KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELĖ
Švietimo institucija Kauno pedagogų kvalifikacijos centras
Sritis Švietimo sistemos. Integruoti projektai
Tema Mokyklos biblioteka ir žinių visuomenė
Žanras Konferencijos medžiaga
Autorius
kultūros
Autorius

Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir
departamento Švietimo ir ugdymo skyrius,
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

Adresas

rajonas (miestas) Kaunas
mokykla Kauno pedagogų kvalifikacijos centras
Telefonas (8 37) 32 41 57
elektroninis paštas info@kpkc.lt

Autorius
Adresas

Kauno VDU „Rasos“ gimnazija
rajonas (miestas) Kaunas
mokykla VDU „Rasos“ gimnazija
Telefonas (8 37) 31 23 24
elektroninis paštas rasosg@rasa.kaunas.lm.lt

Autorius
Adresas

Kauno „Žiburio“ vidurinė mokykla
rajonas (miestas) Kaunas
Mokykla „Žiburio“ vidurinė mokykla
Telefonas (8 37) 34 80 28
elektroninis paštas ziburiovm@ziburys.kaunas.lm.lt

Anotacija Knygoje ir kompaktiniame diske pateikiama šalies mokslinės-praktinės
konferencijos „Mokyklos biblioteka ir žinių visuomenė“, vykusios 2007 m. balandžio 17
d., pranešimų medžiaga. Leidinyje sudėti pagrindiniai pranešimai apie žinių visuomenės
keliamus uždavinius bendrojo lavinimo mokyklai, akademinės bibliotekos vaidmenį
šiuolaikinėje visuomenėje, Lietuvos mokyklų bibliotekų tyrimo rezultatai.
Darbas pristatytas 2008 03 31
Darbas saugomas VDU „Rasos“ gimnazijoje
Metodininkė Aldona Minderienė, tel. 32 41 58

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELĖ
Švietimo institucija Kauno Juozo Grušo vidurinė mokykla
Dalykas, sritis Švietimo sistemos. Integruoti projektai
Tema Integruoto pilietinio ir tautinio ugdymo projekto „Lietuva – tai Aš, Tu,
Mes“ vykdymas, plėtojant mokinių kompetencijas.
I. „Sveika būk. Laisve!“ (projektinė veikla, skirta Laisvės Gynėjų dieną įprasminti)
Žanras Projektinių veiklų aprašas
Autorius arba
autorių grupė

vardas, pavardė Eugenija Paškauskienė
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacinė kategorija istorijos mokytoja metodininkė
vardas, pavardė Vyta Sakalauskienė
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacinė kategorija dailės mokytoja metodininkė
vardas, pavardė Sima Venskūnienė
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacinė kategorija dailės mokytoja metodininkė

Adresas

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

Anotacija
Savaitės renginių veiklas, jų įgyvendinimą, skirtas Sausio 13osios įvykiams įprasminti, mokytojai pateikia savo metodiniuose darbuose:
- mokinių dailės kūrybinių darbų, kurie buvo eksponuojami parodoje, pavyzdžiai;
- pilietiškumo pamokos „Gyvenkit laisvi ir laimingi“įgyvendinimo aprašymas;
- parodytas stendinės ekspozicijos parengimas;
- literatūrinės - muzikinės kompozicijos „Skausmo ir vilties naktis“ sudarymas;
- edukacinės programos „Gyvybės ir mirties keliu“ parengimo ir įgyvendinimo
aprašymas.
Darbas pristatytas (data) 2008-04-02
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) KPKC
Metodininkė Aldona Minderienė, tel. 32 41 58

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELĖ
Švietimo institucija Kauno Juozo Grušo vidurinė mokykla
Sritis Švietimo sistemos. Integruoti projektai
Tema Integruoto pilietinio ir tautinio ugdymo projekto „Lietuva – tai Aš, Tu,
Mes“ vykdymas, plėtojant mokinių kompetencijas.
II. „Mano širdyje - Lietuva!“ (projektinė veikla, skirta Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimui pažymėti
Žanras Projektinių veiklų aprašas
Autorius arba
autorių grupė

