PATVIRTINTA
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro
Direktoriaus 2010-11-16 įsakymu Nr. V -149

ŠVIETIMO IR UGDYMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ
GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDOS PARODOS

„KŪRYBINGUMĄ SKATINANČIŲ
UGDYMO FORMŲ IR METODŲ ĮVAIROVĖ“,
vykusios 2010-10-28 – 2010-11-30,

KATALOGAS
Parodos tikslas – išryškinti ir skleisti sėkmingą mokinių kūrybingumo
ugdymo patirtį Kauno mieste.

Eil.
nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tema

Anotacija

Karpinių, kaip
vaizdinės
priemonės,
panaudojimas
įvairiose pamokose

Karpinių panaudojimo pradinių klasių
mokinių ugdymui patirties aprašas.
Pridėti karpinių, naudojamų mokinių
lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo,
matematikos, dailės ir technologijų
žinių ir gebėjimų įtvirtinimui, taip pat
mokinių kūrybinių darbų pavyzdžiai.
Stende pristatyta mokyklos kūno
kultūros metodinės grupės
organizuota sporto šventė.

Sporto šventė
„Auksinis ruduo“

Socialinių mokslų
metodinės grupės
projektas „EKO
savaitė“
Kūrybinė –
mokslinė
laboratorija
„Vandens lašelio
kelionė“

Integruoto
mokymo priemonė
„Miestas“ (I klasė)

Kūrybiškumo
ugdymas per klasės
valandėles

Kūrybiškumo ir
įsivertinimo
galimybių
skatinimas lietuvių
kalbos pamokose

2009-2010 m. m. vykusios „EKO
savaitės“ glaustas aprašas, iliustruotas
fotografijomis. Pridėta kompaktinė
plokštelė su pamokų metodine
medžiaga.
Ekologinio projekto 1-4 klasių
mokiniams aprašas, iliustruotas
nuotraukomis. Pridėta: detalus
projekto veiklų planas, informacinių
stendų pavyzdžiai, užduotys
mokiniams, mokinių kūrybiniai
darbai.
Patirties, kaip dirbant su pirmokais
galima klasės kambario sieną
panaudoti įdomesniam ir aktyvesniam
mokinių mokymuisi, pristatymo
aprašas, iliustruotas nuotraukomis ir
mokinių kūrybiniais darbais.
Dalijamasi klasės auklėtojo darbo,
ugdant auklėtinių kūrybingumą,
patirtimi. Veiklos aprašas gausiai
iliustruotas nuotraukomis,
diagramomis, mokinių kūrybiniais
darbais. Pridėti kai kurių renginių
scenarijai.
Pristatytas trijų literatūros pamokų
ciklas, skirtas užklasiniam skaitymui.
Mokiniai dirbdami grupelėmis ir
individualiai kuria personažų
vertinimo skalę (termometrą), skirtą
personažo verčių sistemai aptarti.
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Autoriai
Kauno „Atžalyno“
vidurinė mokykla
Alina Anusevičienė

Kauno „Atžalyno“
vidurinė mokykla
Gintautė Rakauskienė
Kauno „Atžalyno“
vidurinė mokykla
Gintautė Rakauskienė
Kauno „Atžalyno“
vidurinė mokykla
Daiva Usonienė

Kauno „Atžalyno“
vidurinė mokykla
Daiva Usonienė

Kauno „Aušros“
gimnazija
Marytė Gustainienė

Kauno „Aušros“
gimnazija
Sigita Mikalauskienė

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Mokinių chemijos
kūrybiniai –
projektiniai darbai
Kauno „Aušros“
gimnazijoje

Kūrybinių – projektinių darbų metodo
taikymo aprašas. Taip pat pateikti
geriausi mokinių chemijos kūrybinių
– projektinių darbų pavyzdžiai.

Kauno „Aušros“
gimnazija

Geografijos
pamoka
Gemologijos
muziejuje

Pamokos apie brangakmenius, vestos
Gemologijos muziejuje, planas bei
mokytojos parengtų mokinio darbo
lapo muziejuje ir testo, kuris
atliekamas, grįžus į klasę, pavyzdžiai.
Pridėta lentelė „Juvelyrinė simbolika“
bei užrašytos kai kurių mokinių
mintys apie šią pamoką.
Darbo lapai mokiniams, skirti
sociologinių tyrimų sociokultūrinėje
aplinkoje rezultatų apibendrinimui.

Kauno „Aušros“
gimnazija

Trumpalaikio projekto „Afiša. 25-tas
kadras“ pristatymo pamokos aprašas.
Kompaktinėje plokštelėje pateikta
medžiaga iliustruoja, kaip mokinių
sugalvotų projektų įgyvendinimas
skatina mokymosi motyvaciją ir
formuoja gerą klasės mikroklimatą.
Pateikta mokytojos parengta rusų
kalbos mokymo programa darbui su
gabiais septintokais. Kai kurios
veiklos iliustruotos nuotraukomis,
mokinių piešiniais.

Kauno „Aušros“
gimnazija

Sociologinių
tyrimų metodo
taikymas
geografijos
pamokose
Projektas „Afiša.
25 –tas kadras“

Rusų kalbos
programa septintų
klasių mokinių
komunikacinei
kompetencijai bei
kūrybiniams
gabumams
tobulinti
Kūrybiškumo
Filosofiniai mokytojų pamąstymai
ugdymas pamokoje apie kūrybingas asmenybes,
kūrybingumą ir jo ugdymą.
Pateikta didaktinių užduočių
kūrybiniams gebėjimams ugdyti,
mokinių kūrybinių darbų pavyzdžių.
7 e klasės mokinių Mokinių renginio tėvams programa,
programa tėveliams scenarijus, nuotraukos,
iliustruojančios renginio akimirkas.
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Erika Narvydienė,
Aušrelė Joana
Petravičienė

Valerija Rusinova

Kauno „Aušros“
gimnazija
Valerija Rusinova

Natalija Kliorienė

Kauno „Aušros“
gimnazija
Nina Fedotova

Kauno „Aušros“
gimnazija
Nina Fedotova,
Natalija Lykova
Kauno „Aušros“
gimnazija
Nina Fedotova

15.

16.

17.

18.

Projektas „XVIII a.
pabaigos – XIX a.
pradžios literatūros,
dailės ir muzikos
raidos
apibendrinimas“

Projekto, skirto literatūros, dailės,
technologijų, muzikos dalykų
integracijai, išsamus aprašas,
iliustruotas fotografijomis.

Tiriamųjų darbų
svarba mokinių
kūrybiškumui
ugdyti
V.Mačernio
kūrybos laukas
(taikant Pierre
Bourdieu
literatūros kūrinio
skaitymo
metodikos
principus)
Kūrybingumo
kompetencijos
ugdymo patirtis

Biologijos tiriamųjų darbų metodo
taikymo patirties apibendrinimas,
pridėti mokinių kūrybiniai darbai.

19.

„Advento rimtis“

20.

„Auksaspalvį
rudenį palydint“

21.

Kauno „Aušros“
gimnazija
Irena Lapienienė,
Jūratė Milkevičiūtė,
Irena Gruzdienė,
Roma Kvedarienė
Kauno „Aušros“
gimnazija
Mingintė Bertašienė

Keturių pamokų ciklo, kuriame,
Kauno „Aušros“
paisant Pierre Bourdieu literatūros
gimnazija
kūrinio skaitymo metodikos principų, Lina Sutkuvienė
nagrinėjami svarbiausi V.Mačernio
poezijos tekstai, aptariamas poeto
kūrybos aktualumas ir išskirtinumas,
aprašas.
Plakatas, atskleidžiantis autorių
taikomus pamokose kūrybingumo
kompetencijos ugdymo būdus,
konstruojamas įvairių tipų užduotis,
skatinančias produktyvų mąstymą.

Kauno Jono
Basanavičiaus
gimnazija

Pramoginės popietės aprašas ir
scenarijus, prieduose – atliktų dainų
tekstai su natomis ir lietuvių liaudies
žaidimų aprašai, renginio nuotraukos.

Kauno Jono
Basanavičiaus
gimnazija

Larisa Gražienė,
Gražina Aidienė
Muzikinės literatūrinės kompozicijos Kauno Jono
„Advento rimtis“ aprašas ir
Basanavičiaus
scenarijus. Prieduose – atliktų lietuvių gimnazija
liaudies žaidimų aprašai, dainų tekstai Stasė Juodeikienė,
su natomis, renginio nuotraukos.
Audronė Juodeikaitė

Audronė Juodeikaitė,
Stasė Juodeikienė
„Gerumu
Pateiktas trumpas 2005-2010 m.m.
Kauno Jono
sušildykime širdis“ vykdyto ilgalaikio integruoto projekto Basanavičiaus
aprašas ir keletas koliažų, kuriuose
gimnazija
užfiksuotos Panemunės senelių ir
Stasė Juodeikienė,
Apuolės vaikų ir jaunimo
Audronė Juodeikaitė
pensionatuose vykusių renginių
šventinės akimirkos.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Gamtos pasaulis
kompiuterio
„akimis“

Integruoto gamtos mokslų ir
kompiuterinių technologijų projekto
aprašas. Pridėti moksleivių
kompiuterinės grafikos darbai
gamtine tematika.

Inovatyvūs
mokymo(si)
metodai muzikos
pamokoje

Stende pristatyti muzikos pamokose
kūrybiškumo skatinimui taikomi
inovatyvūs metodai: projekto ir
koloristinės raiškos.

Marienburgo pilis

Mokinių sukurtas filmas apie
ekskursiją į Marienburgą.

