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GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDOS PARODOS
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KATALOGAS

Parodos tikslas – skleisti Kauno miesto ugdymo įstaigų gerąją patirtį organizuojant ir vedant
dalykų ar integruotas pamokas, klasių valandėles, konkursus ir kitus renginius netradicinėse
aplinkose.

Eil. nr.

Tema

Anotacija

Autoriai

1.

Tolerancija Lietuvos
daugiakultūrinėje
visuomenėje, pasitinkant
Lietuvos vardo 1000-metį

Kauno miesto etikos
mokytojų metodinis
būrelis

2.

Skirtingos kultūros –
vieningi vaikai

Pristatytas tolerancijos popietės veiklos aprašas,
mokinių rašytos esė tolerancijos tema, tiriamasis
darbas ir klausimynas, išleistas metodinių darbų
leidinys „Tolerancija Lietuvos daugiakultūrinėje
visuomenėje, pasitinkant Lietuvos vardo 1000 metį“.
Tarptautinio projekto veiklos aprašas,
atspindintis bendradarbiavimą su draugais iš
užsienio, keitimąsi surinkta informacija apie
savo šalis, jų kultūrinį paveldą.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Klubas „Pelėsis“

Su laiko mašina į
sovietinę realybę

Vaikų ir jaunimo teatro
forumas „Skambutis“

Europos šalys virtualioje
erdvėje

Projektas „Man ne vis
tiek“

„Man ne vis tiek“
(Užgavėnės I-ojoje
specialiojoje internatinėje
mokykloje)

9.

Socialinis projektas „Man
ne vis tiek“
(Senelių namuose)

10.

Mokslininkai –
mokiniams: biologijos
mokslo naujovės

11.

Sveikatingumo ir sporto
šventė Panemunės šile

Pristatytas gimnazijos mokinių savivaldos seimo
organizuojamas klubas „Pelėsis“. Pateikta
informacija apie klubo patalpų įren gimą, veiklos
tikslus, uždavinius, 1 –ąjį renginį.

Kauno „Varpo“
gimnazija
Alfreda Gedminienė,
Vilija Vilkienė,
Rita Misiūnienė
Kauno „Varpo“
gimnazija
Grita Šukytė,
Mokinių savivaldos
seimas

Mokomojo kūrybinio projekto aprašas,
iliustruotas nuotraukomis. Pri dėti mokinių
kūrybiniai darbai, įtakoti ekskursijos ,,1984.
Išgyvenimo drama“.

Kauno „Varpo“
gimnazija

Pristatyta socializacijos programa, teatro
priemonėmis padedanti spręsti paauglystės
problemas. Pridėti penki renginių aprašai,
iliustruoti nuotraukomis, skelbimų, kvietimų
pavyzdžiai.
Pristatyti mokinių trumpalaikiai projektai, skirti
Europos kalbų dienai. Mokinių surinktoje
medžiagoje atsispindi Europos šalių įdomiausi
faktai, tradicijos, įvairiapusė kultūra.

Kauno „Varpo“
gimnazija

Socialinio projekto aprašas, iliustruotas
nuotraukomis, mokinių atsiliepimais.
Svarbiausios veiklos akimirkos pristatomos
pateiktyje Power Point programa.
Aprašyta socialinio projekto „Man ne vis tiek“
mokinių savarankiška kūrybinė veikla,
organizuojant Užgavėnių šventę I -ojoje
specialiojoje internatinėje mokykloje. Aprašas
gausiai iliustruotas nuotraukomis. Užgavėnių
šventės tradicijos išsamiai pristat ytos pateiktyje
„Užgavėnių tradicijos Lietuvoje“ Power Point
programa.
PowerPoint programa pristatyta septintokų
veikla, Kalėdų proga lankantis senelių namuose.
Pridėtos 23 nuotraukos, iliustruoja nčios mokinių
bendravimo su seneliais akimirkas.
Pateikti mokytojos veiklos, skatinančios domėtis
biologijos mokslu netradicinėje aplinkoje,
pavyzdžiai.
Pagal ilgalaikį projektą „Sveikas gyvenimo
būdas“ surengtos sporto šventės nuostatai,
topografinis žemėlapis, nuotraukose užfiksuotos

Danguolė Simanavičienė,
Audra Vilūnienė

Tomas Erbrėderis,
Grita Šukytė
Kauno „Varpo“
gimnazija
Gražina Šlamienė,
Rasa Butrimienė
Kauno „Varpo“
gimnazija
Drąsutė Zaukienė
Kauno „Varpo“
gimnazija
Aldona Revutienė

Kauno „Varpo“
gimnazija
Vilija Vilkienė
Kauno „Varpo“
gimnazija
Pranė Stankevičienė
Kauno „Varpo“
gimnazija
Raimundas Krivoūsas,
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rungčių akimirkos. Pridėta rezultatų suves tinė,
padėkos raštų kopijos.
12.

13.

Aplinka biologo,
chemiko, fiziko akimis

„Nepatogi tiesa“

Jungtinės gamtos mokslų pamokos, vykusios
gimnazijos aktų salėje, koridoriuose,
informaciniame centre aprašas, detalus planas ir
vaizdinė medžiaga .

Stebėjimo metodo taikymo analizuojant filmą
„Nepatogi tiesa“ aprašymas bei rekomendacijos,
užduočių pavyzdžiai, vaizdinė medžiaga.

14.

Kelias, kuriame gimsta ir
skleidžiasi idėjos

Pristatytos bibliotekoje – informaciniame centre
vestos atviros, netradicinės ir integruotos
pamokos, aprašyti susitikimai su žinomais
žmonėmis, naujų knygų pristatymai.

15.

Fizika aplink mus.
Fizikinė kelionė prie jūros

Fizikos pamokos, skirtos kursui apibendrinti,
aprašas, detalus planas, ugdytinių parengta
vaizdinė bei teorinė medžiaga.

16.

Lemgo miesto geografinė
padėtis, mokykla,
draugystės akimirkos

Projekto veiklos aprašas: dokumentai,
patvirtinantys tarptautinio projekto vykdymą;
abiejų vizitų programos; informacinė medžiaga
su nuotraukomis; mokinių atsiliepimai apie
atliktą darbą Lipės apskrityje ir Kaune.
Ilgalaikio projekto, kuris vyko ir tebevyk domas
su Šilalės S.Dariaus ir S.Girėno vidurine
mokykla, aprašas.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Matematinis pa de de

Tautinių vertybių ir
valstybingumo idėjų
saugojimas bei
pasipriešinimas režimui
Lietuvoje
Užsienio kalbų (vokiečių,
danų, prancūzų) mokymas
netradicinėse aplinkose

Pamokos aprašas, planas, mokytojos ir mokinių
refleksijos, mokinių surinkta medžiaga,
nuotraukos.

Gatvės interviu:
tyrimas „Ar žmonės
prisimena K.Binkio pjesę
„Generalinė repeticija“ ?“
Neįgalūs žmonės mūsų
visuomenėje

Pateiktas darbo aprašas, klausimynas,
gimnazisčių parengtas pranešimas, video
medžiaga.

Paaugliai Europoje

Vykdyto tarptautinio daugiašalio Comenius
projekto aprašas, iliustruotas fotografijomis,
mokinių darbais.

Rima Misienė,
Vygandas Gylys,
Audra Vilūnienė
Kauno Stepono Dariaus
ir Stasio Girėno
gimnazija
Giedrė Kuzmickienė,
Raimonda Janickienė,
Laima Lapinskaitė,
Jurgita Ruginienė,
Birutė Putnienė,
Danutė Vilkauskienė
Kauno Stepono Dariaus
ir Stasio Girėno
gimnazija
Daiva Brukienė,
Rasa Samuolaitienė
Kauno Stepono Dariaus
ir Stasio Girėno
gimnazija
Alė Spiridonovienė
Kauno Stepono Dariaus
ir Stasio Girėno
gimnazija
Birutė Putnienė
Kauno Stepono Dariaus
ir Stasio Girėno
gimnazija
Romualda Staniulienė
Kauno Stepono Dariaus
ir Stasio Girėno
gimnazija
Daiva Balevičienė,
Lilija Jurgutienė,
Vida Meškauskaitė,
Alma Patalauskienė
Kauno Stepono Dariaus
ir Stasio Girėno
gimnazija
Nijolė Adomėnienė

Pristatyta tarptautinių moksleivių mainų (YFU)
programa ir jos įgyvendinimo rezultatai. Gausu
renginių nuotraukų. Pateikta i nformacija apie
programos sklaidą.