- vardas, pavardė Vaida Gailiuvienė
kvalifikacinė kategorija pradinių klasių vyresnioji mokytoja
-vardas, pavardė Zofija Šimkienė
kvalifikacinė kategorija pradinių klasių mokytoja metodininkė
-vardas, pavardė Lina Tvarkūnienė
kvalifikacinė kategorija pradinių klasių mokytoja metodininkė
-vardas, pavardė Rita Subatkevičienė
kvalifikacinė kategorija: pradinių klasių vyresnioji mokytoja
-vardas, pavardė: Jadzė Jabonauskienė
kvalifikacinė kategorija: istorijos mokytoja metodininkė
-vardas, pavardė: Eugenija Paškauskienė
kvalifikacinė kategorija: istorijos mokytoja metodininkė

Adresas

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

Anotacija
Šios projektinės veiklos renginiai skirti Lietuvos Nepriklausomybės 90iui pažymėti buvo įgyvendinti dviejų savaičių eigoje. Aprašyme pateiktos veiklos,
kurias padėjo vykdyti įvairių dalykų mokytojai.
Pradinių klasių mokytojai parengė ir įgyvendino edukacinę programą „Kas
gyvena tautosakos skrynioje?“, kurioje atsispindi aktyvūs mokymo metodai, pateikta
daug idėjų ir žaidybinių elementų pavyzdžių. Kaip ugdyti aktyvų pilietį, įdiegti
pilietiškumo pradmenis, pataria edukacinės programos parengimas „Aš – Lietuvos
pilietis“.
Istorijos mokytojai
pateikė netradicinių pamokų organizavimo muziejuose
aprašymus, viktorinų ir konkursų įvairiomis tematikomis vykdymą.

Darbas pristatytas (data) 2008-04-02
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) KPKC
Metodininkė Aldona Minderienė, tel. 32 41 58

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELĖ
Švietimo institucija Kauno Juozo Grušo vidurinė mokykla
Sritis Švietimo sistemos. Integruoti projektai
Tema Integruoto pilietinio ir tautinio ugdymo projekto „Lietuva – tai Aš, Tu,
Mes“ vykdymas, plėtojant mokinių kompetencijas.
II. „Mano širdyje - Lietuva!“ (projektinė veikla, skirta Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimui pažymėti
Žanras Projektinių veiklų aprašas
Autorius arba
autorių grupė

-vardas, pavardė Reda Šarienė
kvalifikacinė kategorija matematikos vyresnioji mokytoja
-vardas, pavardė Audronė Mackevičienė
kvalifikacinė kategorija matematikos mokytoja ekspertė
- vardas, pavardė Erika Gylienė
kvalifikacinė kategorija pradinių klasių vyresnioji mokytoja
-vardas, pavardė Vyta Sakalauskienė
kvalifikacinė kategorija dailės mokytoja metodininkė
-vardas, pavardė Rasa Klingaitė
kvalifikacinė kategorija dailės mokytoja metodininkė
-vardas, pavardė Ričardas Venskūnas
kvalifikacinė kategorija dailės mokytoja metodininkas
-vardas, pavardė Sima Venskūnienė
kvalifikacinė kategorija dailės mokytoja metodininkė
-vardas, pavardė Raminta Baltrušytė
kvalifikacinė kategorija dailės mokytoja

Adresas

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

Anotacija
Kaip galima įprasminti valstybines šventes išradingai ir linksmai,
pataria matematikos mokytojai, pristatydami organizuotų matematinių ir piešinių
konkursų aprašymus. Tautinių ir valstybinių simbolių įprasminimai, jų išraiška
atsispindi dailės mokytojų parengtose edukacinėse programose, mokinių
kūrybiniuose darbuose. Dainų švenčių istorijos siejimas su dabar organizuojamomis
dainų šventėmis atsiskleidžia pradinių klasių mokytojos parengtoje edukacinėje
programoje

Darbas pristatytas (data) 2008-04-02
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) KPKC
Metodininkė Aldona Minderienė, tel. 32 41 58