Kauno Stepono
Dariaus ir Stasio
Girėno gimnazija
Raimonda Janickienė,
Giedrė Kuzmickienė,
Laima Lapinskaitė,
Jurgita Ruginienė,
Birutė Putnienė,
Danutė Vilkauskienė,
Edita Vinčienė
Kauno Simono
Daukanto vidurinė
mokykla
Jolanta Bernotaitienė
Kauno Simono
Daukanto vidurinė
mokykla
Loreta Cicėnaitė,
Auksė Aida Oksė
Kauno Simono
Daukanto vidurinė
mokykla

Vertybės mokinio
akimis

Kūrybinio rašymo metodo, taikomo
anglų kalbos pamokose, aprašas.
Pridėtos kūrybinį darbą skatinančios
užduotys, mokinių rašinių pavyzdžiai. Jolanta Kasparienė,
Alma Rimkevičė,
Rūta Simonžentienė
Ilgalaikis projektas Tęstinio projekto aprašas, iliustruotas Kauno Simono
„Iš protėvių
nuotraukomis. Pridėtas baigiamojo
Daukanto vidurinė
išminties link
renginio scenarijus.
mokykla
šviesios ateities“
Aldona

Simetriškos figūros Išsamus integruotos matematikos ir
raštuose
dailės pamokos 8 klasėje aprašas.
Pridėtas detalus pamokos planas,
mokinių kūrybiniai darbai, užduoties
atlikimo įsivertinimo ir vertinimo
lentelių pavyzdžiai.
Emocijų kreivė
Išsamus integruotos lietuvių kalbos ir
informacinių technologijų pamokos 7
klasėje aprašas, iliustruotas
nuotraukomis. Pridėtas detalus
pamokos planas, skaitymo ir
suvokimo užduočių pavyzdžiai,
pamokos literatūrinės dalies ir
informacinių technologijų užduoties
vertinimo kriterijų lentelės.
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Labatmedienė,
Jūratė Simanavičienė
Kauno Simono
Daukanto vidurinė
mokykla
Ligita Minkauskienė,
Nida Jurkevičienė
Kauno Simono
Daukanto vidurinė
mokykla
Ligita Minkauskienė,
Gražina Kazlauskienė

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Reklamos įtaka

Pamokos kokybės
link

Mokinių
kūrybingumo
skatinimas
panaudojant IKT

Ekonomikos, verslo ir vadybos bei
informacinių technologijų pamokose
taikomo probleminės integracijos
(„teleskopo“ modelio) metodo
glaustas aprašas. Pridėti mokinių
kūrybiniai darbai: tyrimas,
pranešimai, susiję su reklamos įtaka
visuomenei.
Pateiktas dviejų dalių pamokų planų
rinkinys.
I-oje dalyje surinkti pradinių klasių ir
dalykiniai matematikos bei lietuvių
kalbos pamokų planai; II dalyje –
užsienio kalbų, meninio ugdymo ir
kūno kultūros pamokų planai ir
vedimo scenarijai.
Aplankas su mokinių kūrybiškumo
skatinimo, panaudojant IKT,
pateiktais pavyzdžiais: trumpas
pamokų ciklo aprašas, pamokų planų
ir praktinės veiklos pavyzdžiai.

Projektas „Saugiai į Pateiktas renginys DVD formatu,
mokyklą, saugiai į projekto aprašas segtuve, renginio
namus“
planas, viktorinos „Būk saugus“
užduotys, mokinių sukurti ir nupiešti
ženklai, straipsnis „Saugiai į mokyklą
– saugiai į namus“.
Knygos, jų istorija. Stendinis pranešimas, atspindintis
Knygų tvirtovė.
netradicinių integruotų lietuvių k. ir
Biblioteka – mano dailės pamokų ciklo „Biblioteka –
knygų tvirtovė
mano knygų tvirtovė“ eigą, veiklos
iliustruotos nuotraukomis.

Europos kalbų
savaitė „Tarp
mūsų, europiečių“

Projekto aprašas, iliustruotas
nuotraukomis.

Kauno Simono
Daukanto vidurinė
mokykla
Vaida Valiuvienė

Kauno Jurgio
Dobkevičiaus
vidurinė mokykla
Birutė Janauskienė,
Lina Viršilienė

Kauno Jurgio
Dobkevičiaus
vidurinė mokykla
Rasa Kasiulynaitė
Timukienė,
Viktorija Pupiuvienė
Kauno Eigulių
pagrindinė mokykla
Aušra Kepežinskienė,
Laimutė Šaulienė
Kauno Juozo Grušo
meno vidurinė
Rasa Klingaitė,
Jūratė Gudžiuvienė,
Sima Venskūnienė,
Erika Gylienė,
Vaida Gailiuvienė,
Jolita Radvilienė
Kauno Juozo Grušo
meno vidurinė
Nijolė Smolskaitė,
Jūratė Pirštelienė
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35.

36.

37.

38.

39.

Kryptingo meninio
ugdymo 20-ies
metų veiklos
patirtis. Leidinys
„Idėjų ir likimų
mozaika“

Leidinys apie kolektyvo 20 metų
veiklos meninio ugdymo srityje
patirtį. Aprašyta kryptingo meninio
ugdymo raida nuo pirmųjų žingsnių –
sustiprinto dailinio ugdymo, profilinio
mokymo permainų iki neformalaus
meninio ugdymo skyriaus, bei
profesinės linkmės dailės ugdymo
modulio įdiegimo.

Profesinės linkmės
dailės ugdymo
modulio programos
diegimo 20092010m.m. ir 20102011 m.m. patirtis
Projektas
„Stabdykime
narkomaniją“,
prisijungiant prie
EK iniciatyvos
prieš narkotikus

Mokyklos patirties, diegiant
profesinės linkmės dailės ugdymo
modulio programą, aprašas. Tai
stendinė medžiaga iliustruota veiklą
atspindinčiomis nuotraukomis.

Integruota lietuvių
kalbos, dorinio
ugdymo ir
technologijų
pamoka „Neša
Vėlinės žinią...“
Ilgalaikis projektas
„Žemė bunda“

Integruotos pamokos „Neša Vėlinės
žinią“ aprašas ir CD. Tai
apibendrintas vykusių veiklų aprašas, Ingrida Raguckienė,
kuris iliustruotas nuotraukomis.
Angelė Montvilienė,
Rasa Urbutienė

Projekto aprašas: diskusijų temos,
veiklos formos, sukurta instaliacija
narkomanijos – alkoholizmo
prevencijos tematika mokyklos
erdvėje.

Stendiniame pranešime iliustruotos
dviejų mėnesių laikotarpiu atliktos
projekto veiklos.
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Kauno Juozo Grušo
meno vidurinė
Nijolė Šimienė,
Vilija Demjanova,
Nijolė Leonovienė,
Salomėja Mikutaitė

Kauno Juozo Grušo
meno vidurinė
Nijolė Šimienė,
Vilija Demjanova,
Nijolė Leonovienė
Kauno Juozo Grušo
meno vidurinė
Undinė Diana
Tumavičienė,
Jūratė Kaminskienė,
Mykolas Vytautas
Sakalauskas,
Ringailė
Stravinskienė,
Kristina
Varanavičienė
Kauno Juozo Grušo
meno vidurinė

Kauno Juozo Grušo
meno vidurinė
Genovaitė Jonikienė,
Stasė Didžgalvienė,
Lina Tvarkūnienė,
Aušra Zemlerienė

40.

41.

42.

43.

44.

Projektas „Spalvų
savaitė“

Pateikta įgyvendinamo projekto
vaizdinė medžiaga: supažindinimas su
spalvų reikšmėmis; fotonuotraukos,
primenančios dienos spalvos nuotaiką
klasėse; mokinių kūrybiniai darbai
(eilėraščiai, piešiniai, kryžiažodžiai);
projekto pristatymo - šventės
„Vaivorykštės diena“ scenarijus.

Kauno Tado
Ivanausko vidurinė
mokykla

1 gimnazijos klasės mokinių atliktas
kūrybinis darbas – namo maketas –
pristatytas kaip atliktų tikslinių
skaičiavimų, pritaikant pagrindinio
matematikos kurso žinias, rezultatas.
Pridėti mokinių atlikti skaičiavimai,
projektai, brėžiniai.
Stendinis pranešimas, atspindintis
mokinių ir mokytojų fizikos
bandymus, kūrybinę veiklą,
įžvelgiant fizikos dėsnius. Veiklos
iliustruotos nuotraukomis.

Kauno Jono
Jablonskio
gimnazija

Ilona Mozūrienė,
Vida Alubauskienė,
Adelė Lukoševičienė,
Dalia Neringa
Kudžmaitienė,
Stefanija Rekštienė,
Violeta
Ramanauskienė,
Rima Servienė,
Edita Piekienė,
Jolita Kašėtienė,
Alija Voverienė
Kūrybinis darbas
Trumpas mokymo priemonės kūrimo Kauno Jono
pamokoje.
proceso aprašas. Pridėtas mokinių
Jablonskio
Mokymo priemonė darbo pavyzdys, demonstruojantis,
gimnazija
„Holokaustas“
kaip mokiniai suprato II pasaulinio
Renata Gimžūnienė
karo nusikaltimus žmoniškumui,
pasirinkdami temą „Holokaustas“.
Vaizdinė medžiaga pateikta
kompaktinėje plokštelėje.
Modulis „Vertimo Pateikta Mikalojaus Vilučio knygos Kauno Jono
teorija ir praktika“ „Tortas“ vertimo juodraščiai ir
Jablonskio
galutinė versija, darbo proceso
gimnazija
fotoalbumas ir moksleivio
Audronė
R.Urbanskio šiai knygai sukurtos
Venslovienė,
iliustracijos (kompaktinėje
Nijolė – Viktorija
plokštelėje).
Stočkuvienė
Matematika
architektūroje ir
ekonomikoje

Fizikos bandymai
aplink mus
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Vitalija Krikščiūnienė

Kauno Jono
Jablonskio
gimnazija
Jūratė Blažienė

45.

46.

47.

48.

49.

Aukso pjūvis –
Dieviškoji
proporcija

Matematiniai
Fermi klausimai.
Pagalba Afrikos
vaikams

Kūrybinės
užduotys fizikos
pamokose

Dalyvavimo
Europos Sąjungos
Jaunųjų
mokslininkų
konkurse patirtis.
Projektinio
kūrybinio darbo
„Akrilamidas.
Greitas maistas –
trumpas
gyvenimas“
pristatymas
Literatūrinis
Kaunas ir
kauniečiai

Kūrybinių užduočių aprašymas,
pamokos detalusis planas ir 9 klasių
mokinių atlikti kūrybiniai darbai tema
„Aukso pjūvis – Dieviškoji
proporcija“ (9 klasės kurso pamokos
tema „Atkarpos dalijimas duotu
santykiu“), kuriuose pristatoma
surinkta informacija apie Aukso
pjūvio proporciją mene,
architektūroje, gamtoje.
Pristatyta veikla tarptautiniame
projekte „Matematiniai Fermi
klausimai“. Pridėti mokinių
kūrybiniai darbai, atlikti keliant
vadinamuosius Fermi klausimus ir
ieškant globalių pasaulio problemų
sprendimų, pagrįstų matematiniais
skaičiavimais.
Kūrybinių užduočių, skiriamų
mokiniams fizikos pamokose,
aprašymas: tikslingumas, atlikimo
terminai, reikalavimai darbams, jų
pristatymas auditorijai ir vertinimo
kriterijai. Pridėti mokinių darbų
pavyzdžiai. Vaizdinė medžiaga
pateikiama kompaktinėje plokštelėje.

