyvenime. Priemon÷s tikslas – pasidalinti gerąja
patirtimi su miesto pedagogais, įgyvendinant atnaujintas Pradinio ir pagrindinio ugdymo
Bendrąsias programas.

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas mokykloje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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Švietimo institucija Kauno „Žiburio“ vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Atnaujintų Lietuvos bendrųjų programų diegimas
Tema Labiausiai priimtini mokymo(si) metodai septintų klasių mokiniams ir jų taikymas
pamokų metu
Žanras Tyrimas

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

vardas, pavard÷ Izolda Zakarauskien÷
pareigos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija II vadybin÷, mokytoja ekspert÷
miestas (rajonas) Kaunas
mokykla „Žiburio“ vidurin÷ mokykla
telefonas 8-37 34 80 28
elektroninis paštas ziburiovm@ziburys.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Atnaujintos Bendrojo ugdymo programos reikalauja ugdymo
procesą planuoti pritaikant klas÷s ir atskirų mokinių poreikiams, įtraukiant mokinius į aktyvų
mokymąsi ir bendradarbiavimą , taip, kad mokiniai pagal savo išgales pasiektų kuo geresnių
rezultatų. Tod÷l buvo tiriama septintų klasių mokiniams priimtinausi mokymo(si) metodai ir
nustatyta kaip dažnai jie taikomi pamokų metu.

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas mokykloje
Metodinink÷ Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61

60

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno „Žiburio“ vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Pradinis ugdymas
Tema Į vaiką orientuotos klas÷s aplinkos kūrimas
Žanras Pranešimas

Autorius arba
autorių grup÷

-vardas, pavard÷ Almon÷ Miliauskien÷
pareigos pradinio ugdymo mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷
-vardas, pavard÷ Dana Degutien÷
pareigos pradinio ugdymo mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija vyresnioji mokytoja

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla „Žiburio“ vidurin÷ mokykla
telefonas 8-37 34 80 28
elektroninis paštas ziburiovm@ziburys.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Pranešimas, iliustruotas mokinių veikla ir nuotraukomis.
Priemon÷s tikslas – pateikti klas÷s aplinkos sudarymo individualiam vaiko ugdimuisi ypatumus.

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas mokykloje
Metodinink÷ Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61
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Švietimo institucija Kauno „Žiburio“ vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Pradinis ugdymas
Tema Vaiko raida ir televizorius
Žanras Tiriamasis darbas

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

-vardas, pavard÷ Girmanta Levinskien÷
pareigos pradinio ugdymo mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷
miestas (rajonas) Kaunas
mokykla „Žiburio“ vidurin÷ mokykla
telefonas 8-37 34 80 28
elektroninis paštas ziburiovm@ziburys.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų
Priemon÷s tikslas – atlikti tyrimą, kokias TV programas žiūri
vaikai, kiek laiko praleidžia prie televizoriaus. T÷vai pad÷tų vaikui jei kartu ne tik žiūr÷tų
televizorių, bet tuoj pat aptartų ir matytą programą. Technikos ir mokslo pasiekimais reik÷tų
naudotis protingai, kad kuo mažiau patirti jų neigiamą poveikį.

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas mokykloje
Metodinink÷ Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61
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Švietimo institucija Kauno „Žiburio“ vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Technologijos, tekstil÷, 6 kl.
Tema Lietuvių tautinis kostiumas
Žanras Pamokos aprašas

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

-vardas, pavard÷ Regina Bačyt÷
pareigos technologijų mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷
miestas (rajonas) Kaunas
mokykla „Žiburio“ vidurin÷ mokykla
telefonas 8-37 34 80 28
elektroninis paštas ziburiovm@ziburys.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
pateiktis kompaktiniame diske.
individualizavimas.

Pateikiamas išsamus pamokos aprašymas ir pamokos veiklos
Pamokoje ryškus mokinių darbo diferencijavimas ir

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas mokykloje
Metodinink÷ Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61
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Švietimo institucija Kauno „Žiburio“ vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Chemija
Tema Uždavinių formulių domino
Žanras Mokomoji kompiuterin÷ priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

vardas, pavard÷ Regina Bačyt÷
pareigos technologijų mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷
miestas (rajonas) Kaunas
mokykla „Žiburio“ vidurin÷ mokykla
telefonas 8-37 34 80 28
elektroninis paštas ziburiovm@ziburys.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Mokomoji kompiuterin÷ priemon÷ gali būti taikoma mokantis
chemijos uždavinių sprendimą pagal reakcijos lygtį, kartojant 8 klas÷s kursą, uždavinių sprendimą
ir kt.
Programą sudaro du užduočių variantai; pirmas- sud÷tingesnis (pagrindin÷s ir išvestin÷s
formul÷s), antras – paprastesnis pagrindin÷s formul÷s).