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELĖ
Švietimo institucija Kauno Juozo Grušo vidurinė mokykla
Sritis Švietimo sistemos. Integruoti projektai
Tema Integruoto pilietinio ir tautinio ugdymo projekto „Lietuva – tai Aš, Tu,
Mes“ vykdymas, plėtojant mokinių kompetencijas.
III. „Kas Lietuva be manęs?“ (projektinė veikla, skirta Lietuvos valstybingumo
Atstatymui pažymėti).
Žanras Projektinių veiklų aprašas
Autorius arba
autorių grupė

-vardas, pavardė Eugenija Paškauskienė
kvalifikacinė kategorija istorijos mokytoja metodininkė
-vardas, pavardė Jadzė Jablonauskienė
kvalifikacinė kategorija istorijos mokytoja metodininkė
-vardas, pavardė Audronė Mackevičienė
kvalifikacinė kategorija matematikos mokytoja ekspertė
-vardas, pavardė Audronė Greta Miliauskienė
kvalifikacinė kategorija: dailės mokytoja metodininkė
-vardas, pavardė Raminta Baltrušytė
kvalifikacinė kategorija dailės mokytoja

Adresas

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

Anotacija
Ši projekto dalis buvo vykdoma pamokinėje ir popamokinėje veikloje,
taikant aktyvius, netradicinius metodus. Sudaromos galimybės pasireikšti mokinių
saviraiškai, iniciatyvumui, pilietiškumui skatinti, giliau susipažįstant su mūsų tautos
paveldu, Kauno miesto istorija. Pateikta istorijos pamokos- ekskursijos medžiaga rodo
mokinio atsakomybę perteikti jaunesniajam draugui savo žinias apie Kauno miestą.
Dailės užsiėmimų ciklo metu mokiniai studijavo ir ieškojo naujų formų išreikšti savo ir
Tautos ryšį. Kūrybinio darbo rezultatai atsispindi mokinių darbuose Matematikos
mokytojai pateikė metodinius patarimus, kaip rengti konkursus, kuriuose atsispindėtų
išmonė, išradingumas ir būtų stiprinama piliečio samprata.
Darbas pristatytas (data) 2008-04-02
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) KPKC
Metodininkė Aldona Minderienė, tel. 32 41 58

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELĖ
Švietimo institucija Kauno Juozo Grušo vidurinė mokykla
Sritis Švietimo sistemos. Integruoti projektai
Tema Integruoto pilietinio ir tautinio ugdymo projekto „Lietuva – tai Aš, Tu,
Mes“ vykdymas, plėtojant mokinių kompetencijas.
IV. „Kova be ginklų“ (projektinė veikla, skirta lietuviškos spaudos draudimo
laikotarpiui pažymėti)
Žanras Projektinių veiklų aprašas
Autorius arba
autorių grupė

vardas, pavardė: Eugenija Paškauskienė
išsilavinimas: aukštasis
kvalifikacinė kategorija: istorijos mokytoja metodininkė
vardas, pavardė Erika Gylienė
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacinė kategorija pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Adresas

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

Anotacija
Ši projektinė veikla apėmė visų mokymosi pakopų mokinius. Pradinių
klasių mokytoja parengė ir organizavo edukacinę programą „Mokyklos praeitis ir
dabartis“ Kauno apskrities pedagoginiame muziejuje; 5-8 klasių mokiniai keliavo į
Mažąją Lietuvą ir įgyvendino edukacinę programą „Knygnešių takais“, o vyresniųjų
klasių mokiniai surengė viktoriną „Knygnešių gadynė“. Visų įvykdytų veiklų išsamūs
aprašymai ir metodiniai patarimai, kaip organizuoti panašius renginius, pristatomi
šiame apraše.
Darbas pristatytas (data) 2008-04-02
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) KPKC
Metodininkė Aldona Minderienė, tel. 32 41 58