Kauno Jono
Jablonskio
gimnazija
Jolanta Zalubienė

Kauno Jono
Jablonskio
gimnazija
Jolanta Zalubienė

Kauno Jono
Jablonskio
gimnazija
Edita Bitvinskaitė

Dalyvavimo tarptautiniame Jaunųjų
mokslininkų konkurse patirties
aprašas bei projektinis kūrybinis
darbas – gimnazisčių pagamintas
plakatas darbo pristatymui.

Kauno Jono
Jablonskio
gimnazija

Aprašomos projekto veiklos. Pridėta
baigiamosios konferencijos medžiaga,
literatūrinės kompozicijos scenarijus,
anketos „Ką žino kauniečiai apie
literatūrinį Kauną“ analizė, kita
mokinių sukaupta informacija.
Kompaktinėje plokštelėje pateikiamos
mokinių sukurtos pateiktys.

VšĮ Kauno
Julijanavos
katalikiška vidurinė
mokykla
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Nijolė Moliejienė

Vida Dabrišienė,
Rozvita Brazaitienė

50.

51.

Projektas
„Rašytojų
anykštėnų takais“

Pateiktas projekto „Kelionė rašytojų
anykštėnų takais“ išvykos į Anykščių
kraštą planas, edukacinės programos
– pamokos aprašymas, literatūrinės
popietės „Duonelė mūsų – ji šventa“
scenarijus, mokinių kūrybinių darbų
pavyzdžiai, kompaktinėje plokštelėje
– mokinių vaizduotei žadinti
literatūrinėje popietėje naudotos
pateiktys.
Detalusis
Detalusis integruotos lietuvių kalbos
integruotos lietuvių ir geografijos pamokos planas
kalbos ir
(remiantis „Šok“ serijos literatūros
geografijos
vadovėliu 6 klasei) bei kūrybinių
pamokos planas
užduočių pavyzdžiai.

52.

Kuriame
kalendorių

53.

Pamokų ciklas
„Aleksotas ir aš“

54.

Kryžiažodžiai

55.

Knygnešių šventa
gadynė

VšĮ Kauno
Julijanavos
katalikiška vidurinė
mokykla
Vida Dabrišienė,
Gitana Kutkienė

VšĮ Kauno
Julijanavos
katalikiška vidurinė
mokykla
Renata Matulaitienė,
Jolanta Čėsnienė
VšĮ Kauno
Julijanavos
katalikiška vidurinė
mokykla

Mokinių sukurtas pakabinamas
kalendorius, skirtas naudoti anglų
kalbos pamokose savaitės dienoms,
mėnesiams ir jų dienoms mokytis.
Kalendorių puošia jo apačioje esantys Rasa Krulikauskienė,
paveikslėliai su mėnesių vaizdais.
Rozvita Brazaitienė
Pateiktas pamokų ciklo trumpas
VšĮ Kauno
aprašymas, vertinimas ir vaizdinė
Julijanavos
medžiaga (informacija apie objektą, katalikiška vidurinė
CD ir atvirukų ciklas apie žymiausias mokykla
mikrorajono vietas).
Danutė Ruseckienė,
Virginija
Tamošiūnienė,
Rozvita Brazaitienė
Pateikti kryžiažodžiai – mokytojos ir VšĮ Kauno
mokinių kūrybinis darbas, pasitelkiant Julijanavos
kompiuterines programas. Šalia
katalikiška vidurinė
pridedami atsakymai. Kryžiažodžius mokykla
siūloma atlikti lietuvių kalbos ir
Renata Matulaitienė
literatūros pamokose.
Integruotos lietuvių kalbos, dramos ir VšĮ Kauno
informacinių technologijų pamokos
Julijanavos
aprašas, nuotraukos. Pridėtas CD.
katalikiška vidurinė
mokykla
Sandra Žydaitienė,
Gitana Kutkienė
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56.

57.

58.

59.

60.

61.

Pateiktys lietuvių
kalbos pamokoms

Pateikta CD, kuriame galima rasti
pateikčių apie B. Brazdžionio, V.
Šekspyro gyvenimą ir kūrybą,
pasiūlymų tarpdalykinei integracijai
bei lietuvių kalbos pamokoms,
aiškinant kai kurias rašybos taisykles.

Kūrybiškumo
ugdymas per
liaudies meną –
karpinius

Stende pristatyta mokinių
kūrybingumo ugdymo patirtis
karpiniais. Eksponuojami mokinių ir
mokytojų karpiniai tautiniais
motyvais siekiant mokinius
supažindinti su tėvų ir protėvių
papročiais, lietuvių liaudies
kalendorinėmis šventėmis.
Pleneras –
Kūrybos plenero – projekto „Mūsų
kūrybingumą ir
pilys: praeities ir dabarties atspindžiai
vaizduotę
Lietuvos vardo tūkstantmečio
skatinanti ugdymo paminėjimo šviesoje“ pristatymas.
forma
Matematinės
savaitės mūsų
mokykloje

Mokyklos tradicija tapusių
„Matematinių savaičių“ rengimo
patirties aprašas, iliustruotas
nuotraukomis. Pridėti mokinių atlikti
kūrybiniai darbai: „Žmogus iš
geometrinių figūrų“, „Paukščių
skydžiai“ „Linksmieji skaičiai“,
„Matematika ir Kalėdos“.
Mokinių kūrybiniai 6-12 klasių mokinių kūrybinio
darbai olimpine
projekto olimpizmo tema aprašas,
tema informacinių iliustruotas mokinių kūrybinių darbų
technologijų
pavyzdžiais.
pamokose
Integruota gamtos Pateikta CD (PowerPoint) formatu
ir socialinių mokslų parengti mokinių pranešimai:
konferencija
„Vanduo gamtoje“, „Vandens savybės
„Vanduo –
ir ištekliai“, „Vanduo mūsų istorijoje
neįkainuojamas
ir etninėje kultūroje“, „Baltijos jūra“,
turtas“
„Pasaulio fontanai“, „Pasaulio
kriokliai“.
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VšĮ Kauno
Julijanavos
katalikiška vidurinė
mokykla
Gitana Kutkienė,
Renata Matulaitienė,
Sandra Žydaitienė
Kauno šv.
Kazimiero vidurinė
mokykla
Elena Žukauskienė,
Milda Stakauskienė

Kauno šv.
Kazimiero vidurinė
mokykla
Aidas Augustis,
Regina
Ambraziūnienė
Kauno šv.
Kazimiero vidurinė
mokykla
Zita Žižiūnienė,
Laima Kiltinavičienė,
Rima Marozienė
Kauno šv.
Kazimiero vidurinė
mokykla
Zita Žižiūnienė
Kauno Stasio
Lozoraičio vidurinė
mokykla
Nijolė Džiaugytė,
Eugenija Ščiuckienė

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

Jaunimas
Vykdyto projekto aprašas su veiklas
reklamuoja Europą iliustruojančiomis nuotraukomis.
Galutinis projekto rezultatas –
mokinių sukurta audio ir video
reklama CD plokštelėje.

Kauno Stasio
Lozoraičio vidurinė
mokykla

Kūrybingas
pilietinių vertybių
ugdymas I-IV
klasėse

Kauno Martyno
Mažvydo vidurinė
mokykla

Gaiva Janušauskienė,
Angelė Banėnienė,
Viktorija
Masiliūnienė,
Nijolė Karčiauskienė
LiteratūriniaiSėkmingo literatūrinių – kraštotyrinių Kauno Martyno
kraštotyriniai
projektų metodo taikymo patirties
Mažvydo vidurinė
projektai – mokinių aprašas. Pridėti mokinių kūrybinių
mokykla
kūrybingumą
darbų pavyzdžiai.
Auksė Petruševičienė
skatinantis ugdymo
metodas
Kūrybiškumo
Ilgalaikio projektinio darbo su 6
Kauno Martyno
ugdymas istorijos klasės mokiniais „Mano gyvenimo
Mažvydo vidurinė
pamokose
istorija“ aprašas. Pridėti mokinių
mokykla
kūrybinių darbų pavyzdžiai.
Zita Čerškuvienė
Projekto „Kūrybingas pilietinių
vertybių ugdymas I-IV klasėse“
veiklos aprašas, tyrimo rezultatai apie
mokinių skaitomas knygas, kūrybiniai
mokinių darbai.

Virginija Dautartienė,
Greta Riaubienė
Pateikta 8 klasių mokinių atlikti
Kauno Martyno
geografijos ir informacinių
Mažvydo vidurinė
technologijų integruoti individualūs ir mokykla
grupiniai projektiniai kūrybiniai
Jurgita Kraciejienė,
darbai Microsoft PowerPoint
Darius Starkus
programa.

Geografijos ir
informacinių
technologijų
integruotas
projektinis darbas
„Azerbaidžanas
mano akimis“
Antikos (graikų)
Originaliame stende – lietuvių kalbos
dievų genealogijos literatūros pamokos 11 klasėje
schema
„Antikos (graikų) dievų hierarchija“
aprašas ir mokinių sudarytų graikų
dievų genealogijos schemų – grupinio
darbo rezultato, integruojant literatūrą
su daile ir informacinėmis
technologijomis – pavyzdžiai.
Kūrybingumo
Parengtose skaidrėse atskleidžiama
ugdymo sistema
Kauno Martyno Mažvydo vidurinės
Kauno Martyno
mokyklos mokinių kūrybingumo
Mažvydo
ugdymo sistema: kryptys, metodika,
vidurinėje
strategijos, aplinkų kūrimas, proceso
mokykloje
organizavimas, vertinimas, SSGG,
mokytojų klaidos ir pasiekimai,
kūrybingų vaikų laimėjimai.
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Kauno Martyno
Mažvydo vidurinė
mokykla
Irena Kaklauskienė

Kauno Martyno
Mažvydo vidurinė
mokykla
Juzė Grigalienė,
Auksė Petruševičienė

69.

70.

71.

72.

73.

74.