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas mokykloje, http://korys.emokykla.lt
Metodinink÷ Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61
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Švietimo institucija Kauno „Žiburio“ vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Etika
Tema Mokausi bendrauti su Kitu ir Kitokiu
Žanras Etikos pamokos planas ir aprašas 5 klasei

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

vardas, pavard÷ Evelina Milerien÷
pareigos etikos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja
miestas (rajonas) Kaunas
mokykla „Žiburio“ vidurin÷ mokykla
telefonas 8-37 34 80 28
elektroninis paštas ziburiovm@ziburys.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Etikos pamokos planas pagal atnaujintas BUP. Dirbant grupel÷se,
diskutuojant, lyginant akmenukus su žmon÷mis, taikant aktyvius mokymo(si) metodus ugdomas
geb÷jimas pozityviai kalb÷ti apie kitaip mąstantį, kitokios išvaizdos, lyties, ras÷s ir religijos
žmogų. Pateikiamas išsamus pamokos aprašymas, klas÷s vaizdai.

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas mokykloje
Metodinink÷ Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61
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Švietimo institucija Kauno „Žiburio“ vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Atnaujintų Lietuvos bendrųjų programų diegimas
Tema Ugdymo turinio atnaujinimas diegiant informacines komunikacines technologijas.
„Konstrukcin÷s medžiagos“ 5 klas÷
Žanras Metodin÷ ugdymo priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

vardas, pavard÷ Gintautas Daškus
pareigos direktoriaus pavaduotojas ugdymui
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija III vadybin÷, mokytojas metodininkas
miestas (rajonas) Kaunas
mokykla „Žiburio“ vidurin÷ mokykla
telefonas 8-37 34 80 28
elektroninis paštas ziburiovm@ziburys.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų
Darbas skirtas 5-ųjų klasių mokiniams išaiškinti temą
„Konstrukcin÷s medžiagos“. Naudojantis informacin÷mis technologijomis, dirbdami grup÷se,
mokiniai išsiaiškina konstrukcinių medžiagų pavadinimus, kur jos pritaikomos, kokios jų savyb÷s,
kas charakteringa kiekvienai konstrukcinei medžiagai. Medžiagos įtvirtinimui mokiniams
pateikiamos praktin÷s užduotys.
Savo veiklą mokiniai įsivertina patys.

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas mokykloje
Metodinink÷ Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61
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Švietimo institucija Kauno „Žiburio“ vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Lietuvių (gimtoji) kalba
Tema Virtuali kelion÷ klas÷je. Funkciniai stiliai. Referato reikalavimai
Žanras Metodin÷ ugdymo priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

vardas, pavard÷ Nijol÷ Vaičiukynien÷
pareigos lietuvių (gimtosios) kalbos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷
miestas (rajonas) Kaunas
mokykla „Žiburio“ vidurin÷ mokykla
telefonas 8-37 34 80 28
elektroninis paštas ziburiovm@ziburys.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų
Informacinių komunikacinių technologijų taikymo mokykloje pl÷tra.
Tai integruota pamoka IX klas÷je. Gilinamos ir įtvirtinamos žinios apie mokslinio stiliaus
ypatumus, referato rašymo reikalavimus. Atskleidžiamos lietuvių kalbos, etnokultūros, istorijos,
informacinių technologijų mokymo sąsajos. Ugdomas mokinių kritinis mąstymas,
savarankiškumas, tobulinami darbo su informacin÷mis technologijomis įgūdžiai.

