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KAUNO MOKYKLŲ MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ METODINIŲ PRIEMONIŲ IR
EKSPOZICIJŲ, SKIRTŲ LIETUVOS ISTORIJOS ATMINTINŲ DATŲ IR
VALSTYBINIŲ ŠVENČIŲ PAMINĖJIMUI, PARODA „KOVOSE UŽGIMUSI LAISVĖ“

PARODOS NUOSTATAI
Tikslas – pristatyti Kauno miesto visuomenei, švietimo įstaigų bendruomenėms Kauno miesto
mokyklų mokytojų ir mokinių metodines priemones ir ekspozicijas (stendus), skirtas Lietuvos
istorijos atmintinoms datoms ir valstybinėms šventėms paminėti.
Dalyviai: Kauno miesto mokyklų mokytojai ir mokiniai.
Tikimės sulaukti mokyklų mokytojų ir mokinių metodinių priemonių ir ekspozicijų (stendų),
skirtų Lietuvos istorijos atmintinoms datoms ir valstybinėms šventėms paminėti, parengtų 20082010 m.

Laukiami rezultatai:
Su parengtomis metodinėmis priemonėmis ir ekspozicijomis (stendais) susipaţins Kauno miesto
visuomenė, švietimo įstaigų bendruomenės.
Bus išleistas parodoje ekspnuojamų eksponatų katalogas.
Geriausių metodinių priemonių ir

ekspozicijų kortelės bus patalpintos Kauno pedagogų

kvalifikacijos centro Edukacinės patirties banke.
Paroda vyks 2011 m. vasario 11 d. – kovo 16 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre.
Apie dalyvavimą parodoje prašome pranešti telefonu 32 40 61 iki vasario 1 d.
Metodines priemones ir ekspozicijas (stendus), atspausdintą parodos eksponato kortelę,
elektroninę kortelės versiją prašome pateikti Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkei
Vilijai Barzdţiuvienei (116 kab.), el. p.: vilija.barzdziuviene@kpkc.lt iki vasario 7 d.
Ekspozicijos kortelės forma pridedama (ţr. 1 priedą).

Galimos pristatomos medžiagos temos:


Kauno miesto 8-9 klasių mokinių geriausių darbų ekspozicija, skirta Ţalgirio mūšio 600
metų jubiliejui paminėti (eksponuojami viktorinos, skirtos Ţalgirio mūšiui paminėti, I-ojo
etapo darbai).



Kauno miesto mokytojų parengtos metodinės priemonės (pamokų planai, švenčių
scenarijai, sukurti filmai, atsiminimų aplankai ir kt.), skirtos Sausio 13-ajai, Vasario 16ajai, Kovo 11-ajai ir kitoms datoms, atitinkančioms parodos temą, paminėti.

Reikalavimai parodai pateikiamoms metodinėms priemonėms ir ekspozicijoms:
1. Pateikiama medţiaga turėtų būti estetiška, pritaikyta pakabinimui, pastatymui, eksponavimui
parengtuose aplankuose.
1.1. Būtina nurodyti:
1.1.1. Medţiagos temą (pavadinimą).
1.1.2. Mokyklos pavadinimą arba autoriaus vardą, pavardę, pareigas, atstovaujamos mokyklos
pavadinimą.
PASTABA: uţ eksponuojamos medţiagos turinį atsako autoriai.

Parodos organizatoriai:
Kauno miesto savivaldybės administracijos
Švietimo ir kultūros departamento
Švietimo ir ugdymo skyrius,
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras,
Kauno miesto istorijos mokytojų metodinis būrelis.

1 PRIEDAS
PARODOS EKSPONATO KORTELĖ
Švietimo institucija _____________________________________________________
Dalykas, sritis
Istorija, Pilietinis ugdymas ______________________________
Tema ________________________________________________________________
Ţanras (monografija, knyga, programa, lentelės, pamokų ciklas, tyrimas, testas,
mokomosios uţduotys, kt.)
_____________________________________________________________________

Autorius arba
autorių grupė

vardas, pavardė__________________________________________
pareigos _______________________________________________
išsilavinimas ____________________________________________
kvalifikacinė (vadybinė) kategorija ___________________________
vardas, pavardė _________________________________________
pareigos _______________________________________________
išsilavinimas ____________________________________________
kvalifikacinė (vadybinė) kategorija ___________________________

Adresas

miestas (rajonas) _________________________________________
mokykla _________________________________________________
telefonas _______________________________________________
elektroninis paštas ________________________________________

Anotacija (iki 300 ţenklų)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Darbas pristatytas (data) _________________________________________________
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) ___________________________________
KPKC metodininkė Vilija Barzdţiuvienė, tel. 32 40 61