Pamokų ciklo
aprašas „Lietuvos
moksleivis –
pasaulio pilietis“

Glaustas integruoto anglų kalbos –
etikos pamokų ciklo 8-oms klasėms,
skirto pilietiškumo ugdymui, aprašas.
Pridėta kompaktinė plokštelė su
pamokos „Gamta ir aš“ vaizdo įrašu,
pamokų ciklo pristatymu PowerPoint
pateiktyse, detaliaisiais pamokų
planais.
Kalėdinė popietė
Mokyklos 1-12 klasių mokiniams,
„Šventės
mokytojams ir tėvų bendruomenei
beieškant...“
skirto kalėdinio renginio, kuriame
savo veiklos rezultatus pristatė
neformalaus ugdymo būreliai,
aprašas. Pridėta kompaktinė plokštelė
su renginio vaizdo įrašu, renginio
scenarijus.
Spektaklis „Vilkas Pateiktas spektaklio „Vilkas ir septyni
ir septyni ožiukai“ ožiukai“ scenarijus, dainelės,
ir projektinis spektaklio nuotraukos, yra ir CD
kūrybinis darbas
plokštelė. Kartu pateikta projektinio
„Mano mažasis
darbo „Mano mažasis draugas“
draugas“
rašinėliai, iliustruoti išlankstytais
gyvūnėliais.
Kūrybiniai mokinių Segtuve eksponuojami mokinių
darbai,
kūrybiniai matematiniai darbai integruojantys
projektai integruoti su daile, literatūra,
anglų kalba ir informacinėmis
matematiką su
technologijomis.
kitais dalykais
Kūrybiškumo
Kūrybiškumo ugdymo anglų kalbos
ugdymas anglų
pamokose aprašas, mokytojos sukurti
kalbos pamokose renginių-spektaklių scenarijai,
nuotraukose užfiksuotos šių
spektaklių akimirkos, mokinių
iliustruoti knygų aprašymai, sukurti
dialogai, reklaminiai skelbimai,
sienlaikraščių straipsniai ir
nuotraukos.
Akcija
Stende pristatyta mokinių kūrybinių
„Nusišypsok“
darbų akcija – projektas
„Nusišypsok“.

Kauno Martyno
Mažvydo vidurinė
mokykla
Ilona Čimžienė,
Ilona Pečkienė

Kauno Martyno
Mažvydo vidurinė
mokykla
Eglė Verzienė,
Eglė Glinskienė,
Ieva Petrauskaitė
Kauno Martyno
Mažvydo vidurinė
mokykla
Dalia Butvilienė,
Dalia Versekėnaitė
Kauno Martyno
Mažvydo vidurinė
mokykla
Juzė Grigalienė
Kauno Martyno
Mažvydo vidurinė
mokykla
Jolita Simonavičienė

Kauno Martyno
Mažvydo vidurinė
mokykla
Daiva Pranevičienė,
Neringa Degutienė
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75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

Netradicinės,
mokinių
kūrybingumą
skatinančios
formos, tikybos
neformaliojo
ugdymo
užsiėmimuose
„Mano metodas –
muzikos rašto žinių
kartojimas,
įtvirtinimas bei
patikra žaidžiant –
„Telefono numeris
natomis“
„Rožinio dalys ir
paslaptys“

Neformaliojo 7-12 klasių mokinių
tikybos ugdymo būrelio veiklos
pristatymas aplanke ir 12 minučių
trukmės DVD filmuke: 2007 – 2010
metų žygiai, piligriminės kelionės ir
išvykos .

Kauno „Nemuno“
vidurinė mokykla
Egidijus Randis

Sėkmingai taikomo mokymo metodo Kauno „Nemuno“
„Telefono numeris – natomis“ aprašas vidurinė mokykla
stende. Metodas skirtas muzikos rašto Nijolė Mažeikienė
žinių kartojimui ir įtvirtinimui.

Segtuve ir kompaktinėje plokštelėje
pristatyta virtuali tikybos pamoka bei
kūrybiniai mokinių darbai, pamokai
reikalingi informacijos šaltiniai,
užduotys mokiniams.
„Neišskiriami
Integruotų lietuvių kalbos, muzikos,
garsai –
dailės ir technologijų bei kūno
neišskiriamos
kultūros pamokų apibendrintas
raidės“. Mišrieji
aprašas. Mokytojos ir mokinių
dvigarsiai
kūrybiniai darbai pateikti stende ir
aplanke.
Kūrybingumo
Aprašomos naudojamos didaktinės
skatinimas lietuvių priemonės, skatinančios kūrybingumą
kalbos bei
lietuvių kalbos bei matematikos
matematikos
pamokose I – IV klasėse. Darbas
pamokose
iliustruotas nuotraukomis. Pridėti
mokinių kūrybiniai darbai.
Mokyklos
Trijų dalių stendas, kuriame
parodinio
pristatomos mokinių personalinių
gyvenimo
parodų atidarymo akimirkos, projekto
organizavimas
tikslai ir uždaviniai.
Projektas
Stendas, kuriame atsispindi tęstinio 1„Paskutinė žaluma“ 4 klasių projekto „Paskutinė žaluma“
rengtų švenčių akimirkos, mokinių
pažintis su metų laikais, rudens
požymiais.
Slengas kaip
Kompaktinė plokštelė su vaizdo ir
kultūros dalis
garso medžiaga, skirta kūrybingumo
ugdymui mokantis šnekamosios anglų
kalbos bei jos aprašymas.
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Kauno „Nemuno“
vidurinė mokykla
Kristina Višinskienė
Kauno „Paparčio“
pradinė mokykla
Rasa Gintutienė

Kauno „Paparčio“
pradinė mokykla
Regina Jonaitienė

Kauno „Purienų“
vidurinė mokykla
Rasa Ušinskaitė
Kauno „Purienų“
vidurinė mokykla
Rasa Belickienė,
Loreta Paulauskienė
VšĮ VDU „Rasos“
gimnazija
Jolanta Bartuškienė

83.

84.

85.

86.

87.

88.

Pakeliaukime po
svečias šalis

Kūrybinių – tiriamųjų darbų metodo,
taikomo anglų kalbos pamokose,
aprašas. Pridėtas kūrybinio –
tiriamojo darbo „Pakeliaukime po
svečias šalis planas“, kūrybinio –
tiriamojo darbo „Kelionė į Italiją“
pristatymas PowerPoint pateiktimis.
„Pasivaikščiojimas Integruoto rusų kalbos ir dramos
po miestą“
teatro būrelio projekto, dalyvavusio
tarptautiniame konkurse
„Pasivaikščiojimas po miestą“,
aprašas, iliustruotas mokinių
darytomis nuotraukomis. Pridėta
kompaktinė plokštelė, kurią autorės
siūlo panaudoti kaip vaizdinę
priemonę rusų kalbos pamokose.
IT ir geografija
Kompaktinėje plokštelėje pateikti 10
klasių mokinių kūrybiniai darbai,
atlikti per informacinių technologijų
pamokas, naudojant MS PowerPoint
programą 10 klasės geografijos kurso
temų pristatymui.
Interaktyvaus
Kompiuterinės programos Lynx
mokymo(si)
galimybių taikyti pamokose aprašas.
organizavimas
Kompaktinėje plokštelėje pristatytas
matematikos
pamokų ciklas 1-4 gimnazijos
pamokų metu
klasėms.
Geriausiai
pasaulyje mamai,
mano mylimai
Mamai

Chemijos
struktūrizuotos
užduotys ir testai,
dirbant su
multimedija

Glaustas kūrybingumo ugdymo,
integruojant lietuvių kalbą ir
informacines technologijas, patirties
pristatymas. Pateiktos kūrybinių
darbų knygelės „Geriausiai pasaulyje
mamai“ (2006) ir „Mano mylimai
mamai“ (2010), kuriose išspausdinti
2-jų klasių gimnazistų esė, laiškai,
impresijos, pastebėjimai.
Interaktyvi metodinė priemonė apie
struktūrizuotų užduočių ir testų rūšis,
klasifikavimą ir sudarymo būdus.
Eksponuojamos medžiagos turinys
pritaikytas darbui su multimedija.
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VšĮ VDU „Rasos“
gimnazija
Gintarė Benetienė

VšĮ VDU „Rasos“
gimnazija
Liudmila Berezinienė,
Arūnas Žemaitaitis

VšĮ VDU „Rasos“
gimnazija
Zita Jaučkojienė

VšĮ VDU „Rasos“
gimnazija
Drąsutė Jatkonienė

VšĮ VDU „Rasos“
gimnazija
Zita Jaučkojienė
Birutė Kuklierienė

VšĮ VDU „Rasos“
gimnazija
Zigmas Venckus

89.

90.

91.

92.

93.

Projektas, skirtas
Vasario 16-ajai
paminėti „Ką man
reiškia Lietuva?“

Stendiniame pranešime pristatyti
projekto, skirto Lietuvos valstybės
nepriklausomybės atkūrimo dienai
paminėti „Ką man reiškia Lietuva?“
aprašas, renginiai, mokinių mintys
Nepriklausomybės tema.

Projektas, skirtas
Žemės dienai
paminėti „Žeme,
nepalik mūsų“

VšĮ VDU „Rasos“
gimnazija
Salvinija Šležienė.
Regina Juozokienė,
Teresė Janulevičienė,
Rasa Praniulienė,
Rita Akelaitytė,
Jolita Mitrulevičiūtė
VšĮ VDU „Rasos“
gimnazija

Stendiniame pranešime pateikta
informacija apie renginius, vykusius
VšĮ VDU „Rasos“ gimnazijoje Žemės Salvinija Šležienė,
dienai paminėti.
Lina Jankauskaitė,
Jolanta
Martinionienė,
Nijolė Stravinskienė,
Jovita Zinevičienė
Zigmas Venckus
Salomėja Nėris.
Kūrybinės užduoties aprašas.
VšĮ VDU „Rasos“
Kūrybinis
Pristatytas kūrybinis tiriamasis
gimnazija
tiriamasis darbas
darbas, skirtas 11 klasių mokiniams, Rita Jurčiukonienė
III gimnazijos
siekiant ugdyti jų kūrybiškumą ir
klasei
norint tradicinę medžiagą pateikti
netradiciškai – kaip virtualią kelionę
klasėje po Salomėjos Nėries gimtinę
(Vilkaviškio raj.), poetės muziejų
(S.Nėries namas Palemone).
9 klasės literatūros Mokytojos ir mokinių parengta
VšĮ VDU „Rasos“
kurso vaizdinė
metodinė vaizdinė medžiaga –
gimnazija
medžiaga
pateiktys, vaizdo filmas, kuriuos
Vitalija Marojan
galima naudoti mokant 9 klasės
mokinius literatūros, akcentuojant
mokomųjų dalykų (dailės, muzikos,
istorijos) integraciją.
Pilietinio tautinio
Projekto, skatinančio domėjimąsi
VšĮ VDU „Rasos“
ugdymo projektas Lietuvos istorija, aprašas. Pridėta
gimnazija
„Tremties speigai mokinių sukurta interaktyvi mokymo Jolita Mitrulevičiūtė,
vaikų akimis“
priemonė „Tremties speigai vaikų
Rita Akelaitytė
akimis“, apibendrinanti surinktą
informaciją.
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94.