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas mokykloje
Metodinink÷ Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61
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Švietimo institucija Kauno „Žiburio“ vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Atnaujintų Lietuvos Bendrųjų programų diegimas
Tema Geografijos pamokos aprašas
Žanras Metodin÷ ugdymo priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

vardas, pavard÷ Loreta Kryževičien÷
pareigos geografijos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija vyresnioji mokytoja
miestas (rajonas) Kaunas
mokykla „Žiburio“ vidurin÷ mokykla
telefonas 8-37 34 80 28
elektroninis paštas ziburiovm@ziburys.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų
Atnaujintose Bendrosiose ugdymo programose keliamas
pagrindinis geografijos mokytojui tikslas – pl÷toti mokinių geografinį pasaul÷vaizdį, skatinti
dom÷tis savo ir kitų kraštų gamtos bei visuomen÷s įvairove, pl÷sti geografijos žinias ir supratimą.
Tod÷l, planuodama ugdymo procesą, atsižvelgiu į klas÷s ir atskirų mokinių poreikius, stengiuosi
juos įtraukti į aktyvų mokymąsi siekiant kuo geresnių rezultatų.

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas mokykloje
Metodinink÷ Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61
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Švietimo institucija Kauno „Žiburio“ vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Atnaujintų Lietuvos Bendrųjų programų diegimas
Tema Dažų iš Paprastojo ąžuolo (Quercus robur) lapų ekstrakcija,
Žanras Metodin÷ ugdymo priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

vardas, pavard÷ Irena Krapaitien÷
pareigos chemijos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja ekspert÷
miestas (rajonas) Kaunas
mokykla „Žiburio“ vidurin÷ mokykla
telefonas 8-37 34 80 28
elektroninis paštas ziburiovm@ziburys.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų
Savo tiriamuoju darbu „Natūralių augalinių dažų gavimo ir
taikymo galimyb÷s“ 2007-2008 m. sprend÷me problemą, kaip pakeisti kenksmingus žmogui ir
aplinkai cheminius dažus. Iš įvairių augalin÷s kilm÷s žaliavų gaminome dažus, išgavome įvairių
spalvų spektrą: nuo pastelinių, šviesių vaivorykšt÷s iki ypač sodrių, tamsių spalvų ir atspalvių.

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas mokykloje
Metodinink÷ Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61
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Švietimo institucija Kauno „Žiburio“ vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Atnaujintų Lietuvos bendrųjų programų diegimas
Tema Aktyvių mokymo metodų taikymas įvairių dalykų pamokose
Žanras Metodin÷ ugdymo priemon÷. „Rūkyti nemadinga“

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

vardas, pavard÷ Jolanta Orlovien÷
pareigos pedagogo pad÷j÷ja, klas÷s aukl÷toja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija lietuvių kalbos mokytoja
miestas (rajonas) Kaunas
mokykla „Žiburio“ vidurin÷ mokykla
telefonas 8-37 34 80 28
elektroninis paštas ziburiovm@ziburys.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Projekto tikslas- pagerinti mokinių žinias apie tabako poveikį
sveikatai, formuoti teisingas nuostatas rūkymo atžvilgiu, integruoti sveiką gyvenseną įvairių dalykų
pamokose.
Šiuo projektu siekiama ne draudimais ar gąsdinimais, o aktyviomis, įdomiomis ir teigiamai
motyvuojančiomis priemon÷mis ir metodais.

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas mokykloje
Metodinink÷ Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61
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Švietimo institucija Kauno „Vyturio“ vidurin÷ mokykla, Kauno m. etnin÷s kultūros
mokytojų metodinis būrelis
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Folkloras
Tema Vaikų ir moksleivių - lietuvių liaudies kūrybos atlik÷jų - konkurso „Tramtatulis“
Kauno turo garso įrašai
Žanras Kompaktin÷ plokštel÷

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

vardas, pavard÷ Andrius Morkūnas
pareigos mokytojas
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytojas metodininkas
miestas (rajonas) Kaunas
mokykla „Vyturio“ vidurin÷ mokykla
telefonas 8-682 27282
elektroninis paštas gadula@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Kompaktin÷je plokštel÷je rasite 2009 metų Vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies kūrybos atlik÷jų - konkurso „Tramtatulis“ Kauno turo garso įrašus, sužinosite
kūrinių pavadinimus ir metrikas, taip pat atlik÷jų bei juos ruošusių mokytojų pavardes ir mokyklas.