Pristatytas anglų kalbos pamokų ciklas apie
neįgaliuosius, pateiktos užduotys, susijusios su
šia tema.

Kauno „Santaros“
gimnazija, VU partnerė
Deimantė Karaliūtė,
Angelina Petrauskienė
Kauno „Santaros“
gimnazija, VU partnerė
Zita Liciuvienė
Kauno „Santaros“
gimnazija, VU partnerė
Regina Navickienė
Kauno „Santaros“
gimnazija, VU partnerė
Silvija Asadauskienė,
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23.

24.

Integruotos biologijos
pamokos ir ekskursijos
gimnazinėse klasėse

Stendiniame pranešime pristatytos dvi
integruotos pamokos ir ekskursija.

Pamoka „Aleksandras
Puškinas ir Lietuva“

Rusų kalbos pamokos aprašas, kuriame
akcentuojama galimybė skatinti mokinių
mokymosi motyvaciją ir patenkinti pažinimo
poreikį, kai pamoka vyksta muziejuje.

25.

Mokinių kūrybiškumo
ugdymas netradiciniais
metodais

Aprašyta keletas mokinių kūrybiškumo ugdymo
netradicinių metodų, vedant pamokas ne tik
mokykloje.

26.

Renesansas Lietuvoje.
Reformacija. Martyno
Mažvydo „Katekizmas“

2-jų pamokų aprašai, planai, „nupinti
voratinkliai“ – mokinių atlikti darbai
apibendrinant ir įvertinant pateiktas žinias,
Kauno Muzikinio teatro sodelyje vykdytos
akcijos nuotraukos.

27.

Išvyka į UAB „Jakelio
žvakės“

Išvykos aprašas, nuotraukos ir mokinių
atsiliepimai, atspindintys išvykos nuotaiką.

28.

Bibliotekos metraštis

Supažindinama su gimnazijos biblioteko s –
formalios ir neformalios erdvės, kurioje vyksta
ugdymo procesas – veikla. Metraštį sudaro dvi
dalys: pirmoji – 1979 – 2003 metai, antroji –
2004 – 2009 metai.
Integruoto anglų kalbos, muzikos,
choreografijos, dailės ir technologijų projekto
„Pelenė“ aprašas, iliustruotas nuotraukomis ir
spektaklio scenarijus su video įrašu.

29.

30.

31.

Netradicinis ankstyvosios
anglų kalbos mokymas

Mažosios Lietuvos
unikalumas

Bendradarbiavimas su
lėlių teatru

Pamokos – ekskursijos aprašas, ekskursijos
maršrutu „Kaunas – Bitėnai“ planas, lankytinų
objektų nuotraukos, mokinių įspūdžiai,
kūrybiniai darbai, viktorinos klausimai. Pridėtas
kompaktinis diskas su įrašytomis pamokos
ekskursijos akimirkomis.
Projekto „Teatras ir aš“ aprašas, iliustruotas
kūrybinės veiklos akimirkų nuotraukomis.

32.

Kalėdų Senelio
pagrobimas

Filmuota medžiaga apie kūrybinės veiklos
procesą miške organizuojant renginį „Kalėdų
Senelio pagrobimas“.

33.

Užklasinis skaitymas,
būsimojo laiko (Futur)
vartojimas

Spektaklio vokiečių kalba, parengto pagal
rašytojos Christianos Nostlinger kūrinį „Die
Zwillingsbruder“, aprašas, iliustruotas

Violeta Mečinskienė,
Rasa Miliuvienė,
Erika Bartulienė,
Eugenija Bitkevičienė,
Deimantė Karaliūtė,
Juozas Kvietinskas
Kauno „Santaros“
gimnazija, VU partnerė
Janina Žukauskienė,
Sada Bukšnienė,
Laima Jocienė
Kauno „Aušros“
gimnazija
Natalija Kliorienė,
Nina Fedotova
Kauno „Aušros“
gimnazija
Marytė Gustainienė
Kauno „Aušros“
gimnazija
Irena Lapienienė,
Irma Šarkanaitė,
Irena Gruzdienė
Kauno „Aušros“
gimnazija
Natalija Kliorienė
VšĮ VDU „Rasos“
gimnazija
Regina Grabliauskienė
Kauno Juozo Grušo
vidurinė mokykla
Aušra Zemlerienė,
Erika Gylienė,
Ina Skirmantienė,
Rasa Klingaitė
Kauno Juozo Grušo
vidurinė mokykla
Eugenija Paškauskienė

Kauno Juozo Grušo
vidurinė mokykla
Rasa Klingaitė,
Jūratė Gudžiuvienė,
Sima Venskūnienė,
Vaida Gailiuvienė,
Erika Gylienė
Kauno Juozo Grušo
vidurinė mokykla
Erika Gylienė
Kauno Juozo Grušo
vidurinė mokykla
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34.

Linkuvos dvaro kultūrinis
paveldas

fotografijomis. Pridėta kompaktinė plokštelė su
spektaklio įrašu.
Projekto aprašas: Linkuvos dvaro istorinės
raidos apžvalga, atitinkamo laikotarpio lietuvių
literatūros kūrinių emocinės sąsajos, dabartinės
dvaro gamtinės aplinkos problemų sprendimo
būdai, dvaro kultūros paveldo ir gamtinės
aplinkos panaudojimas plėtojant mokinių
kūrybines galias.

Elvyra Gustauskienė
Kauno Juozo Grušo
vidurinė mokykla
Jūratė Kaminskienė,
Rasa Klingaitė,
Vyta Sakalauskienė,
Jurgita Macijauskienė,
Eugenija Paškauskienė,
Undinė Diana Tumavičienė,

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Knyga – draugas,
patarėjas, mokytojas

Tautinė kultūra ir
tradicijos

Unikalios Lietuvos
vietovės: menas ir amatai

Netradicinių lietuvių kalbos pamokų ciklo,
vykdyto mokyklos bibliotekoje –
informaciniame centre, planas, iliustruotas
veiklos nuotraukomis.

Kultūrinio edukacinio projek to „Senolių pirkios
langines pravėrus...“, vykdyto Lietuvos liaudies
buities muziejuje, aprašas, iliustruotas
nuotraukomis, bei detali vykusios šventės
programa.

Pažintinio projekto pamokų ciklo apraše pateik ta
medžiaga apie Dzūkijos kraštą garsinančius
žmones, Molėtų krašto istoriją ir unikalumą .
Pridėtos mokomosios užduotys, mokinių
piešiniai, veiklos nuotraukos.

Bendradarbiavimas su
Kauno apskrities
pedagoginiu muziejumi

Pateiktas ilgalaikio kultūrinio edukacinio
projekto „Kūrybinės dirbtuvės – mokymo
priemonės vakar ir šiandien“ aprašas,
iliustruotas nuotraukomis. Pridėtos mokyklos
kūrybinių komandų sukurtos mokymo
priemonių anotacijos, straipsnio spaudoje kopija .

Tėvelių pavyzdžiu

Profesinio informavimo projekto aprašas,
veiklos nuotraukos, mokinių kūrybinių darbų
pavyzdžiai.

Mūsų mokyklos
pristatymas. Meninis
ugdymas mokykloje

Besidominčių rusų kalba mokinių sukurtas
vaizdo filmas „Mūsų mokykla“, įrašytas
kompaktinėje plokštelėje, įsimintiniausių
projekto epizodų nuotraukos.