95.

96.

97.

98.

99.

„Biologija I dalis
Trumpai ir aiškiai“,
„Biologija II dalis
Trumpai ir aiškiai“

Pristatytas dviejų dalių metodinis
leidinys „Trumpai ir aiškiai“.
Tikimasi, kad čia pateikta glausta,
lakoniška, aiški, gausiai iliustruota
biologijos kurso medžiaga skatins
mokinių kūrybingumą, pritaikant
įgytas žinias praktiniame gyvenime.

VšĮ VDU „Rasos“
gimnazija

Istorijos dalyko
kūrybinis projektas
„Didžioji
Prancūzijos
revoliucija“
Skritulys ir jo dalys

Glaustas istorijos pamokų ciklo
„Didžioji Prancūzijos revoliucija“
aprašas. Pridėta mokinių sukurta
interaktyvi mokymosi priemonė.

VšĮ VDU „Rasos“
gimnazija

Pristatytas leidinys, kuriame
išspausdintos 4-jų klasių gimnazistų
kūrybinės autobiografijos pagal
D.Bertrand ir F.Ploquin „Tekstų
kūrimo sąsiuvinį“, su glaustu darbo
aprašu. Pridėtas ir leidinio variantas
CD formatu.
Interjero ir
Interjero ir eksterjero dizaino
eksterjero dizainas kūrybinių užduočių, atliktų naudojant
AutoCAD projektavimo sistemą,
pristatymas. Pridėta kompaktinė
plokštelė su 12 klasės mokinių
kompiuterinės grafikos kūrybiniais
darbais.
Projektinis darbas Projektų kūrimo metodo aprašas.
„Kai liūdna“
Pridėti mokinių atlikti kūrybiniai
projektiniai darbai „Kai liūdna“.

Mokomosios
biologijos
ekskursijos

101.

Savoji svajonių ir
siekimų žemė

Teresė Janulevičienė

Išsamus matematikos pamokos
VšĮ VDU „Rasos“
aprašas. Pridėti mokinių sukurtų testų gimnazija
ir užduočių, susijusių su realiu
Vilma Mitkevičienė
gyvenimu, pavyzdžiai.

Jaunų žmonių
atsiminimai
(autobiografijos)

100.

Jolanta Martinionienė

VšĮ VDU „Rasos“
gimnazija
Laimutė Žukauskienė

VšĮ VDU „Rasos“
gimnazija
Nomeda
Puodžiūnienė

Kauno „Santaros“
gimnazija

Deimantė Karaliūtė
Stende – fotoreportažai iš ekskursijų, Kauno „Santaros“
kuriuose užfiksuotas mokinių atliktas gimnazija
projektas Kauno anatomijos
Janina Žukauskienė
muziejuje apie vandenį ir akimirkos iš
įvairių ekskursijų.
Pristatyta mokinių kūrybiniai,
Kauno „Santaros“
tiriamieji darbai (prof. T.Ivanauskui gimnazija
paminėti).
Audra Žemulaitienė
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102.

103.

104.

105.

106.

107.

Mokinių
kūrybingumo
skatinimas
neformalioje
ugdymo veikloje
Kauno „Santaros“
gimnazijoje
Sistemingas
kūrybingumo ir
saviraiškos
ugdymas

Pristatytos įstaigos neformaliojo
ugdymo formos mokinių meninei
raiškai plėtoti.

Kauno „Santaros“
gimnazija

Pateiktas tarptautinio projekto
aprašas, pridėti pašto atvirukų
konkurso „Auksinio“ ir „Sidabrinio“
drambliuko prizininkų sąrašai.

Kauno „Santaros“
gimnazija

Kūryba – išeitis iš
keblios padėties

Dalijamasi idėja, kaip sėkmingai
išspręsta istorinio rašinio sukūrimo
problema. Pridėtas kūrybinis darbas,
kurio autorė laimėjo pirmąją vietą
Lietuvos jaunimo turizmo centro
organizuotame konkurse
„Išsaugokime praeitį“.
Maironiečių
Glaustai pristatoma gimnazijos
draugijos veikla – maironiečių būrelio veikla, būrelio
socialinių įgūdžių narių atliktas tyrimas apie maironiečių
kalvė
veiklą mokyklos bendruomenėje.
Liaudies kultūra:
Tarptautinės dvišalės partnerystės tarp
dinamika ir
Kauno „Santaros“ gimnazijos ir
tradicijos
Nyderlandų Nijmegeno miesto
mokyklos „Montessori College“
aprašas, kuriame surinkta metodinė
medžiaga, atspindinti veiklą, vykdytą
projekto metu. Projekto galutiniai
produktai – brošiūra ir interneto
tinklalapis
(www.kaunas-nijmegen.eu).
Mokinių
Glaustai aprašytas gimnazijoje
kūrybiškumo
propaguojamas projektų metodas bei
ugdymas moksline, sudarytos sąlygos mokinių
tiriamąja, kūrybine kūrybingumui ugdyti.
veikla
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Nijolė Gustienė

Nijolė Gustienė,
A. Petrauskienė,
J. Kvietinskas,
V. Zujevaitė
Kauno „Santaros“
gimnazija
Zita Liciuvienė

Kauno „Santaros“
gimnazija
Zita Liciuvienė
Kauno „Santaros“
gimnazija
Danutė
Jarmalavičienė,
Rasa Miliuvienė,
Virginija Jasiūnienė

Kauno „Santaros“
gimnazija
Nijolė Beniušienė

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

Floristika ir
Glaustai pristatyta floristikos ir
fitodizainas
fitodizaino kūrimo bei pritaikymo
mokyklos interjere veikla. Kompaktinėje plokštelėje
demonstruojami originalūs mokinių
kūrybiniai darbai, puošiantys
gimnazijos interjerą, taip pat
floristinės kompozicijos su gyvu
modeliu – žmogumi, siekiant
atskleisti jo ryšį su gamta.
Visuotinės
Pasirenkamojo dalyko – visuotinės
literatūros kursas – literatūros kurso – gimnazijos 4-tose
galimybė skleistis klasėse pristatymas, akcentuojant
mokinių
mokinių kūrybingumo ugdymo
kūrybingumui
galimybes, skatinant juos pačius
parengti ir pravesti pamokas. Pridėtos
mokinių parengtos pateiktys
pamokoms apie kai kuriuos Nobelio
literatūros premijos laureatus.
Rusų kalbos
Pateikta rusų kalbos pamokų ciklo
pamokų ciklas 7-10 kūrybinė užduotis. Pridėti moksleivių
klasėms „Mano
kūrybiniai vertimo darbų pavyzdžiai.
žvilgsnis į pasaulį“
Integruotas
geografijosvokiečių kalbos
dalyko mokymas
Šventojo Rašto
struktūra, kalbos
ypatumai,
interpretavimo
galimybės
Tolerancija mano
akimis

Pateikčių
naudojimas
kartojant
pagrindinės
mokyklos kursą

Pristatytas pamokų ciklas, skirtas
integruotam geografijos–vokiečių
kalbos dalyko mokymui. Aplanke
pateikti 3 pamokų planai, žodžių
kortelės, aktyvus pamokos žodynas.
Dviejų integruotų lietuvių kalbos ir
tikybos pamokų ciklo, taikant
aktyvaus mokymo metodus, aprašas.
Pridėti tekstų pavyzdžiai.
Pateikta dorinio ugdymo pamokų
ciklo kūrybinė užduotis. Pridėti
moksleivių kūrybinių darbų
pavyzdžiai.

Kauno „Santaros“
gimnazija
Eugenija
Bitkevičienė,
Erika Bartulienė

Kauno „Santaros“
gimnazija
Gitana Vėterienė

Kauno Antano
Smetonos gimnazija
Inga Rakauskienė,
Lolita Leonavičienė
Kauno Antano
Smetonos gimnazija
Drąsutė Zaukienė
Kauno Antano
Smetonos gimnazija
Milda Jovaišienė,
Laima Gečiauskienė
Kauno Antano
Smetonos gimnazija

Inga Rakauskienė,
Laima Gečiauskienė,
Ilona Jurevičiūtė
Mokinių parengtos matematikos temų Kauno Antano
pateiktys, kuriose pristatyta teorinė
Smetonos gimnazija
medžiaga, pateikta praktinių,
Virginija Bareišienė
nestandartinių pavyzdžių. Kompakte
pateikta 10 pristatymų, kurie ir buvo
panaudoti pamokų metu.
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115.

116.

117.

118.

119.

120.

Kūrybinis projektas
„Populiarūs
jaunimo prekiniai
ženklai“ (Popular
National Youth
Brands)
Integruota atvira
pamoka
„Tautosakos
tradicijų tąsa“

Kūrybinis projekto veiklos aprašas bei Kauno Antano
galutinis rezultatas – mokinių
Smetonos gimnazija
sukurtos reklamos nacionaliniams
Kristina Miliukaitė
prekių ženklams populiarinti.
Medžiaga pateikta DVD formatu.
Pateiktas integruotos pamokos
aprašas, filmuota pamoka ir
nuotraukos. Lietuvių kalbos pamokoje
integruota muzika, etika, istorija.
Pridėti mokinių kūrybiniai darbai.

Pateikčių rengimas Septintokų kūrybingumo skatinimo
ir demonstravimas per informacinių technologijų
7 klasėje
pamokas, kuriant ir demonstruojant
pateiktis, patirties aprašas. Pridėta
kompaktinė plokštelė su mokinių
kūrybinių darbų apie Kauno miestą
pavyzdžiais.
5 – 6 klasių
Pateiktas viktorinos scenarijus.
Jaunųjų
Parinktos patrauklios užduotys,
matematikų
kuriose netradiciškai pažvelgta į
viktorinos
matematikos dalyką ir siekiama
„Matematika
matematiką integruoti į lietuvių
lietuvių liaudies
liaudies tautosaką. Pridėtos
tautosakoje“
nuotraukos, iliustruojančios renginį.
scenarijus
Projektas „Mūsų
Stendiniame pranešime pateikta
Žemė“
vaizdinė ir tekstinė informacija iš
įvairių projektinių veiklų: edukacinis
užsiėmimas „Vanduo – gyvybės
šaltinis“, viktorina, skirta Žemės
dienai paminėti, akcija „Papuoškime
Žemę gėlėmis“, piešinių konkursas
„Mano Žemė“.
Kūrybingumą
Stendinis pranešimas apie
skatinančių
kūrybingumo ugdymo sistemą
ugdymo formų ir
mokykloje per įvairias veiklas:
metodų įvairovė
projektus, šventes, įvairius renginius,
klasės valandėlių metu vykstančias
diskusijas.
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Kauno Antano
Smetonos gimnazija
Genovaitė
Armonienė, Rūta
Jagminaitė,
Audra Kazakevičienė,
Remigija Urbelienė,
Rasita Viščiuvienė,
Jūratė Slavinienė
Kauno Šančių
vidurinė mokykla
Aušra Jakutienė

Kauno Vaižganto
vidurinė mokykla
Aldona Čerbaitė,
Danutė Domskienė,
Inga Sodaitienė

Kauno Vaižganto
vidurinė mokykla
Rima Mackevičienė,
Vilija Želvienė,
Aldona Migonienė

Kauno Vaižganto
vidurinė mokykla
Rūta Jasionienė,
Jūratė Šakavičienė,
Giedrė Vaičiūnienė

121.