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas mokykloje
Metodinink÷ Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52
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Švietimo institucija Kauno Petro Vileišio vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Pradinis ugdymas
Tema Renginiai ir projektai integruojantys ugdymą
Žanras Stendinis pranešimas

Autorius arba
autorių grup÷

-vardas, pavard÷ Rasut÷ Ambrozevičien÷
pareigos priešmokyklinio ugdymo pedagogas
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷
-vardas, pavard÷ Vilma Randien÷
pareigos pradinių klasių mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷
-vardas, pavard÷ Jolanta Starkien÷, Henrika Dryžin÷,
Jūrat÷ Dekerien÷, Lamut÷ Šiaudvytien÷
pareigos pradinių klasių mokytojos
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija vyresniosios mokytojos

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
Integruojančioji pradinio ugdymo ašis – pats vaikas. Į kiekvieną
problemą, faktą, reiškinį žvelgiama iš vaiko pozicijų, jo akimis, aiškinamasi, remiantis jo patirtimi.
Šio amžiaus vaiko suvokimas ir mąstymas yra sinkretiški, t. y. nesuskaidyti, visybiški. Siekiama,
kad ugdymo turinys kiek įmanoma būtų integralus, atitiktų šio amžiaus tarpsnio vaiko raidos
ypatybes. Pradiniame ugdyme labai patogu integraliai ugdyti mokinio mąstymo galias, jo kalbinę,
vaizdinę, vaidybinę raišką, estetinę nuovoką, sveikos gyvensenos įgūdžius, judesių kultūrą.

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas mokykloje
Metodinink÷ Audron÷ Antanavičien÷, tel. 20 01 27
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Švietimo institucija Kauno „Santaros“ gimnazija
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Dail÷
Tema Kryždirbyst÷ Lietuvoje
Žanras Projektinis darbas

Autorius arba
autorių grup÷

-vardas, pavard÷ J.Papievis
pareigos IVc kl. gimnazistas
-vardas, pavard÷ Juozas Kvietinskas
pareigos dail÷s mokytojas
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytojas ekspertas

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla „Santaros“ gimnazija
telefonas 8 616 42010
elektroninis paštas juozas.kvietinskas@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)

Lietuvos kryždirbyst÷ – UNESCO kultūros paveldas

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas gimnazijoje
Metodinink÷ Alvydas Bakutis, tel. 32 40 52
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Švietimo institucija Kauno „Aušros gimnazija
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Vokiečių kalba
Tema Vokiečių kalbos detalieji teminiai planai
Žanras Detalieji teminiai planai

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

vardas, pavard÷ Ingrida Stanien÷
pareigos vokiečių kalbos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija vyresnioji mokytoja
miestas (rajonas) Kaunas
mokykla „Aušros gimnazija
telefonas 8-37 42 47 70
elektroninis paštas ausra@ausra.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Pristatomi vokiečių kalbos detalieji teminiai pamokų planai, skirti
temoms „Alltag“ bei „Freizeit“.

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas gimnazijoje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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Švietimo institucija Kauno „Aušros gimnazija
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Anglų kalba
Tema Darbas pagal atnaujintas pagrindinio ugdymo programas efektyvinant mokinių
veiklą ir sprendžiant ugdymo diferenciacijos klausimus I-ose gimnazijos klas÷se
Žanras Trumpalaikiai planai

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

vardas, pavard÷ Rita Rudzenskait÷
pareigos anglų kalbos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷
miestas (rajonas) Kaunas
mokykla „Aušros gimnazija
telefonas 8-37 42 47 70
elektroninis paštas ausra@ausra.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Šiame darbe yra pristatomas įvairiapusis požiūris į ugdomąją
veiklą, parodoma kaip taikomos įvairios ugdymo strategijos, bei pateikiamas trumpalaikis ugdymo
planas, parengtas pagal atnaujintas bendrąsias pagrindinio ugdymo programas.

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas gimnazijoje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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Švietimo institucija Kauno VDU „Rasos“ gimnazija
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Lietuvių kalba
Tema ,,Kaip rašyti teksto interpretaciją“
Žanras Metodin÷ mokymo priemon÷

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

vardas, pavard÷ Rita Rakauskait÷
pareigos lietuvių kalbos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷
miestas (rajonas) Kaunas
mokykla VDU „Rasos“ gimnazija
telefonas 8-37 74 12 81
elektroninis paštas rasosg@rasa.kaunas.lm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Ši mokymo priemon÷ pad÷s mokiniams prisiminti, kaip rašyti
teksto analizę ir interpretaciją. Priemon÷je pateikta trumpa interpretacijos rašymo metodika:
rašinio struktūra, reikalavimai pastraipai, apibendrinimo pastraipos rašymas; interpretacijos
vertinimo aspektai. Mokymo priemon÷ skirta naudoti literatūros pamokose 11-12 kl.

