
GEROSIOS PATIRTIES BANKO PRIEMONIŲ SĄRAŠAS MAŽEIKIŲ MOKSLEIVIŲ NAMAI 

 

Eil. 

Nr.  

Priemonės pavadinimas,                                                    

sukūrimo metai  

Trumpas priemonės aprašymas, 

nurodant formą kaip parengta   

Autorius/ 

autoriai                                 

(pedagogo 

vardas, pavardė) 

Dalykas – tikslinė 

grupė  

Ugdymo įstaiga  

1.  „Individuali mokymo programa 

informatikos būreliams „Interneto 

technologija“ 2010 m. 

Spausdinta informacinių 

technologijų mokymo medžiaga, 

apimanti 216 akademinių valandų 

kursą, sudarytą iš 5 modulių: 

1. Operacinė sistema 

„Windows“; 

2.  www puslapių kūrimas 

(HTML); 

3. Tinklapių kūrimas su 

FrontPage Express; 

4. Web grafika; 

5. Pasaulinis voratinklis www. 

Neformaliojo 

ugdymo 

mokytojas 

metodininkas 

Rolandas 

Mikulskis 

Informacinių 

technologijų 

neformalus 

ugdymas 

Mažeikių moksleivių 

namai 

2.  Kostiumo dizainas „Portfolio“, 

2018-2019 m. 

Meniškai apipavidalintas segtuvas, 

kurio turinį sudaro: mados kostiumų 

meninės detalės, konstrukcijos, 

brėžiniai ir piešiniai, nuotraukos, 

koliažai ir kita medžiaga, susijusi su 

Neformaliojo 

ugdymo 

mokytoja Irutė 

Miltakienė 

Dailė (dizainas) Mažeikių moksleivių  

namai 



kostiumo dizainu. (Mokinės 

Gabrielės Barkutės kūrybinis darbas) 

3.  "Vertinimas ir įsivertinimas 

neformaliame ugdyme",  

2018 m. 

Pateiktyje (Pover Point programa): 

demonstruojamos įvairios 

šiuolaikinės meno išraiškos formos 

neformaliajame ugdyme; dailės ir 

dizaino netradiciniai metodai 

(laikmenoje), moksleivių kūrybinių 

darbų pavyzdžiai 

Neformaliojo 

ugdymo 

mokytoja Irutė 

Miltakienė 

Dailės, dizaino 

neformalus 

ugdymas 

Mažeikių moksleivių  

namai 

4.  „Piešiu Čiurlionį“, 2017 m. Vaizdinė pateiktis (Power Point) su 

muzikiniu fonu, kurioje yra pateiktas 

trumpas M. K. Čiurlionio kūrybos 

pristatymas, įvairaus amžiaus vaikų 

teminiai kūrybiniai piešiniai, atlikti 

artima dailininko kūrybai technika. 

Neformaliojo 

ugdymo 

mokytoja 

metodininkė 

Genė Brasienė 

Dailė Mažeikių moksleivių 

namai 

5. „Tautinio kostiumo aksesuarų raštų 

simboliai. Jų panaudojimas 

moksleivių kūryboje“, 2017 m. 

Vaizdinė pateiktis (Power Point) su 

muzikiniu fonu, kurioje pristatomi 

lietuvių liaudies ornamentiniai raštai, 

jų simboliai įvairaus amžiaus 

mokinių kūrybiniuose darbuose. 

Neformaliojo 

ugdymo 

mokytojos: 

metodininkė 

Genė Brasienė, 

mokytoja Irutė 

Miltakienė 

 

Dailė Mažeikių moksleivių 

namai 



6. „Metodinė medžiaga papildomo 

ugdymo grupei“ (Dailė), 2002 m. 

Metodinė knyga. Dailės pamokos 

pradinių klasių moksleiviams 

Neformaliojo 

ugdymo 

mokytoja 

metodininkė 

Genė Brasienė 

Dailė Mažeikių moksleivių 

namai 

7.  „Lietuvos etninė kultūra“ Informacinis aplankas, kurį sudaro 

labai įvairi, per ilgą laikotarpį 

surinkta informacija apie Lietuvos 

etnografiją: iškarpos iš periodinės 

spaudos, nuotraukos, trafaretai, 

mokymo užduotys, žemėlapiai, 

aprašai ir kt. 

Neformaliojo 

ugdymo 

mokytoja  Nijolė 

Plaušinienė 

Neformalus 

ugdymas pradinėse 

klasėse -  

etnografija 

Moksleivių namai 

 