Šventė – akcija
„2010-ieji – nuo
Vasario 16-osios
iki Kovo 11-osios“

Mokykloje organizuotų valstybinių
švenčių minėjimo renginių aprašas.
Kompaktinėje plokštelėje MS
PowerPoint programa eksponuojamos
veiklas pristatančios nuotraukos.

126.

Integruotos kūno
kultūros – anglų
kalbos pamokos

127.

„Vizualinių menų
klubas“

Pamokos aprašas. Pridėtos metodinės Kauno „Varpo“
priemonės – kortelių lietuvių – anglų gimnazija
kalba pavyzdžiai.
Rima Misienė,
Rasa Butrimienė
Aprašyta neformaliojo ugdymo
Kauno „Varpo“
užsiėmimų „Vizualinių menų klubas“ gimnazija
veikla. Prieduose pateikiami mokinių Daiva Kablienė
kūrybinių darbų pavyzdžiai, įvairių
projektų nuotraukos, piešiniai,
eskizai.

122.

123.

124.

125.

Kauno Vaižganto
vidurinė mokykla

Aurelija Butvilienė,
Andrius
Levanavičius,
Asta Pranaitienė
Projektas „Mokinių Išsamus projekto, vykdyto su šeštos ir Kauno Vaižganto
kūrybingumo
vienuoliktos klasių mokiniais,
vidurinė mokykla
ugdymas, gilinantis aprašas, iliustruotas nuotraukomis.
Vida Norkuvienė,
į Šančių
Pridėtas mokinių organizuotos
Arza Leonavičienė,
mikrorajono
J.Vanago knygos „Šančių praeities
Asta Pranaitienė
istoriją, kalbą ir
takais“ pristatymo šventės scenarijus
kultūrą“
ir šeštokų sukurtas filmas „Kitoks
žvilgsnis į Šančius“.
Kūrybiškumo,
Aplanke pateiktas metodo aprašas,
Kauno „Varpelio“
kritinio mąstymo
gabumų ugdymo akademijos dalyvių pradinė mokykla
ugdymas gabumų kūrybinės užduotys, apklausos
Daina Gitana
ugdymo
rezultatai.
Paražinskienė,
akademijoje
Visos užduotys yra laisvai platinamos Loreta Stanaitienė
„Smalsutis“
ir prieinamos visuomenei
http://smalsutis.p26.ktu.lt/
Paveikslų galerija Pristatyta neformaliojo švietimo –
Kauno „Varpo“
„Spalvų giesmė“
paveikslų galerijos „Spalvų giesmė“– gimnazija
veikla. Pridėta parodų lankstinukai,
Grita Šukytė
laikraščių iškarpos su informaciniais
tekstais apie organizuotas parodas,
anotacijos, nuotraukos.
Integruotos
Pateikiami veiklų, skatinančių
Kauno „Varpo“
biologijos – anglų mokinių kūrybingumą integruotose
gimnazija
kalbos pamokos
biologijos – anglų kalbos pamokose Pranė Stankevičienė,
pavyzdžiai, mokinių rengtos pateiktys Virginija
tam tikromis temomis.
Juodsnukienė
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128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

Srautinis – stotinis Pamokų ciklo aprašas su užduočių
metodas kūno
aprašymu, gausiai iliustruotas
kultūros pamokose nuotraukomis.

Kauno „Varpo“
gimnazija

Integruotos
informacinių
technologijų –
anglų kalbos
pamokos

Kauno „Varpo“
gimnazija

Informacinių technologijų ir anglų
kalbos integruotų pamokų aprašas,
kurių metu buvo vykdomas projektas:
„Pasek man“. Pridėta kompaktinė
plokštelė su mokinių kūrybiniais
darbais – animuotomis pasakomis
užsienio kalba.
Integruotos
Veiklų, skatinančių mokinių
istorijos – anglų
kūrybingumą integruotose istorijos –
kalbos pamokos
anglų kalbos pamokose pavyzdžiai,
įvairiomis temomis mokinių
parengtos pateiktys.
Edukacinis
Edukacinio projekto „Ąžuolas“ veiklų
projektas
aprašas, iliustruotas nuotraukomis,
„Ąžuolas“
įvairiomis technikomis atlikti vaikų
kūrybiniai darbai, sukurtų plakatų
nuotraukos, surinkta tautosaka apie
ąžuolą, mokinių literatūriniai darbai,
vaizdinė priemonė „Etnokultūros
ąžuolas“.
Mes kuriame klasės Glaustas projekto aprašas. Pridėta:
istoriją.
filmas apie klasės mokinių kūrybinį
procesą mokyklos APPLE
kompiuterių klasėje, penkių mokinių
klasės gyvenimo knygų pavyzdžiai.
Neformaliojo
Sportinės veiklos mokykloje
ugdymo veikla
pristatymas. Akcentuojami mokinių
(sportinė) Kauno
pasiekti rezultatai.
Veršvų vidurinėje
mokykloje.
Europos kalbų
Projekto „Europos kalbų diena“
diena
aprašas, iliustruotas nuotraukomis.
Pridėta renginio scenarijus ir pradinių
klasių mokinių kūrybiniai darbai.
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Rima Misienė,
Audra Vilūnienė

Audruolė
Kisarauskienė,
Rita Misiūnienė
Kauno „Varpo“
gimnazija
Aurelija Gasiūnaitė,
Vida Ivaškevičienė
Kauno „Versmės“
vidurinė mokykla
Valerija Streckienė,
Irena Gailušienė

Kauno Veršvų
vidurinė mokykla
Diana
Lukošenkinienė
Kauno Veršvų
vidurinė mokykla
Donata Vaičytė
Martinkienė
Kauno Veršvų
vidurinė mokykla
Gina Vasiliūnienė,
Dalia Saulienė,
Gitana Kerevičiūtė,
Jadvyga Liutkevičiūtė

135.

136.

137.

138.

139.

„Keturkampiai“

Mokytojos ir mokinių parengta
metodinė priemonė, skirta įtvirtinti
matematikos žinias apie
keturkampius. Pateiktas iškiliųjų
keturkampių siuvinių stendas
„Keturkampiai“, kuriame išsiuvinėtos
keturkampių savybės: lygiagretainio,
stačiakampio, rombo, kvadrato,
stačiosios trapecijos, lygiašonės
trapecijos. Aplanke pateikti mokinių
eilėraščiai, uždaviniai bei iliustracijos
realiame pasaulyje matomų
keturkampių.
„Keliaukime į
Pateikti 5 klasės matematiniai
matematikos šalį“ žaidimai: stendinis matematinis
žaidimas „Keliaukime į matematikos
šalį“ su atsakymais; matematinis stalo
žaidimas „Kas greičiau nukeliaus iki
100 ?“ su klausimų ir atsakymų
dėžute; mokinių kūrybinio darbo
„Duomenų rinkimas ir tvarkymas“
pavyzdžiai.
Švari gamta –
Glaustas aplinkosaugos projekto
sveikas žmogus
pristatymas. Kompaktinėje plokštelėje
– mokinių sukurtas filmukas, kuriame
pateikta aplinkos teršimo pavyzdžių,
aiškinama, kaip reikia mažinti tašą ir
saugoti gamtą.
Internetinis
Aplanke vaizdžiai pristatyta mokytojo
puslapis www.zoo- asmeninė internetinė svetainė apie
dainius.lt
namuose auginamus egzotinius
gyvūnus. Puslapyje sukurta atskira
nuoroda „Mokinių augintiniai“, kur
mokiniai skatinami lietuvių ir anglų
kalbomis aprašyti savo augintinius.
Matematinės
Stendine medžiaga pristatyta
improvizacijos
mokyklos tradicinė matematikos
kūrybinių darbų paroda. Pateikta
originalių mokinių atliktų kūrybinių
darbų pavyzdžių.
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Kauno Vilijampolės
vidurinė mokykla a
Sigita Staškevičienė

Kauno Vilijampolės
vidurinė mokykla a
Sigita Staškevičienė

VšĮ Kauno
„Vyturio“
katalikiška vidurinė
mokykla
Regina Rupkutė
VšĮ Kauno
„Vyturio“
katalikiška vidurinė
mokykla
Dainius Statkevičius
VšĮ Kauno
„Vyturio“
katalikiška vidurinė
mokykla
Rima Medeckienė,
Vilma Urbonienė,
Danguolė
Kazalupskienė

140.

141.

142.

143.

144.