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELĖ
Švietimo institucija Kauno Juozo Grušo vidurinė mokykla
Sritis Švietimo sistemos. Integruoti projektai
Tema Integruoto pilietinio ir tautinio ugdymo projekto „Lietuva – tai Aš, Tu,
Mes“ vykdymas, plėtojant mokinių kompetencijas.
V. „Be kaltės kalti“ (projektinė veikla, skirta Gedulo ir Vilties dienai pažymėti)
Žanras Projektinių veiklų aprašas
Autorius arba
autorių grupė

vardas, pavardė Eugenija Paškauskienė
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacinė kategorija istorijos mokytoja metodininkė
vardas, pavardė Kristina Žakšauskienė
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacinė kategorija muzikos vyresnioji mokytoja

Adresas

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

Anotacija
Pamokinėje veikloje išanalizavus sovietizacijos laikotarpio ypatumus ir
trėmimo priežastis, mokiniai skatinami kaupti kraštotyrinę medžiagą, domėtis
tremtinių literatūra, įvairia kūryba.
Remdamiesi Genocido Aukų muziejaus
ekspozicijos medžiaga ir vadovų pasakojimais, mokiniai toliau sėkmingai įgyvendino
edukacinę programą „Be kaltės kalti“. Darbe yra nurodomos pagrindinės užduotys,
kurias mokiniai turėjo gebėti atlikti. Muzikos mokytojų vadovaujami mokėsi tremtinių
dainų ir organizavo konkursą. Pateikiamas dainų sąrašas, kurias mokiniai atliko
konkurso metu.
Darbas pristatytas (data) 2008-04-02
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) KPKC
Metodininkė Aldona Minderienė, tel. 32 41 58

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELĖ
Švietimo institucija Kauno Juozo Grušo vidurinė mokykla
Sritis Švietimo sistemos. Integruoti projektai
Tema Integruoto pilietinio ir tautinio ugdymo projekto „Lietuva – tai Aš, Tu,
Mes“ vykdymas, plėtojant mokinių kompetencijas.
VI. „Laisvės ir gyvybės kaina“ (projektinė veikla, skirta Lietuvos karių dienai
įprasminti)
Žanras Projektinių veiklų aprašas
Autorius arba
autorių grupė

vardas, pavardė Eugenija Paškauskienė
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacinė kategorija istorijos mokytoja metodininkė

Adresas

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

Anotacija
Sukurta ir įvykdyta edukacinė programa „Partizanų takais“. Darbe
nuosekliai aprašomas pasirengimas šiai veiklai, taikyti įvairūs metodai ir priemonės jai
įgyvendinti. Apraše atsispindi, kad mokiniams buvo sudarytos tinkamos sąlygos
realizuoti savo gebėjimus, plėtoti kūrybines galias, vystyti pažintinę-mokomąją veiklą.
Pateikti išsamūs metodiniai ir praktiniai patarimai, kaip organizuoti mokiniams
viktoriną apie Lietuvos kariuomenę.
Darbas pristatytas (data) 2008-04-02
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) KPKC
Metodininkė Aldona Minderienė, tel. 32 41 58

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELĖ
Švietimo institucija: Kauno Juozo Grušo vidurinė mokykla
Sritis Švietimo sistemos. Integruoti projektai
Tema Integruoto pilietinio ir tautinio ugdymo projekto „Lietuva – tai Aš, Tu,
Mes“ vykdymas, plėtojant mokinių kompetencijas
VII. „Laisvės simboliai Juozo Grušo kūryboje“ (projektinė veikla, skirta rašytojo
atminimui pagerbti
Žanras Projektinių veiklų aprašas
Autorius arba
autorių grupė

vardas, pavardė Rasa Urbutienė
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacinė kategorija lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
vardas, pavardė Salomėja Mikutaitė
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacinė kategorija lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

Adresas

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

Anotacija
Asmens ir Tautos santykį atskleidžia vykdoma veikla „Laisvės
simboliai Juozo Grušo kūryboje“ .Lietuvių kalbos mokytojų inicijuojama ir skatinama ši
edukacinė sritis plėtoja nuolatinį mokinių domėjimąsi J. Grušo kūryba. Ekspedicijos
metu parengta medžiaga yra eksponuojama mokyklos muziejuje ir naudojama ugdymo
procese visų dalykų pamokose. Dalis šios medžiagos yra pateikta šiame apraše.
Darbas pristatytas (data) 2008-04-02
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) KPKC
Metodininkė Aldona Minderienė, tel. 32 41 58