Rusų kalbos mokymasis

Medžiaga apie integruotą rusų kalbos, dailės ir
informatikos projektą „Mokykitės rusų kalbos“.
Pristatytos mokinių sukurtos vaizdin ės
priemonės (plakatai, žemėlapis, kalendorius,

Ričardas Venskūnas,
Sima Venskūnienė,
Aldona Venzlauskienė
Kauno Juozo Grušo
vidurinė mokykla
Lina Tvarkūnienė,
Rita Subatkevičienė,
Zofija Šimkienė,
Elena Urbutytė
Kauno Juozo Grušo
vidurinė mokykla
Erika Gylienė,
Rasa Klingaitė,
Ina Skirmantienė,
Rasa Kizikaitė,
Marolė Mankienė,
Galina Gamulienė,
Snieguolė
Ramanauskienė,
Aldona Markvaldienė,
Dalia Razumienė
Kauno Juozo Grušo
vidurinė mokykla
Snieguolė
Ramanauskienė,
Aldona Venzlauskienė,
Valdas Piškinas
Kauno Juozo Grušo
vidurinė mokykla
Erika Gylienė,
Aneri Kristina
Barkanovienė,
Rasa Klingaitė
Kauno Juozo Grušo
vidurinė mokykla
Vaida Gailiuvienė,
Gitana Kairienė,
Laima Špelverienė
Kauno Juozo Grušo
vidurinė mokykla
Svetlana Sapunova,
Lijana Sirutavičienė,
Tatjana Vyšniauskienė
Kauno Juozo Grušo
vidurinė mokykla
Svetlana Sapunova
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42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Gamtos harmonijos
paieškos Mazsalacoje

Piligriminė kelionė į
Šiluvą

Miško paslaptys

Gyvybės ir laisvės keliu

Chemiją mokomės
žaisdami

Sumanyto gaminio
projekto kūrimas

Mokslo laipteliu aukštyn

Mikalojus Konstantinas
Čiurlionis – Lietuvos
tūkstantmečio asmenybė

Kalbos kultūros situacija
RIMI prekybos centre

Nemuno kilpų regioninio
parko gamtinės,
kultūrinės ir rekreacinės
aplinkos suvokimas

vaizdo filmas), panaudojant informacinių
technologijų ir dailės žinias bei gebėjimus.
Pridėtas vaizdo filmas CD formatu .
Integruoto meninio kūrybinio projekto – plenero
portfolio. Pleneras vyko Latvijos Mazsalacos
miestelio apylinkėse kūrybinės stovyklos
„Trejdegsnis“ metu. Buvo siekiama, kad
kurdami mokiniai mokytųsi pastebėti aug alijos
ir gyvūnijos formų įvairovę, kraštovaizdžio
grožį, gebėtų įvardinti gamtinės aplinkos
reiškinius ir jų prigimtį.
Apraše pateikta didžiųjų Šilinių atlaidų metu
tikybos mokytojų organizuojamų piligriminių
kelionių į Šiluvą eiga bei metodika.
Stendinis pranešimas apie dvi edukacines
išvykas į Kauno marių regioninį parką
skirtingais metų laikais – žiemą ir rudenį.
Netradicinės pamokos, skirtos Sausio 13 -osios
įvykiams paminėti, aprašas , iliustruotas mokinių
darbais, nuotraukomis. Pridėta: mokiniams
pateiktos užduotys, naudotos priemonės,
literatūrinės muzikinės kompozicijos scenarijus.

Kauno Juozo Grušo
vidurinė mokykla
Jūratė Kaminskienė,
Rasa Klingaitė

Kauno Juozo Grušo
vidurinė mokykla
Angelė Montvilienė,
Audronė Pundinienė
Kauno Juozo Grušo
vidurinė mokykla
Albina Alinauskienė,
Jūratė Kaminskienė
Kauno Juozo Grušo
vidurinė mokykla
Albina Alinauskienė,
Dalia Dolinskaitė,
Jadzė Jablonauskienė

Chemijos mokomųjų priemonių gaminim o ir
pristatymo proceso aprašas, iliustruotas vaizdine
medžiaga. Pridėta mokymo priemonė
„Svarbiausios mineralinės medžiagos“.

Kauno „Žiburio“
vidurinė mokykla

Technologijų pamokos VI klasėje „Sumanyto
gaminio projekto kūrimas“ aprašas su mokinių
surinktos informacijos apie gaminį fragmentų
nuotraukomis, mokinių darbų pavyzdžiais.

Kauno „Žiburio“
vidurinė mokykla

Renginio, skirto mokslo metų pabaigos klasės
tėvų, mokinių ir mokyklos mokytojų
susitikimui, scenarijus, iliustruotas
nuotraukomis.
Pamokos – ekskursijos aprašas ir medžiaga: XX
a. pradžios istorinės ir kultūrinės situacijos
apžvalga, mintys apie M. K. Čiurlionį,
stogastulpių ir muziejaus fragmentų nuotraukos,
diktanto „Raigardas“ aiškinamasis tekstas ir trys
tęstinių darbų, atliktų per lietuvių kalbos
pamokas, pavyzdžiai.
Trumpalaikio integruoto lietuvių (gimtosios)
kalbos projekto vyresniųjų klasių mokiniams,
besidomintiems gimtosios kalbos taisyklinga
vartosena, aprašas. Pateikta mokin ių tiriamojo
darbo apie prekybos centro RIMI reklaminių
skrajučių stilių ir prekių pavadinimus analizė.
Ekskursijos į Nemuno kilpų regioninį parką
aprašas, iliustruotas nuotraukomis, nurodant
veiklos tęstinumo perspektyvas.

Kauno „Žiburio“
vidurinė mokykla

Regina Bačytė

Regina Bačytė

Almonė Miliauskienė
Kauno „Žiburio“
vidurinė mokykla
Jolanta Orlovienė

Kauno „Žiburio“
vidurinė mokykla
Janina Kavaliauskaitė

Kauno „Žiburio“
vidurinė mokykla
Loreta Kryževičienė,
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52.

53.

Lietuvos tūkstantmečio
atspindžiai Kalvotojoje
Žemaitijoje

Integruotų pamokų ciklo, panaudojant virtualią
ugdymosi aplinką, aprašas, nurodantis veiklos
tęstinumo perspektyvas. Pridėti mokinių
parengti darbai.

Mokausi būti gamtos
dalimi

Pateiktas integruotos etikos ir gamtos pamokos
Kauno marių poilsiavietėje išsamus aprašas,
metodinės rekomendacijos, mokinių darbai.

54.

Joga mokyklos
kineziterapijos kabinete

Pateiktas jogos pratybų, vedamų netradicinėje
aplinkoje, sukurtoje mokykloje, aprašas su
iliustracijomis.

55.

Rusų kultūros pėdsakais

Stende pristatytas mokinių žygis prie Lietavos
upelio, kaip manoma, davusio vardą Lietuvai.
Žygis skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečiui.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

Projektas ,,Dėdė
Rudenėlis žemėn
atkeliavo“
Sustabdyta pavasario
akimirka

Pristatytas projektas, vykdytas ne tik mokyklos
aplinkoje, bet ir miške, prie Veršvų upelio,
senelės darže. Pateiktos iliustracijos ir
baigiamojo renginio scenarijus.
Originaliame stende eksponuojami mokinių
darbai pasibaigus pamokai – plenerui gamtoje,
gražiose Palemono apylinkėse.

Projektas ,,Pastatų, gatvių,
aikščių Vilijampolės
mikrorajone istorija ir
dabartis“

Pristatyta projektinės veiklos metu mokyklos
mokinių surinkta medžiaga apie Vilijampolės
mikrorajono gatves, aikštes, visuomeninius
pastatus.

Veršvų vidurinės
mokyklos aplinkos oro
užterštumo tyrimas pagal
biologinius indikatorius –
kerpes

Aplinkos užterštumo tyrimo išvados, padarytos
pagal mokyklos apylinkėse, Veršvų piliakalnyje,
Lampėdžių miške augančias kerpes. Pridėta
mokinių surinkta medžiaga apie aplinkos taršos
sukėlėjus ir priežastis, taršos poveikį žmogaus
organizmui.
Iliustruotas projekto, skirto Lietuvos vardo
tūkstantmečiui, aprašas.

Projektas ,,Apkeliaukime
Lietuvą ir visą pasaulį“

Tai bent šeimynėlė

Ledinė Fėja

Projektinė veikla Kauno

Vaikų saviraiškos projekto, skirto paminėti
tradicines šventes – Motinos dieną, Tėvo dieną –
stendinė medžiaga.