Mokinių
kūrybiškumo
ugdymas per
logopedines
pratybas

Žalgirio mūšio
aidai
Tiriamieji darbai

Kolekcija „Eko
stilius“

Dekoratyvinis
vabzdys
„Laumžirgis“

Išsamūs logopedinių pratybų ir
žaidimų aprašai su metodinių
priemonių pavyzdžiais. Trumpos
pasakos, mįslės, patarlės,
greitakalbės, žaidimai, įvairūs
pratimai skirti ne tik garsų
diferencijavimo, garsinės analizės,
kalbos gramatinės sandaros mokymui,
žodyno plėtimui, bet ir mokinių
kūrybiškumo ugdymui.
Organizuoto projekto, skirto Žalgirio
mūšio 600-ųjų metinių paminėjimui,
aprašas, iliustruotas nuotraukomis.
Apibendrinta mokslinių tiriamųjų
darbų metodo taikymo patirtis,
mokant chemijos. Pridėti du mokinių
tiriamieji darbai: „Natūrali gamta –
natūralus grožis“, „Audinių iš
natūralių pluoštų dažymas natūraliais
dažikliais“.
Atskleista „Žiburio“ vidurinės
mokyklos 9-11 klasių mokinių
dalyvavimo Kauno vaikų ir
moksleivių laisvalaikio rūmų
organizuotame renginyje – dizainerių
šou „Eko stilius“ patirtis. Aprašytas
pasirengimo renginiui procesas,
pristatyta kurtos kolekcijos idėja.
Kartu eksponuojama iš buitinių
atliekų mokinių sukurta kolekcija:
liemenė „Viesulas“ ir aksesuarai „Soti
ir pasipuošusi“. Pridėta originali
mokyklos prisistatymo programėlė.
Pristatyta vaizdinė kūrybinė priemonė
naudojama ugdyti gebėjimą skirti
geometrines figūras, jų dydžius;
supažindinti su medžio apdirbimo
technologijomis, detalių jungimu
kaiščiais. Pateiktas išsamus
„Laumžirgio“ gamybos aprašymas su
brėžiniais.
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VšĮ Kauno
„Vyturio“
katalikiška vidurinė
mokykla
Germa Astrauskienė

Kauno „Žiburio“
vidurinė mokykla
Gintautas Daškus
Kauno „Žiburio“
vidurinė mokykla
Irena Krapaitienė

Kauno „Žiburio“
vidurinė mokykla
Ilona Kristina
Leporda

Kauno „Žiburio“
vidurinė mokykla
Ilona Kristina
Leporda

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

Abėcėlės
traukinukas

Pristatyta mokyklos keramikos
būrelio veikla. Apraše gausu
fotografijų. Labiausiai dėmesį
patraukia atskirai demonstruojama
būrelio narių sukurta vaizdinė
priemonė „Abėcėlės traukinukas“.
Ji gali būti taikoma lietuvių kalbos,
dailės pamokose – supažindinti ir
įtvirtinti lietuvių kalbos abėcėlę,
spalvų derinimui, mokant
technologijų.
Senųjų amatų
Integruotos užklasinio skaitymo
motyvai lietuvių
pamokos 5-toje klasėje išsamus
liaudies pasakose aprašas, iliustruotas nuotraukomis.
Pridėtos mokytojos parengtos ir
pamokoje demonstruotos pateiktys.
Pažinkime Lietuvą Aplanke pristatomas mokytojų ir
keliaudami
mokinių parengtas kelionių metraštis,
kur sudėta informacija apie per
ketverius metus aplankytus objektus.
Pridėti mokinių sukurti eilėraščiai,
skirti Lietuvai.
Meno metodo
Įvairių vaikų švenčių,vykusių
įgyvendinimas
netradicinėse erdvėse, aprašai,
rengiant vaikų
nuotraukos, atspindinčios šventines
šventes
akimirkas. Informacija pateikiama
DVD formatu ir aplanke.
Meno metodo
Vaikų teatro etiudai, kuriuose
įgyvendinimas
atskleidžiama pagrindinių meno šakų
taikant teatro raišką integracija. Informacija pateikiama
vaikams ugdyti
DVD formatu ir vaizdine medžiaga
aplanke.
Meno metodas ir jo Pateikti du straipsniai, kuriuose
taikymas vaikams nagrinėjama meno metodo samprata,
ugdyti
jo taikymo galimybės.
Meno metodo
įgyvendinimas
taikant dailės raišką
vaikams ugdyti
Vaikų
kūrybiškumo
ugdymas taikant
Valdorfo
pedagogikos
elementus

Vaikų dailės akcijos, vaikų tapymo,
asambliažų kūrimo procesų ir
rezultatų aprašas, vaikų dailės parodų
katalogai. Informacija pateikiama
DVD formatu ir aplanke.
Stendinis pranešimas, kuriame
akcentuojama netradicinių Valdorfo
ugdymo metodų nauda ugdant
ikimokyklinio amžiaus vaikų
kūrybiškumą.
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Kauno „Žiburio“
vidurinė mokykla
Ilona Kristina
Leporda

Kauno „Žiburio“
vidurinė mokykla
Nijolė Vaičiukynienė
Kauno „Žiburio“
vidurinė mokykla
Almina Miliauskienė,
Girmanta Levinskienė
Kauno menų
darželis „Etiudas“
Rita Naujokaitė,
Audronė Speičienė
Kauno menų
darželis „Etiudas“
Virginija Bielskienė
Kauno menų
darželis „Etiudas“
Rimanta
Matlašaitienė
Kauno menų
darželis „Etiudas“
Regina Žukauskienė
Kauno lopšelisdarželis „Giliukas“
Vilma Levišauskienė,
Vaida Noreikienė

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

Šventinis rytmetys
„Lietuvių liaudies
pasakų ir dainų
kraitė“

Projekto „Tautinės vertybės man ir
mano miestui“ aprašas. Pridėtas
šventinio rytmečio „Lietuvių liaudies
pasakų ir dainų kraitė“ scenarijus su
renginio nuotraukomis, nuostatai.

Kauno lopšelisdarželis
„Kūlverstukas“

Asta Grinevičienė,
Jūratė Vėsienė
Šventinė vakaronė Projekto „Darbščios rankelės – gražūs Kauno lopšelis„Guru guru į
darbeliai“ aprašas, šventinės
darželis
Kaziuko turgų“
vakaronės „Guru guru į Kaziuko
„Kūlverstukas“
turgų“ aprašas, scenarijus,
Giedrė Bartkuvienė
nuotraukos.
Dailės terapijos
Metodinė medžiaga, skirta tėvams,
Kauno lopšelis metodų taikymas
ikimokyklinio ir priešmokyklinio
darželis
dirbant su
ugdymo mokytojams, specialistams, „Drevinukas“
specialiųjų poreikių ugdantiems specialiųjų poreikių
Eglė Buraitienė,
vaikais
vaikus. Leidinyje atskleidžiamos
Kauno lopšelis dailės terapijos metodų taikymo
darželis „Malūnėlis“
galimybės dirbant su specialiųjų
poreikių vaikais.
Sigita Koriznienė
„Aš margutį
Pristatytas kūrybinio – meninio
Kauno vaikų
ridenu“
projekto aprašas, jį iliustruojanti
darželis
stendinė medžiaga, nuostatai,
„Nežiniukas“
rekomendacijos, vaizdinė priemonė
Vidmanta
„Velykų medis“, papjė mašė technika Ambrizienė, Regina
pagaminti margučiai.
Volonsevičienė,

Laikraščio kūrimas Pristatytas 9 laikraščių „Vaikų
– aktyvus
varpelis“ komplektas, atspindintis
ugdymosi metodas įstaigos bendruomenės aktualijas ir
ugdymo(si) proceso kokybę per vaikų
patirtį.
Išvykų, ekskursijų Aplanke aprašomos įvairios išvykos.
įtaka vaiko
Darbas liustruotas nuotraukomis ir
kūrybiškumo
vaikų piešiniais.
ugdymui

Ina Odencovienė,
Rasa Bitautienė
Kauno lopšelis darželis „Rokutis“
Lina Pochylienė
Kauno lopšelis –
darželis „Smalsutis“

Vilma Paulauskienė,
Angelė Butienė,
Rasa Grigienė,
Giedrė Černikienė
Apibendrinta įstaigos pedagogų ir
Kūrybiškumo
Kauno lopšelis –
ugdymas
specialistų darbo patirtis, ugdant
darželis
integruojant
vaikų kūrybiškumą įvairiose veiklose. „Spindulėlis“
specialiųjų poreikių Darbas iliustruotas nuotraukomis.
Vida Trafimovienė,
vaikus
Laima Alšauskienė,
Ligita Markevičiūtė
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160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

Auklėtojų ir vaikų Pedagogų ir vaikų parengtų
kurti informaciniai informacinių leidinių tėvams,
leidiniai
svečiams, draugams rengimo ir
kūrimo aprašas. Pateikti originalūs
laikraštukai bei kiti vaikų kūrybiniai
darbai.
Kūrybiškumo ir
Medžio formą imituojančiame stende
saviraiškos
ir aplanke pristatytas projektas,kurį
skatinimas,
vykdant buvo naudojamos 4
įgyvendinant
kūrybiškumo ugdymo formos: dailė,
projektą
vaidyba, šokis ir joga.
„Stebuklingas
Prieduose pateikti pranešimai, veiklų
mūsų jausmų
aprašai, scenarijai, nuotraukos.
pasaulis“
„Mums rūpi Žemės Stende pristatyti Kauno miesto
likimas“
mokiniams Moksleivių aplinkotyros
centro mokytojų organizuoti Žemės
dienai skirti renginiai.
Dieninė vaikų
Stende pristatyta Kauno moksleivių
vasaros mokyklėlė aplinkotyros centro mokytojų
„Vasarėlė“
organizuota dieninė vasaros
mokyklėlė „Vasarėlė“.
Kūrybiškumo
ugdymas
pradiniame
fortepijono
muzikos mokymo
etape
Netradiciniai
margučių dažymo
būdai

Kauno lopšelis –
darželis
„Spragtukas“
Neringa Okunienė,
Asta Valatkevičienė
Kauno lopšelis –
darželis „Šarkelė“
Rima Bulotaitė,
Violeta Šauklienė,
Danutė
Kavaliauskienė,
Aldona Šaulienė
Kauno moksleivių
aplinkotyros centras
Marioleta Matelienė,
Danutė Kilikevičienė
Kauno moksleivių
aplinkotyros centras

Marioleta Matelienė,
Eglė Rakauskienė
Metodinis darbas, kuriame aptariami Kauno Antano
pradinio mokyklinio amžiaus tarpsnio Kačanausko
ypatumai, lavinant muzikinius ir
muzikos mokykla
bendruosius gebėjimus.
Neringa Norvaišienė,
Akcentuojama vaizduotės svarba.
Elena Muntrimienė

Informatyvus edukacinio renginio
„Netradiciniai margučių dažymo
būdai“, skirto centre ugdomiems
vaikams ir jų tėvams, pristatymas
stendiniame pranešime.