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas gimnazijoje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija Kauno Kazio Griniaus vidurin÷ mokykla
Sritis, dalykas Pedagogin÷ sistema. Pradinis ugdymas
Tema Gimtosios kalbos (lietuvių k.) ilgalaikiai ir ciklo planai
Žanras Pamokų ciklo lentel÷s

Autorius arba
autorių grup÷

Adresas

vardas, pavard÷ Vitalija Zelbait÷
pareigos pradinių klasių mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija vyresnioji mokytoja
miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kazio Griniaus vidurin÷ mokykla
telefonas 8-37 38 67 54
elektroninis paštas griniausvm@kgm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Ilgalaikiai ir ciklo pradinio ugdymo pirmos klas÷s lietuvių
kalbos planai yra parengti pagal Bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus. Šie planai padeda
ne tik planuoti visų metų darbą, bet ir tiksliau, konkrečiau leis nustatyti ugdymo tikslus, uždavinius
bei rezultatus.

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas gimnazijoje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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Švietimo institucija Kauno Kazio Griniaus vidurin÷ mokykla
Dalykas, sritis Pedagogin÷ sistema. Istorija
Tema Ilgalaikiai ir pamokų ciklo planai 5 klasei
Žanras Pamokų planai

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Aušra Krasauskien÷
pareigos Istorijos ir pilietinio ugdymo mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kazio Griniaus vidurin÷ mokykla
telefonas 8 682 32924
elektroninis paštas Algiras@gmail.com

Anotacija (iki 300 ženklų)
Pateikiami istorijos ilgalaikiai (metų) ir 4 trumpalaikiai (ciklo)
planai temoms „Kai dar rašto nebuvo“, „Karalyst÷ ir kunigaikštyst÷“, „Kartu su Lenkija“,
„Tolimas didel÷s valstyb÷s užkampis“ pagal atnaujintas bendrąsias programas. Planai parengti
pagal vadov÷lį “Kelias”. Kiekvienai ciklo pamokai suformuluotas uždavinys, numatyti mokymo
metodai, siūlomas vertinimas ar įsivertinimas. Planai padeda kryptingai, atsižvelgiant į mokinių
padarytą pažangą, siekti bendrosiose programose iškeltų uždavinių.

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas
mokykloje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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Švietimo institucija Kauno Kazio Griniaus vidurin÷ mokykla
Dalykas, sritis Pedagogin÷ sistema. Istorija
Tema Atnaujintų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų bendrųjų programų diegimas
Žanras Ilgalaikis planas, pamokų ciklas, pranešimas

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Lina Kostiukovien÷
pareigos istorijos mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kazio Griniaus vidurin÷ mokykla
telefonas 8 686 87750
elektroninis paštas linak@kgm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
2007-2008 m.m. mokykloje prad÷jome aktyviai rengtis atnaujintų
BP įgyvendinimui. Pagal atnaujintas BP šiais m.m. dirbau 5b klas÷je. Pristatau planavimo
pavyzdžius: ilgalaikį ir ciklo planus (5 kl.). Darbo patirtį esu apibendrinusi, skaičiau pranešimą
mokyklos pedagogų tarybos pos÷dyje, pristatau pranešimo tezes.

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas
mokykloje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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Švietimo institucija Kauno Kazio Griniaus vidurin÷ mokykla
Dalykas, sritis Pedagogin÷ sistema. Pradinis ugdymas
Tema Ilgalaikis metinis planas pagal atnaujinto turinio gamtos pažinimo programą 1
klas÷je. Trumpalaikiai (ciklo) planai
Žanras Pamokų ciklo lentel÷s

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ Vilija Ivanovien÷
pareigos pradinio ugdymo mokytoja
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacin÷ kategorija mokytoja metodinink÷

Adresas

miestas (rajonas) Kaunas
mokykla Kazio Griniaus vidurin÷ mokykla
telefonas 8-37 38 67 52
elektroninis paštas nijolesimk@kgm.lt

Anotacija (iki 300 ženklų)
Šie planai padeda kryptingai, tikslingai organizuoti ugdymo
procesą ir padeda kiekvienam 1 –oje klas÷je besimokančiam mokiniui pagal jo galimybes siekti
individualios pažangos, orientuotis į pradinio ugdymo bendroje programoje numatytus mokymosi
rezultatus.

Darbas pristatytas 2009-04-17
Darbas saugomas
mokykloje
Metodinink÷ Violeta Kažem÷kien÷, tel. 32 42 11
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