Projekto aprašas, renginių, vykusių Kauno
Panemunės senelių namuose ir Raudonojo
Kryžiaus slaugos ligoninėje , nuotraukos,
renginio scenarijus.
Projektų „Istorijos diena Vytauto Didžiojo karo

Dovilė Ūzienė,
Elona Labenskienė
Kauno „Žiburio“
vidurinė mokykla
Loreta Toliūnienė ,
Zita Matelionytė,
Jolita Grabliauskaitė,
Jolita Kačinskienė,
Algirdas Juzvikas
Kauno „Žiburio“
vidurinė mokykla
Loreta Kryževičienė,
Evelina Milerienė
Kauno Veršvų vidurinė
mokykla
Jolita Barauskaitė
Kauno Veršvų vidurinė
mokykla
Juozas Kutkaitis,
Marija Kalvaitienė
Kauno Veršvų vidurinė
mokykla
Lina Nomeikienė
Kauno Veršvų vidurinė
mokykla
Laneda Jatulevičienė,
Vida Gužienė
Kauno Veršvų vidurinė
mokykla
Marija Kalvaitienė,
Genovaitė Pažereckienė,
Juozas Kutkaitis
Kauno Veršvų vidurinė
mokykla
Jūratė Skvarčinskienė

Kauno Veršvų vidurinė
mokykla
Genovaitė Angelė
Pažereckienė
VšĮ Kauno „Vyturio“
katalikiška vidurinė
mokykla
Alina Meiglaitė,
Rita Tamošiūnienė,
Ingrida Sušinskaitė
VšĮ Kauno „Vyturio“
katalikiška vidurinė
mokykla
Ramunė KlimaševskytėKrulienė
VšĮ Kauno „Vyturio“
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Vytauto Didžiojo karo
muziejuje

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

Kartu kuriame ir kartu
džiaugiamės

Per muziką randame
draugus

Mus jungia meilė Lietuvai

Lietuvių kalbos viktorina
XI klasių moksleiviams

Metų knyga

Sugrįžus iš tremties

Sveika aplinka – sveikas
žmogus

Mokomės iš senolių:
senieji amatai

muziejuje“ VI – XII klasių mokiniams ir
„Pajusk Žalgirio dvasią“ VI klasių mokiniams
aprašai, iliustruoti nuotraukomis.
Vaikų socializacijos projekto veiklų aprašas,
informacija apie partnerius, projekto rezultatai.

Tarptautinio projekto „Per muziką randame
draugus“ veiklų, vykdytų netradicinėse
aplinkose, aprašai, rezultatai.

Mokyklų bendradarbiavimo projekto , bendrai
veiklai jungiančio mokymo institucijas iš
Lietuvos ir Lenkijos Punsko krašto, aprašas,
informacija apie partnerius, rezultatai.
Pateikta informacija apie maironiečių draugijos
veiklą, lietuvių literatūros viktorinos „Lietuva,
tu mano brangi tėvyne” (Maironis) aprašas,
užduotys su atsakymais, viktorinos nuotraukos.
Yra specialus lapas vertinimo komisijos
nariams.
Ruduo... Nukritę kūrybinės patirties lapai...
sugulė į „Ugdymosi netradicinėse aplinkose“
bendradarbiavimo knygą.

Leidinyje pristatytas pilietinio ir tautinio
ugdymo projektas „Tremtis“, apžvelg tos
vykdytos veiklos, pateikta tremtinių apklausų
medžiaga, jos apibendrinimas.
Leidinį rekomenduojama naudoti istorijos
pamokose kaip šaltinį, pateikiantį rašytinės ir
ikonografinės informacijos apie pirmosios ir
antrosios sovietinės okupacijos laikotarp į
Lietuvoje.
Pristatyti projektiniai, tiriamieji, kūrybiniai
mokinių darbai apie oro taršą, sveiką maistą,
rūkymo žalą; viktorinos „Kartu mes galime
gyventi sveikiau“ scenarijus.

Įgyvendinamo (tęstinio) projekto veiklų
netradicinėse aplinkose vaizdinė medžiaga.
Pateikti mokinių kūrybiniai darbai, atlikti
pritaikant edukacinėse programose įgytą patirtį.

katalikiška vidurinė
mokykla
Aleksandra Bancevičienė ,
Jurga Burneikienė
VšĮ Kauno „Vyturio“
katalikiška vidurinė
mokykla
Aleksandra Bancevičienė,
Jolanda Zemlevičienė
VšĮ Kauno „Vyturio“
katalikiška vidurinė
mokykla
Aleksandra Bancevičienė,
Jolanda Zemlevičienė
VšĮ Kauno „Vyturio“
katalikiška vidurinė
mokykla
Aleksandra Bancevičienė,
Jolanda Zemlevičienė
VšĮ Kauno Juozo Urbšio
katalikiška vidurinė
mokykla
Aldona Zimnachaitė
VšĮ Kauno Juozo Urbšio
katalikiška vidurinė
mokykla
V.Vyšniauskaitė,
J.Daubarienė,
A.Juškaitė
V.Gulbinienė
A.Kerzienė
VšĮ Kauno Juozo Urbšio
katalikiška vidurinė
mokykla
Vinanta Gulbinienė,
Ilona Sirvydienė,
E.Bogatyriovienė,
Vita Voverienė
VšĮ Kauno Juozo Urbšio
katalikiška vidurinė
mokykla
Rita Juočienė,
Elona Petrošienė,
Aldona Zimnachaitė
Kauno Tado Ivanausko
vidurinė mokykla
Ilona Mozūrienė,
Vida Alubauskienė,
Stefanija Rekštienė,
Violeta Ramanauskienė,
Rima Servienė,
Dalia Kudžmaitienė,

8

72.

73.

74.

75.

76.

77.

Šv. Kalėdų labdaros
renginys Kauno Šilainių
vidurinės mokyklos
mokiniams Miko ir Kipro
Petrauskų lietuvių
muzikos muziejuje

Šv. Kalėdų labdaros rengini o mokyklos
socialinės atskirties šeimoms ir jų vaikams
aprašas, iliustruotas renginio bei muziejaus
ekspozicijos nuotraukomis. Pridėta mokyklos
„Socialiai remtinų mokinių šelpimo, nemokamo
maitinimo organizavimo komisijos programa
2009 m.“

Europa kaip mokymosi
aplinka mokykloje
(ELOS)

Pateiktas išsamus tarptautinio ELOS projekto
aprašas su nuotraukomis, iliustruojančiomis
įvairias veiklas. Pridėta mokyklos ir mokytojų,
kaip ELOS projekto tinklo narių , sertifikatų
kopijos, ELOS moksleivio portfelis, projekto
veiklų pristatymas CD formatu, lankstinukas.

LDK asmenybių
pasiekimai ir nesėkmės
XIII – XVI a.

Pristatyta Vytauto Didžiojo Karo muziejaus
edukacinė programa „LDK asmenybių
pasiekimai ir nesėkmės XIII – XVI a.“ bei joje
įgytų mokinių žinių bei gebėjimų pritaikymo
momentai Vasario 16-osios minėjime
mokykloje. Pridėtas renginio scenarijus.
Pateikta mokyklos „Mokinių ugdymo karjerai
programa“ bei jos aprašas; pristatyta mokyklos
neformaliojo ugdymo būrelio „Mokinių
ugdymas gyvenimo karjerai“ veikla .

Mokinių ugdymas
gyvenimo karjerai

Adventiniai skaitymai

Šv. Andriejus – Advento
pradžia

Projekto „Adventiniai skaitymai“ aprašas,
mokinių išgyventas nuotaikas ir patirtus
įspūdžius iliustruojantys piešiniai.

Renginio „Šv. Andriejus – Advento pradžia“
aprašas ir literatūrinis – režisūrinis scenarijus.

Edita Piekienė,
Ada Lukoševičienė,
Jolita Kašėtienė,
Alija Voverienė
Kauno Tado Ivanausko
vidurinė mokykla
Audra Pocienė,
Edita Piekienė,
Janina Veličkienė,
Jurgita Vilkienė,
Zita Šemetienė
Kauno Tado Ivanausko
vidurinė mokykla
Sigitas Alubauskas,
Audra Pocienė,
Danguolė Buzienė,
Arturas Lanskoronskis,
Birutė Čiegienė,
Martyna VitkauskaitėValantikonienė,
Loreta Latvienė,
Povilas Bugenis,
Diana Petrauskienė,
Emilija Špokienė,
Vera Laškova,
Laima Petkevičienė,
Valdas Žitkus,
Roberta Tarnauskienė,
Vanda Svirskienė,
Jovita Vainauskienė,
Vida Stanišauskienė,
Birutė Miliukštienė,
Regina Lekauskienė
Kauno Tado Ivanausko
vidurinė mokykla
Audra Pocienė,
Birutė Čiegienė
Kauno Tado Ivanausko
vidurinė mokykla
Sigitas Alubauskas,
Audra Pocienė,
Danguolė Buzienė,
Ilona Mozūrienė,
Zita Šemetienė
Kauno Jono ir Petro
Vileišių vidurinė
mokykla
Vilma Randienė,
Jolanta Starkienė
Kauno Jono ir Petro
Vileišių vidurinė
mokykla
Rasutė Ambrozevičienė,
Henrika Dryžienė,
Jūratė Dekerienė,
Vilma Randienė
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78.