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELĖ
Švietimo institucija Kauno Juozo Grušo vidurinė mokykla
Sritis Švietimo sistemos. Integruoti projektai
Tema Integruoto pilietinio ir tautinio ugdymo projekto „Lietuva – tai Aš, Tu,
Mes“ vykdymas, plėtojant mokinių kompetencijas
VIII. „Dievui, Tėvynei, Artimui“ (projektinė veikla, skirta krikščioniškoms ir
humanistinėms vertybėms puoselėti
Žanras Projektinių veiklų aprašas
Autorius arba
autorių grupė

-vardas, pavardė Angelė Montvilienė
kvalifikacinė kategorija tikybos vyresnioji mokytoja
-vardas, pavardė Rasa Klingaitė
kvalifikacinė kategorija dailės mokytoja metodininkė
-vardas, pavardė Vyta Sakalauskienė
kvalifikacinė kategorija dailės mokytoja metodininkė
-vardas, pavardė Sima Venskūnienė
kvalifikacinė kategorija dailės mokytoja metodininkė
-vardas, pavardė Jūratė Kaminskienė
kvalifikacinė kategorija biologijos vyresnioji mokytoja

Adresas

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

Anotacija
Kiekvienais metais vykdoma netradicinė dorinio ugdymo pamoka
„Kelionė į Šiluvą“, kalėdinė labdaros akcija ir vakaronė „Gerumas mus vienija‘ Kaip
pavyksta organizuoti šias veiklas ir įgyvendinti tikslus savo darbuose, dalijasi patirtimi
tikybos mokytojai. Dailės mokytojų inicijuojama meninė sakralinė veikla parodo
kryptingą mokinių kompetencijų plėtotę ir skatina šeimos vertybių bei tradicijų
puoselėjimą, kuris ryškiai atsispindi mokinių kūrybiniuose darbuose. Integruotų
pamokų rengimas ir vykdymas gamtoje, skatina mokinius labiau pastebėti ir tausoti
gamtos grožį, vysto pažintinę-mokomąją veiklą. Metodinis darbo aprašymas įrodo, kaip
sėkmingai šie tikslai įgyvendinami.
Darbas pristatytas (data) 2008-04-02
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) KPKC
Metodininkė Aldona Minderienė, tel. 32 41 58

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS
PARODOS EKSPONATO KORTELĖ
Švietimo institucija Kauno Juozo Grušo vidurinė mokykla
Sritis Švietimo sistemos. Integruoti projektai
Tema Integruoto pilietinio ir tautinio ugdymo projekto „Lietuva – tai Aš, Tu,
Mes“ vykdymas, plėtojant mokinių kompetencijas
IX. „Europos vidury“ (projektinė veikla, skirta domėtis Lietuvos integraciniais
procesais)
Žanras Projektinių veiklų aprašas
Autorius arba
autorių grupė

vardas, pavardė Undinė Tumavičienė
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacinė kategorija fizikos mokytoja ekspertė
vardas, pavardė Eugenija Paškauskienė
išsilavinimas aukštasis
kvalifikacinė kategorija istorijos mokytoja metodininkė

Adresas

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

Anotacija
Lietuvos ir Europos politinį, ekonominį, kultūrinį santykį mokiniai
analizuoja vykdydami įvariapusiškas edukacines veiklas. Netradicinės integruotos
pamokos, proceso individualizavimas suteikia kiekvienam ugdytiniui realizuoti savo
gebėjimus ir įgūdžius, sieti savo veiklą ir interesus su šių dienų aktualijom ir realybe.
Kaip ši veikla organizuojama ir įgyvendinama, kaip įtakoja mokinių mokymosi
motyvaciją, plėtoja mokinių kompetencijas, savo metodiniuose darbuose pataria
mokytojai.
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