Kauno kurčių ir
neprigirdinčių vaikų
reabilitacijos ir
ugdymo centras
„Lingua“

Anolita Surkienė
Metodinė priemonė Autorinė metodinė priemonė
Kauno kurčių ir
„Metų laikai“
priešmokyklinio ir pradinio
neprigirdinčių vaikų
mokyklinio amžiaus sutrikusios
reabilitacijos ir
klausos vaikų kūrybingumui ir kalbai ugdymo centras
ugdyti. Priemonę sudaro: tekstai su
„Lingua“
paveikslėliais, rebusai, kryžiažodžiai Jūratė Audrė
ir žaidimas.
Virkutienė
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167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

Tradicinių amatų
dirbtuvės vaikams
ir jaunoms
šeimoms

Pateiktas projekto veiklos aprašas,
iliustruota metodinė medžiaga, vaikų
ir mokinių kūrybinių darbų
pavyzdžiai, atlikti įvairia technika
(popieriaus, šiaudų plastika) bei
projektinės veiklos nuotraukos.
Žaisdami mokomės Stendinis pranešimas „Žaisdami
būti saugūs
mokomės būti saugūs“, kuriame
eksponuojamos nuotraukos iš
pamokos-ekskursijos ir nuoseklus jos
aprašymas.
Mokomoji
priemonė
„Dviračio
vairuotojo ABC“

Intelektualioji 5-8
klasių mokinių
viktorina „Aš
žinau“

Pakabinamas magnetiniu pagrindu
stendas, ant kurio modeliuojamos ir
kuriamos įvairios situacijos įvairiais
magnetais (dviratininkai,
automobiliai, kelio ženklai), šios
mokomosios – kūrybinės priemonės
aprašymas ir taisyklės.
Aprašyta intelektualioji viktorina,
iliustruota renginio nuotraukomis,
kūrybinis saugaus eismo testas ir
kryžiažodis, kūrybinis civilinės
saugos ir priešgaisrinės saugos testas
bei kryžiažodis, dalyvio diplomo
pavyzdys, dalyvio kortelė, metodinė
medžiaga.

Laikraštis „Saugus Pristatytas mokyklos laikraštis
vaikas“
„Saugus vaikas“, kuriame atsispindi
mokinių kūrybinių, technologinių
įgūdžių formavimas, pateikiami
mokinių kūrybiniai darbai.
Kauno miesto
mokyklų pradinių
klasių mokinių
akcija „Noriu būti
matomas“

Kauno tautinės
kultūros centras
Jurgita Kilikauskienė,
Osvalda Ivanauskienė
Kauno Algio
Žikevičiaus saugaus
vaiko mokykla
Daiva Piličiauskienė,
Zita Kuprienė
Kauno Algio
Žikevičiaus saugaus
vaiko mokykla
Nijolė Dilevičienė

Kauno Algio
Žikevičiaus saugaus
vaiko mokykla
Daiva Piličiauskienė,
Agnė Račkienė,
Onutė
Kimbirauskienė,
Roma Taučienė
Kauno Algio
Žikevičiaus saugaus
vaiko mokykla

Agnė Garkauskienė,
Ingrida Levickienė,
Jurgita Kirkilaitė
Trumpas akcijos „Noriu būti
Kauno Algio
matomas“ aprašas, renginio nuostatai, Žikevičiaus saugaus
informacija apie atšvaitus.
vaiko mokykla
Nuotraukos su akcijos akimirkomis. Daiva Piličiauskienė,

Metodinė priemonė Pateikti piešti komiksai, eiliuotos
„Linksmosios kelių pamokos, paveiksliukai spalvinimui.
eismo taisyklės
Tai puiki priemonė situacijų
modeliavimui.
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Zita Kuprienė
Kauno Algio
Žikevičiaus saugaus
vaiko mokykla
Daiva Piličiauskienė

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

Vaidinimų
scenarijai
„Dviratukas“,
„Eismuolis“,
„Žaliosios miško
aikštelės pamokos“
Kauno miesto
ikimokyklinių
grupių auklėtinių ir
pirmųjų klasių
mokinių piešinių
konkursas „Saugi
mano šeima“
Kompiuterinių
piešinių konkursas
Kauno miesto
mokyklų 8 – 12
klasių mokiniams
„Aš saugus“
Mokomieji ir
meniniai vaizdo
filmai

Vaidinimų scenarijai saugaus eismo
temomis, teatro studijos „Eismuolis“
pasirodymų nuotraukos.

Kauno Algio
Žikevičiaus saugaus
vaiko mokykla
Daiva Piličiauskienė

Piešinių konkurso, ugdančio mokinių
kūrybiškumą saugaus eismo srityje,
„Saugi mano šeima“ nuostatai,
geriausių piešinių ir laureatų
apdovanojimo renginio nuotraukos.

Kauno Algio
Žikevičiaus saugaus
vaiko mokykla

Piešinių konkurso, ugdančio mokinių
kūrybiškumą saugaus eismo srityje,
nuostatai, geriausi piešinių konkurso
dalyvių piešiniai.

Kauno Algio
Žikevičiaus saugaus
vaiko mokykla

Pateiktas DVD diskas su meniniais
vaizdo filmais, skatinančiais vaiko
vaizduotę ir kūrybiškumą, bei
mokomieji vaizdo filmai, kurių
kūrimo procesuose dalyvauja vaikai.
Vaizdinė medžiaga, Pateikti du aplankai kūrybiškam
skirta integruotam saugaus eismo taisyklių mokymui,
saugaus eismo
iliustruotų situacijų analizei:
mokymui 1-oje, 2- „Vaizdinė medžiaga, skirta
oje klasėse
integruotam saugaus eismo mokymui
1-oje klasėje“, „Vaizdinė medžiaga,
skirta integruotam saugaus eismo
mokymui 2-oje klasėje“.
Karpiniai dideliems Knygelė, supažindinanti su viena
ir mažiems
retesnių meno rūšių – popieriaus
karpiniais. Šioje knygelėje išdėstyti ir
aprašyti karpymo įrankiai, piešinio
paruošimas, karpymo būdai,
klijavimas ir karpinių rūšys.

Kauno Algio
Žikevičiaus saugaus
vaiko mokykla

Pramoga
Išsamus pramogos aprašymas,
„Meškiuko gimimo renginio scenarijus. Veiklos
diena“
iliustruotos nuotraukomis.

Daiva Piličiauskienė

Daiva Piličiauskienė

Paulius Dautartas
Kauno Algio
Žikevičiaus saugaus
vaiko mokykla
Albinas Kaluževičius

Kauno rajono
Domeikavos lopšelis
– darželis
Renata Bindokaitienė

Kauno rajono
Domeikavos lopšelis
– darželis
Renata Bindokaitienė
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181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

Projektas
Projekto aprašas; vaikų atlikti
„Smagurių savaitė“ produktų tyrimai (vykdyta apklausa,
sudarytos diagramos); individualios
kūrybinės užduotys, nuotraukos,
iliustruojančios renginių akimirkas.
Idėjos vaiko raiškos Vaidybos metodo taikymo vaikų
ir kūrybiškumo
kūrybingumui ugdyti patirties
ugdymui per
apibendrinimas. Pridėti vaikų
vaidybą
spektaklių scenarijai ir įrašai
kompaktinėse plokštelėse.
Grupės
bendruomenės
tradicija kaip
priemonė,
skatinanti vaikų
kūrybiškumą
Tėvų ir pedagogų
bendradarbiavimo
įtaka ugdant
ankstyvojo amžiaus
vaikus
Ikimokyklinio
ugdymo judriosios
veiklos idėja
„Linksmasis rudens
takas“
Kūrybiškumo
ugdymas
keramikos
užsiėmimuose
Vaikų
kūrybiškumo
ugdymas
netradicinių
renginių metu
Kūrybingumo
ugdymas karpinių
būrelio
užsiėmimuose.
„Kas kraičio
skrynion nesudėta“

Kauno rajono
Domeikavos lopšelis
– darželis
Renata Bindokaitienė
Jonavos vaikų
lopšelis – darželis
„Žilvitis“
Virginija
Jankauskienė

Darželio grupės vaikų gimtadienių
šventimo, tapusio tradicija, patirties
apibendrinimas, iliustruotas
nuotraukomis, vaikų kūrybiniais
darbais.

Jonavos vaikų
lopšelis – darželis
„Žilvitis“

Dalijamasi bendradarbiavimo su
ankstyvojo amžiaus vaikų tėvais
patirtimi, aprašytas „Žirniukų“ grupės
projektas „Mamytės belaukiant“.

Jonavos vaikų
lopšelis – darželis
„Žilvitis“

Organizuotos judriosios veiklos 5-6
metų vaikams „Linksmasis rudens
takas“ aprašymas, iliustruotas
nuotraukomis.

Jonavos vaikų
lopšelis – darželis
„Žilvitis“

Išsamiai aprašoma keramikos
užsiėmimų veikla, pridedamos vaikų
kūrybinių darbų fotonuotraukos.

Kėdainių mokykla –
darželis „Puriena“

Apraše pateikiami netradicinių
renginių scenarijai, eigos aprašymai,
renginių nuotraukos, vaikų kūryba.

Kėdainių mokykla –
darželis „Puriena“

Pateiktas metodo aprašas. Apraše
panaudoti Kėdainių mokyklos –
darželio „Puriena“ karpinių būrelio
ugdytinių ir mokytojos sukurti
karpiniai.

Kėdainių mokykla –
darželis „Puriena“
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Ona Naraškevičienė

Vida Palaimienė

Jolanta Virbalinė

Zita Dzidzinavičienė

Dalytė Ivoškienė

Jovita Krutkienė

189.

190.

Mokyklinis
Pateiktas mokyklinio spektaklio
spektaklis „Tikroji aprašas, scenarijus, nuotraukos,
sėkmė“
mokinių kūrybiniai darbai: filmuota
medžiaga, pateiktys.

Kauno maisto
pramonės mokykla

Mokymo per
Aprašomi mokinių motyvaciją ir
žaidimą galimybės. kūrybingumą skatinančio mokymo
Žaidimas „Rinka“ per žaidimą metodo taikymo
pavyzdžiai. Verslumo įgūdžių
formavimas pateikiamas kaip
žaidimas „Rinka“.

Kauno Statybininkų
rengimo centras
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Irena Vainienė

Gentrūda Česnovienė,
Kristina Vašcovienė

Parodos organizacinis komitetas:
Ilona Teresienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro
metodininkė
Zita Verbickienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro
metodininkė
Vilija Demjanova, Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos
direktoriaus pavaduotoja
Nijolė Leonovienė, Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos
direktoriaus pavaduotoja
Vida Lauruškienė, Kauno moksleivių aplinkotyros centro
direktoriaus pavaduotoja
Rita Morkūnienė, Kauno Vinco Kudirkos vidurinės mokyklos
direktoriaus pavaduotoja
Zita Žižiūnienė, šv. Kazimiero vidurinės mokyklos informacinių
technologijų mokytoja ekspertė

Parodos kuratorė –
Kauno m. Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja
Ona Visockienė