Paskutinės pamokos
ketvirtoje klasėje

Paskutinių pamokų ketvirtokams, vykusių
mokyklos aktų salėje, kiemelyje, miško
aikštelėje, aprašas, scenarijus, fotomedžiaga.

79.

Klasės sutelktumo
siekimas integruojant
psichologinius žaidimus
netradicinėse aplinkose

Trijų pamokų – išvykų ciklo aprašas,
atskleidžiantis, kaip psichologiniai žaidimai,
naudojami netradicinėse aplinkose , padeda
pasiekti klasės darnos ir susitelkimo. Išvykų
akimirkos, užfiksuotos nuotraukose.
Pateiktas pamokos aprašas – išplėstinis planas,
scenarijus, priedai: lalavimo dainos, pamokos
atspindžiai fotografijose.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

Mažosios Velykėlės

Lietuvos istorinis
kultūrinis paveldas

Lietuvos geografinis
centras

Panemunės pilys

Lietuvos energetinė
sistema

Mes iš pasakų atėję

Mokykimės kartu

Duonelė kasdieninė

Informacinė ir vaizdinė medžiaga apie pamoką –
ekskursiją, vykusią Nemuno kilpų regioniniame
ir Dzūkijos nacionaliniame parkuose. Pateiktas
išsamesnis Dzūkijos etnografinės srities
aprašymas, integruotos geografijos – istorijos
užduotys, skirtos IX klasės mokiniams.
Pamokos – ekskursijos, lankantis Kėdainių
krašto muziejuje, Lietuvos geografiniame centre
ir Pašilių stumbryne, liuteronų bažnyčioje
apžiūrint esančius didikų Radvilų sarkofagus,
aprašas, informacinė ir vaizdi nė medžiaga,
užduotys, skirtos V klasės mokiniams.
Pamokos – ekskursijos, kurios metu mokiniai
lanko Raudondvario pilį, Seredžiaus piliak alnį,
Veliuoną, Panemunės ir Raudonės pilis, aprašas,
informacinė ir vaizdinė medžiaga, užduotys,
skirtos IX klasės mokiniams.
Pamokos – ekskursijos, kurios metu mokiniai
aplanko didžiausią Balti jos šalyse Kruonio
elektrinę bei Aukštadvario regioninį parką,
aprašas, informacinė ir vaizdinė medžiaga,
integruotos užduotys, skirtos IX klasės
mokiniams.
Pateiktas projekto aprašas, vykdytos veiklos foto
nuotraukos, vaikų kūrybiniai darbai (piešiniai,
rašiniai). Projektinis darbas skirtas pradinių
klasių mokiniams.
Pateiktas projekto aprašas, iliustruotas
nuotraukomis, mokinių parengta kompiuterinio
raštingumo pradmenų mokomoji medžiaga
suaugusiesiems. Pridėta bendradarbiavimo su
Kauno m. savivaldybės Vinco Kudirkos
viešosios bibliotekos Aleksoto filialu sutartis.
Pateiktas edukacinės veiklos aprašas, vykdytos

Kauno Jono ir Petro
Vileišių vidurinė
mokykla
Jūratė Dekerienė
Kauno Jono ir Petro
Vileišių vidurinė
mokykla
Vilma Milašiūnaitė
Kauno Jono ir Petro
Vileišių vidurinė
mokykla
Nijolė Prišmantienė,
Lilija Andriuškevičienė ,
Reimundas
Bagdonavičius, Irena
Vyšniauskienė,
Rita Gražienė,
Valentina Raškauskienė,
Vanda Žėkienė,
Zita Žižniauskienė
Kauno Simono
Daukanto vidurinė
mokykla
Ilona Urbonienė,
Rita Laukaitienė
Kauno Simono
Daukanto vidurinė
mokykla
Ilona Urbonienė,
Regina Amelinienė
Kauno Simono
Daukanto vidurinė
mokykla
Ilona Urbonienė
Kauno Simono
Daukanto vidurinė
mokykla
Ilona Urbonienė,
Salomėja Kukauskienė
Kauno Jurgio
Dobkevičiaus vidurinė
mokykla
Loreta Prochorskienė,
Violeta Keidošienė
Kauno Jurgio
Dobkevičiaus vidurinė
mokykla
Rūta-Bronė Lukianskienė,
Violeta Keidošienė,
Rasa Kasiulynaitė
Timukienė
Kauno Jurgio
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veiklos foto nuotraukos, vaikų kūr ybiniai darbai
(piešiniai, rašiniai).
88.

89.

Skaitymo skatinimo
programa „Knygos dienos
2009“
Pamoka ugniagesių darbo
vietoje

90.

Gyvybė ir jos raida

91.

Mes – europiečiai

92.

Anoreksija XXI-ame
amžiuje

Pateiktas skaitymo skatinimo programos
(renginių ciklo) aprašas, renginio aprašas ir
scenarijus, pateiktys, naudotos renginio metu,
padėkos raštai.
Stendinė medžiaga apie pasaulio pažinimo
pamoką I klasėje, vykusią Kauno apskrities
priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 4 koman dos
darbo vietoje. Pateiktas trumpas pamokos
aprašas bei nuotraukos.
Stendinė medžiaga, pristatanti pradinių klasių
mokinių projektą, vykdytą ne tik mokykloje, bet
ir netradicinėse aplinkose.
Stendinė medžiaga apie projekto „Mes –
europiečiai“ renginius, skirtus Europos kalbų
dienai.

Stende pristatyti projekto uždaviniai, mokinių
veikla, pateiktos priemonės: KMI matuoklis;
informaciniai lankstinukai ir filmuota medžiaga
apie anoreksiją.

93.

Gimtoji kalba:
susipažinimas su
Aleksandro Puškino
kūryba

Mokyklos Aleksandro Puškino muziejuje
vykusios pamokos – pokylio aprašas, gausiai
iliustruotas nuotraukomis.

94.

Senųjų antkapių kultūrinis
paveldas Lietuvos
tūkstantmečio išvakarėse

Stendinis projekto, vykdyto netradicinėse
aplinkose (Kauno raj. kapinaitėse, Juozo Grušo
vidurinėje mokykloje ir ,,Santaros“ gimnazijoje,
Tautinės kultūros centre), veiklų prista tymas.

Gyvūnų gerovės ir
gamtosauginis ugdymas
Lietuvos veterinarijos
akademijos klinikoje ir
Lietuvos zoologijos sode
Biologijos kabineto
aplinka ugdymo procese

Stende pateikta vaizdinė infor macija apie
pamoką, vykusią Lietuvos veterinarijos
akademijos klinikoje ir Lietuvos zoologijos
sode.

Vaikams – saugias gatves

Pateiktas projekto aprašas, gausiai iliustruotas
nuotraukomis, renginio scenarijus, mokinių
kūrybiniai darbai.

95.

96.

97.

98.

Sveika mityba

Stende demonstruojama mokyklos biologijos
kabinete sukurta netradicinė ugdymo aplinka.

Pateikti pamokų ciklo „Sveika mityba“ aprašai,
mokinių bibliotekoje, internete surinkta
medžiaga (piešiniai, lankstiniai „Vaisiai,
daržovės“); galvosūkiai, kryžiažodžiai, mįslės ,
mokinių mintys apie teigiamą vitaminų poveikį
augančiam organizmui, testai, anketos „Sveika
mityba“ ir jų rezultatus apibendrinančios
išvados.

Dobkevičiaus vidurinė
mokykla
Loreta Prochorskienė
Kauno Petrašiūnų
vidurinė mokykla
Rūta Gaulienė
Kauno Petrašiūnų
vidurinė mokykla
Vaiva Juodienė
Kauno Petrašiūnų
vidurinė mokykla
Saulė Eimutienė
Kauno Aleksandro
Puškino vidurinė
mokykla
Zoja Kasjanova,
Natalija Gačečiladzė,
Zita Kazakevičienė
Kauno Aleksandro
Puškino vidurinė
mokykla
Žaneta Gorbačiovienė,
Valentina Filipova
Kauno Aleksandro
Puškino vidurinė
mokykla
Tatjana Nikitina
Kauno Sargėnų vidurinė
mokykla
Regina Ambraziūnienė,
Aidas Augustis,
Juozas Kvietinskas,
Rasa Klingaitė
Kauno Sargėnų vidurinė
mokykla
Gintautas Mikalauskas
Kauno Sargėnų vidurinė
mokykla
Gintautas Mikalauskas
Kauno Eigulių vidurinė
mokykla
Aušra Kepežinskienė,
Laimutė Šaulienė
Kauno Eigulių vidurinė
mokykla
Ona Asevičienė,
Sigita Račienė,
Laimutė Urniažienė,
Anna Jankauskienė
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99.

Interviu – viešojo
dialoginio kalbėjimo rūšis

Pateikta vaizdinė ir tekstinė pamokos priemonė
– mokinių interviu su mokyklos bendruomenės
nariais.

100.

Projektinio darbo metodo
taikymas netradicinėse
aplinkose

Pateikta informacija a pie projektinio darbo
metodą, jo taikymo galimybes; tiriamojo darbo
„Triukšmo ir šiuolaikinės muzikos poveikis
mokinio emocinei būklei“ vykdymo aprašas.
Pateikti tyrimo rezultatai ir rekomendacijos.
Pateikta integruotos istorijos – etikos – muzikos
pamokos „Aidas iš Sibiro į Lietuvą“ medžiaga:
darbo aprašas, išvados ir rezultatai, renginio –
pamokos scenarijus, kompaktinė plokštelė ,
nuotraukos.

101.

102.

103.

104.

Aidas iš Sibiro į Lietuvą

Aš ir sportas

Aleksotas ir aš

Pamokų ciklas
dedukcinis portretas
„Draugo portretas“

Vykdyto projekto aprašas. Pridėta: integruotos
pasaulio pažinimo – matematikos – kūno
kultūros – dailės pamokos IV klasei detalusis
planas; ketvirtokų mintys apie kai kuriuos
projekto renginius; valandėlės mokyklos
bibliotekoje aprašas; mokinių kūryb iniai darbai
apie sportą.
Pamokų ciklo aprašas bei vaizdinė medžiaga
(kompiuterinis atvirukų ciklas, skirtas
žymiausioms mikrorajono vietoms įamžinti).

Pamokų ciklo „Draugo portretas“ aprašas bei
mokinių sukurti darbai.

105.

Mano kelias į bažnyčią.
„Sveika, Marija“.

Stende pateikti dviejų tikybos pamokų – „Mano
kelias į bažnyčią“ ir „Sveika, Marija“ – aprašai,
mokinių darbai ir nuotraukos.

106.

Tūkstantis mažvydiečių
darbų – Lietuvai

Stendinis socialinio projekto, skirto Lietuvos
vardo tūkstantmečiui, pristatymas.
Nuotraukose užfiksuota veikla ugdant
visapusiškai socialią asmenybę . Apibendrinti
projekto rezultatai.

107.

108.

109.

Skaitau, kad atrasčiau

Tūkstantmečių pasakų
pasaka

Akcija „Gerbkime knygą“

Projekto aprašas ir foto albumas, atsp indintis
penkis projekto vykdymo etapus: ekskursijas ir
edukacines programas Salomėjos Nėries
memorialiniame muziejuje; S. Nėries kūrinių
skaitymą; susitikimą muziejuje su ,,Teatriuku“;
mokinių spektaklį „Eglė žalčių karalienė“;
projekto apibendrinimo etapą.
Misterijos „Tūkstantmečių pasakų pasaka “
aprašas; kompaktinė plokštelė su spektaklio
vaizdo įrašu; informacinė vaizdinė medžiaga
apie mokyklos tikybos kabinete surengtą
fotografijų, įamžinusių misterijos akimirkas,
parodą.
Akcijos „Gerbkime knygą “ – kaip projekto
„Būkime drauge“ dalies – aprašas. Pridėtas

Kauno Antano
Smetonos vidurinė
mokykla
Rasita Viščiuvienė
Kauno Antano
Smetonos vidurinė
mokykla
Vaiva Povilaitytė
Kauno Salomėjos Nėries
vidurinė mokykla
Edita Mačiulaitienė,
Lina Šapkauskienė,
Rasa Razukevičiūtė
Kauno Salomėjos Nėries
vidurinė mokykla
Virginija Ručienė,
Raminta Strazdienė

VšĮ Kauno Julijanavos
katalikiška vidurinė
mokykla
Virginija Tamošiūnienė,
Rozvita Brazaitienė,
Danutė Ruseckienė
VšĮ Kauno Julijanavos
katalikiška vidurinė
mokykla
Virginija Tamošiūnienė,
Rozvita Brazaitienė
Kauno Milikonių
vidurinė mokykla
Daiva Kunskienė
Kauno Martyno
Mažvydo vidurinė
mokykla
Auksė Petruševičienė,
Laima Skrickuvienė,
Kristina Gagienė
Kauno Palemono
vidurinė mokykla
Asta Valentienė,
Vida Stepučinskienė,
Danguolė Žičkutė
VšĮ Kauno šv. Mato
vidurinė mokykla
Lina Šumauskienė,
Tomas Erbrėderis,
Jurgita Česnakaitė,
Rytis Kurauskas
Kauno Pilėnų vidurinė
mokykla
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informacinis lankstinukas, akcijos akimirkos,
užfiksuotos nuotraukose.
110.

Klasės mokinių santykių
stiprinimas

Trumpalaikio projekto „Kaunas yra gražus“
nuostatai, programėlė – atmintinė, projekto
baigiamojo renginio aprašas su iliustracijomis.

111.

Projektas „Skaitanti ir
kurianti „Versmė“

Stendinė medžiaga, iliustruojanti projekto
veiklas. Taip pat pateiktas projekto rezultatas –
mokinių kūrybos leidinys „Skaitanti ir kurianti
„Versmė“

112.

113.

114.

Projektinis darbas
„Aleksandro Puškino
ryšiai su Lietuva“

Pažinkime Lietuvą
keliaudami

Ilgalaikis projektas „Metų
knygos rinkimai 2008“

Pateiktas ilgalaikio projekto su XI klasės
mokiniais, aprašas. Pridėtas mokinių atliktas
projektinis darbas, mokyt ojų ir mokinių
apklausos apie Aleksandrą Puškiną rezultatai,
mokinių įspūdžiai apie eksursiją Literatūriniame
Aleksandro Puškino muziejuje Markučiuose,
parengti (moksleivių versti) tekstai apie poetą
keturiomis kalbomis; mokinių darbo savianalizė
Stendinė medžiaga apie aplankytas Lietuvos
vietoves.

115.

Tautiškumo ugdymas
išvykos metu

Pristatyti du aplankai api e projekto veiklas.
Pirmame aplanke – projekto aprašas, detali
informacija apie vykdytas veiklas, kai kurių
renginių scenarijai.
Antrasis aplankas – mokyklos knyga „Renkame
metų knygą“, kurioje atskleisti mokinių
gebėjimai kurti, kritiškai mąstyti, sistem inti
informaciją, draugiškai bendradarbiauti .
Stendinis pranešimas, iliustruotas mokinių
piešiniais.

116.

Ugdymas netradicinėse
aplinkose

Netradicinėse aplinkose organizuotų renginių
pristatymas – stendinė medžiaga.

117.

Vaikų knyga mokykloje ir
senelių namuose

Detalus projekto aprašas, iliustruotas
nuotraukomis. Pridėti renginių „Knygų likimas
surašytas žvaigždėse“ ir „Vaikų knyga senelių
namuose“ scenarijai.

118.

Būk saugus

Trumpalaikio projekto aprašas, iliustruotas
mokinių darbais.

119.

Eduardo Mieželaičio
kūrybos takais

Pamokų, vykusių mokyklos bibliotekoje ir
Vaikų literatūros muziejuje, aprašas, iliustruotas

Violeta Šafranauskienė,
Vida Marcinkevičienė
Kauno Šančių vidurinė
mokykla
Vida Jasulaitiene
Kauno „Versmės“
vidurinė mokykla
Auksuolė Marčiulionienė,
Audronė Porutienė,
Asta Kvedarauskienė,
Virginija Ališauskienė,
Kristina Bičiūnaitė,
Dalia Gasiūnienė,
Ingrida Levickienė,
Regina Rasikienė,
Meilė Švėgždaitė
Kauno Dainavos
vidurinė mokykla
Irina Jermoškina

Kauno Vaižganto
vidurinė mokykla
Rima Mackevičienė,
Vilija Želvienė
Kauno Kazio Griniaus
vidurinė mokykla
Danguolė Gudonavičienė

Kauno Senamiesčio
pagrindinė mokykla
Zita Bacevičienė
Kauno Motiejaus
Valančiaus pradinė
mokykla
Levutė Dambrauskienė,
Dileta Mieldažienė,
Jurgita Našlėnienė,
Evelina Virbalienė
Kauno Motiejaus
Valančiaus pradinė
mokykla
Levutė Dambrauskienė
Kauno Motiejaus
Valančiaus pradinė
mokykla
Dileta Mieldažienė
Kauno Motiejaus
Valančiaus pradinė
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nuotraukomis ir mokinių piešiniais.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

Padėkime mažiesiems
draugams

Akcijos, vykusios Kauno marių regioniniame
parke, aprašas.

Netradicinė pasaulio
pažinimo pamoka
„Medžių ir krūmų
įvairovė“

Stendinėje medžiagoje pristatyta pasaulio
pažinimo pamoka.

Netradicinė pasaulio
pažinimo pamoka
„Lietuvos vardo
tūkstantmetis“

Stende pateiktas pamokos aprašas, iliustruotas
nuotraukomis. Taip pat pateikta mokytojos
pagaminta pamokos vaizdinė mokymo
priemonė.

Metų ratas

Projekto, vykstančio netradicinėse aplinkose,
aprašas, detalizuojant renginių pagal metų laikus
veiklas, gausiai iliustruotas nuotraukomis, vaikų
kūrybiniais darbais.

Ugdymas gamtoje

Netradicinis ankstyvojo
amžiaus vaikų ugdymas

Fotoalbume užfiksuotos vaikų ugdymo gamtoje
akimirkos.

Projekto, vykdyto savaitinėje ankstyvojo
ugdymo grupėje, aprašas, gausiai iliustruotas
fotografijomis.

126.

Lietuvių liaudies dainų,
šokių ir žaidimų pynė

Etnografinės vakaronės aprašas su scenarijumi,
iliustruotas nuotraukomis. Prieduose pat eiktos
dainelės ir muzikiniai žaidimai.

127.

Netradicinių darbo formų
paieška specialiųjų
poreikių vaikų
komunikavimo
kompetencijai ugdyti

Projekto aprašas, tyrimo „Penkiamečių vaikų
komunikacinių gebėjimų stebėjimas“ rezultatų
apibendrinimas, veiklų įvairiose lopšelio –
darželio teritorijos vietose, parke, prekybos
centro „HyperMaxima“ duonos skyriuje aprašai.
Pridėtas įstaigos logopedžių parengtas straipsnis
„Vaikų kalbos ugdymas – kūrybiškas procesas“,
publikuotas pedagoginėje spaudoje.
Stende pristatyta priešmokyklinio ugdymo
grupės vaikų vienos savaitės ugdo moji veikla.

128.

Kur šėlsta lapai?

129.

Kepė vilkas duoną

Originalios formos stende pristatyta
ikimokyklinukų ekskursija, vykusi duonos
kepykloje Margininkų kaime.

130.

Mano draugė – knyga

Kūrybinio projekto aprašas, jį iliustruojanti
stendinė medžiaga, leidinukai „Vaikų pasakos“
ir „Vaikų mintys“ bei kiti vaikų kūrybiniai
darbai.

131.

Ugdymas netradicinėse
aplinkose

Albume apibendrinta įstaigos ugdomoji veikla
netradicinėse aplinkose, pateiktos fotografijos,
iliustruojančios įvairias ikimokyklinukų

mokykla
Evelina Virbalienė,
Levutė Dambrauskienė
Kauno Motiejaus
Valančiaus pradinė
mokykla
Jurgita Našlėnienė,
Levutė Dambrauskienė
Kauno „Šilo“ pradinė
mokykla
Danguolė Mažeikienė,
Jolanta Gvildienė
Kauno „Šilo“ pradinė
mokykla
Danguolė Mažeikienė,
Lina Butkienė
Kauno Panemunės
lopšelis – darželis
Birutė Daknienė,
Aldona Vilija
Kniukštienė,
Rasa Kilčiauskienė
Kauno Panemunės
lopšelis – darželis
Renata Drulienė,
Laima Pacevičienė
Kauno Panemunės
lopšelis – darželis
Edita Dapkevičienė,
Irena Kaminskienė
Kauno lopšelis – darželis
„Kūlverstukas“
Birutė Adomaitienė
Kauno lopšelis – darželis
„Kūlverstukas“
Inga Erika Danauskienė
Kauno lopšelis – darželis
„Linelis“
Vilma Budrikienė
Kauno lopšelis – darželis
„Židinėlis“
Asta Baltrušaitienė
Kauno lopšelis – darželis
„Židinėlis“
Saulutė Jocienė
Kauno darželis
„Nežiniukas“
Vidmanta Ambrizienė,
Regina Volonsevičienė
Kauno lopšelis – darželis
„Aušrinė“
Audronė Karklelienė,
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132.

Kauno lopšelis – darželis
„Vyturėlis“ – Europos
Sąjungos programos
Comenius 1.1 mokyklinio
projekto „Vaiko sąlytis su
gamta“ dalyvis

edukacines išvykas.
Projekto apraše, iliustruotame nuotraukomis,
pateikta projekto dalyvių edukacinių kelionių į
Slovėniją, Didžiąją Britaniją, Norvegiją bei
Čekiją patirtis.

133.

Kelio ženklų ieškojimas.
Jų nauda

Ikimokyklinukų pažintinės išvykos aprašas,
iliustruotas nuotraukomis.

134.

Kurgi tu, Kalėdų Seneli?

Pažintinės išvykos į mišką ir pramogos „Gerų
darbelių medelis“ aprašai, iliustruoti
nuotraukomis, bei scenarijai.

135.

Danguolė Valienė
Kauno lopšelis – darželis
„Vyturėlis‘
Gintarė Bubnytė –
Smirnovienė;
Aurelija Aleknienė,
Stefa Bliūdžiuvienė,
Ona Kurkienė,
Danutė Paplauskienė,
Violeta Aleksienė,
Rūta Kurakinienė,
Dalia Bagdonienė,
Daina Biliūnaitė
Kauno rajono
Domeikavos lopšelis –
darželis
Renata Bindokaitienė
Kauno rajono
Domeikavos lopšelis –
darželis
Renata Bindokaitienė,
Dalia Šidlauskienė
Kauno lopšelis – darželis
„Malūnėlis“

Ekologinių nuostatų
ugdymas
ikimokykliniame amžiuje

Pateiktas grupės auklėtojų informacinis
pranešimas tėvams, renginių apraš ai, iliustruoti
nuotraukomis. Pridėta filmuota medžiaga.

136.

Edukacinių ekskursijų
ciklas „Pažink gimtąjį
kraštą“

Ekskursijų ciklo aprašas, iliustruotas
nuotraukomis. Pateiktos rekome ndacijos
pedagogams.

137.

Projektas „Po gimtinės
ąžuolėliais“

Originalus stendas, pristatantis ilgalaikį projektą,
jo renginių netradicinėse aplinkose akimirkas.

Vilmantė Bogdienė
Kauno Tirkiliškių
lopšelis – darželis

138.

Priešmokyklinio amžiaus
vaikų kompetencijų
ugdymas netradicinėse
aplinkose

Stende pristatytos priešmokyklinukų veiklos
edukacinių išvykų metu.

Neringa Skaudžiūtė
Kauno lopšelis – darželis
„Klevelis“

„Žaidimų su šviesa
laboratorija“ – netradicinė
ugdymo aplinka Kauno
lopšelyje – darželyje
„Vaikystė“
Socialinių įgūdžių
ugdymo programa „Mes
kartu – jėga“

Stende pristatyta įstaigoje specialiai įrengta
šviesos ir spalvų erdvinė patalpa bei joje
vykdoma ugdomoji veikla.

Integruota pamoka –
ekskursija, vykdant vaikų
socializacijos ugdymo
procese programą
„Pažink, bendrauk,
tobulėk“
Popietė „Aš ir pasaulis,
pasaulis ir aš“

Integruotos pamokos – ekskursijos V – X klasių
mokiniams aprašas, iliustruotas nuo traukomis.
Pridėtos integruotos užduotys, ekskursijos
programa, informacinė medžiaga apie
aplankytus objektus.

139.

140.

141.

142.

Pateikti keturi patirtinių programų „Mes kartu –
jėga“, įstaigoje vykdytų 2006 – 2009 m.,
aprašai, užduotys mokiniams. Darbas
iliustruotas nuotraukomis, mokinių darbais.

Popietės vyresnio mokyklinio amžiaus
sutrikusios klausos vaikams aprašas, iliustruotas
nuotraukomis. Pridėtas renginio scenarijus.

Joana Olšauskienė,
Rita Lazauskienė
Kauno vaikų darželis
„Šnekutis“

Lina Stanaitienė,
Giedrė Kairytė
Kauno lopšelis – darželis
„Vaikystė“
Laima Darvidienė,
Edita Martinkėnienė
Kauno Tito Masiulio
jaunimo mokykla
Vitalija Miklyčienė,
Marija Astrauskienė
Kauno Tito Masiulio
jaunimo mokykla
Egidijus Mikalajūnas,
Genutė Valienė,
Loreta Kutkienė
Kauno kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų vaikų
reabilitacijos ir ugdymo
centras „Lingua“
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143.

Vilnos vėlimas

Pateikti profesinio mokymo pamokų ciklo
„Vilnos vėlimas“ bei pamokos „Veltų dirbinių
eksponavimas gatvėje“ aprašai, pamokos
detalusis planas. Darbas gausiai iliustruotas
nuotraukomis.

144.

Kostiumų ir šukuosenų
sukūrimas karnavalui

Karnavalinio kostiumo kūrimo, šukuosenų
pritaikymo proceso aprašas su sukurtų modelių
demonstravimo Raudonės pilyje nuotraukos.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

Rudens takeliu

Ekologinis ugdymas
„Žaliojoje mokyklėlėje“

Vaikų socializacijos
programa „Žalingų
įpročių prevencija
ugdymo įstaigose“
Ekonomikos žinių ir
verslumo įgūdžių
pagrindų savarankiškas
mokymasis virtualioje
aplinkoje
eTwinning projektas
„Fizika – įdomi ir svarbi“

Tarptautinis pasikeitimo
mokiniais projektas
„Lietuva – Vokietija,
Vokietija – Lietuva“

Ugdymas netradicinėse
aplinkose

Apie paveldą mūsų kalba

Pradinių klasių mokinių šventės „Rudens
takeliu“ aprašas, pristatant pasirengimo procesą,
rezultatus. Prieduose pateiktos šventės
nuotraukos, scenarijus, konkursų užduotys ir
kita informacija.
Stende pristatyta ikimokyklinio amžiaus vaikų
ekologinio ugdymo „Žaliojoje mokyklėlėje“
veikla, organizuota Kauno moksleivių
aplinkotyros centro pedagog ų.
Vaikų socializacijos programos ir jos
įgyvendinimo aprašas, nurodant veiklos
tęstinumo perspektyvas. Pridėtas renginio „Mes
prieš AIDS“ scenarijus, įvairių renginių
nuotraukos.
Aplanke pristatyta pamokų ciklo mokomoji
medžiaga, kuri patalpinta internete adresu
http://kursai.tinklas.lt/moodle

Išsami informacija apie drauge su partneriais iš
Lenkijos vykdytą projektą: eTwinning projekto
informacinis leidinys mokytojams, vykdytų
veiklų aprašas, du reklaminiai stendai, šešiomis
temomis parengtų mokinių darbų pristatymas
anglų kalba.
Pridėta pateikto darbo elektroninė ver sija.
Aplanke pristatytas tęstinis tarptautinis
pasikeitimo mokiniais projektas, aprašytos
bendradarbiavimo su Hamburgo automobilių
verslo mokykla veiklos akimirkos, iliustruotos
nuotraukomis, Vokietijos mokinių įspūdžiai apie
Lietuvą. Pateikti priedai lietuvių ir vokiečių
kalbomis.
Stende pateiktas projektinės veiklos (pagal vaikų
socializacijos programos rėmimo konkursą)
aprašas bei pristatyta konkurse laimėta vaikų
vasaros stovykla „Apie paveldą mūsų kalba“.

Dviejuose stenduose ir trijuose aplankuose
išsamiai pristatyta įstaigos vykdyta veikla
respublikiniame šviečiamojo kultūros pavel do
projekte „Apie paveldą mūsų kalba“.

Birutė Simonavičiūtė
VšĮ Kauno paslaugų
verslo darbuotojų
profesinio rengimo
centras
Vida Marozienė
VšĮ Kauno paslaugų
verslo darbuotojų
profesinio rengimo
centras
Irutė Gendrėnienė,
Mirguolė Leonienė,
Zosė Veikšienė
Kauno moksleivių
aplinkotyros centras
Danutė Kilikevičienė
Kauno moksleivių
aplinkotyros centras
Danutė Kilikevičienė
Kauno moksleivių
aplinkotyros centras
Eglė Rakauskienė
Kauno statybininkų
rengimo centras
Gentrūda Česnovienė,
Kristina Vašcova
Kauno statybininkų
rengimo centras
Genia Kudinov,
Gražina Daunorienė,
Ričardas Liekis,
Lida Makauskienė
Kauno statybininkų
rengimo centras
Danutė Veličkienė,
Ilona Skersienė

Kauno apskrities
kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų
ugdymo centras
Laimutė Gervinskienė,
Aldona Jarmulkienė
Kauno apskrities
kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų
ugdymo centras
Laimutė Gervinskienė,
Aldona Jarmulkienė
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153.

154.

Animalistiniai projektai

Ekologinis animalistinis
projektas „Noriu pažinti“

Stendinė informacinė medžiaga apie ugdymą
netradicinėse aplinkose, įgyvendinant
ekologinius animalistinius projektus „ Gyvūnijos
pasaulis“.

Aplanke pateiktas integruoto projekto aprašas,
iliustruotas nuotraukomis, mokinių darbais. Taip
pat pridėta informacinė stendinė medžiaga.

155.

Dailės ir technologijų
integruota veikla Kauno
bienalės „Textile 09“
edukacinėse aplinkose

Dviejų dalių stende pateikta informacija apie
Kauno meno bienalę, mokyklos bendruomenės
dalyvavimą šiame tarptautiniame kultūriniame
renginyje bei pasirengimo jam etapus.

156.

Klasės projektas
„Susipažinkime su
suaugusiųjų profesijomis“

Pateiktas projekto, vykdyto su I klasės
mokiniais, aprašas, programa, užfiksuotos
mokinių mintys „Kuo būsiu užaugęs“, interviu
su KAKNUC darbuotojais, kita info rmacinė
medžiaga (su iliustracijomis) apie vykdytas
projekto veiklas. Pridėta stendinė medžiaga
„Žvilgsnis į meno pasaulį“.
Dviejuose aplankuose ir stende išsamiai
pristatyta įstaigos veikla dalyvaujant viešosios
įstaigos „Žaliasis taškas“ organizuotame
respublikiniame aplinkosaugos konkurse
„Ekologinė abėcėlė“, kuriame laimėta III vieta.

Kauno apskrities
kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų
ugdymo centras
Aldona Jarmulkienė,
Irmunda Adomavičienė
Kauno apskrities
kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų
ugdymo centras
Violeta Pužienė,
Gintarė Slavinskienė
Kauno apskrities
kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų
ugdymo centras
Rolanda Rūta Mikalauskienė

157.

158.

Ekologinė abėcėlė

Dovanoju sau šventę

Pradinių klasių projekto, susidedančio iš dviejų
etapų –
„Rieda metų ratas“ ir „Dovanoju sau šventę“ –
aprašas, vykdytų veiklų išsamus pristatymas,
pateiktas aplanke ir stende, gausi ai iliustruotas
nuotraukomis, mokinių darbais. Pridėti renginių
scenarijai.

Kauno apskrities
kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų
ugdymo centras
Valentina Bajarskienė,
Gintarė Grybaitė
Kauno apskrities
kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų
ugdymo centras
Aldona Jarmulkienė,
Jolanta Bartkutė
Kauno apskrities
kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų
ugdymo centras
Virginija Voznikienė,
Violeta Pužienė
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Organizacinis komitetas:
Gražina Jablonskienė, Kauno m. Švietimo ir ug dymo skyriaus vyriausioji specialistė ;
Ilona Teresienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė ;
Zita Verbickienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė ;
Vilija Barzdžiuvienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė ;
Vaiva Bartauskė, Kauno apskrities pedagoginio muziejaus ekskursijų vadovė ;
Vida Lauruškienė, Kauno moksleivių aplinkotyros centro direktoriaus pavaduotoja ;
Nina Burygina, Kauno Vaižganto vidurinės mokyklos
rusų kalbos mokytoja metodininkė ;
Jolita Barysienė, VšĮ Jėzuitų gimnazijos
informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Parodą apipavidalino
Vilija Demjanova ir Nijolė Leonovienė, Kauno Juozo Grušo vidurinės mokyklos
direktoriaus pavaduotojos ugdymui

Parodą originalia puokšte papuošė
Kauno moksleivių aplinkotyros centras

18

