
                                                         

                   

 

 

 

Virtualus kraštotyros projektas „Vienos fotografijos istorija“, skirtas Žemaitijos metams 

NUOSTATAI 

1. Organizatorius - Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras 

2. Tikslai:  

 patriotiškumo, pilietiškumo bei saviraiškos ugdymas orientuojant į šeimos ir gimtojo krašto 

istorijos, etnokultūros pažinimą;  

 mokymosi erdvių praplėtimas. 

3. Uždaviniai:  

 pažinti ir mokyti parodyti šeimos istorijos įvykius per Žemaitijos ar Lietuvos istorijos įvykių 

prizmę;  

 mokyti naudotis "Europeana" platforma ir kitais šaltiniais;   

 mokyti naudotis internetiniu įrankiu Padlet;       

 parengti kraštotyrinį rašinį.                                                                                                                                             

4. Data, laikas, vieta: projektas vyks vasario-gegužės mėnesiais virtualioje erdvėje, Padlet 

internetinio įrankio erdvėje. Baigiamasis renginys vyks gegužės mėnesį, jo metu dalyviai pristatys 

kraštotyrinius rašinius bei bus apdovanojami. Baigiamojo renginio data ir vieta bus paskelbti vėliau 

5. Dalyviai.  Kviečiame dalyvauti miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7-11 klasių mokinius.  

6. Projekto organizavimo tvarka:  

 Registracija: mokytojai registruoja susidomėjusius mokinius per google forms nuorodą 

(https://docs.google.com/forms/d/1xBZmqYbMJqL6PeFFu3EU_kzc1N7md2Zr1Uo2WN0p

0CQ/edit), iki vasario 5 d. (mokinio vardas, pavardė, mokykla ir klasė). 

 Vasario mėnesį  mokiniai studijuoja "Europeana" šaltinį (www.europeana.eu) ir pasirenka 

fotografiją, kuri turėtų tapti jų kraštotyrinio rašinio pagrindu.  

 Kovo mėnesį mokiniai pasirinktos fotografijos nuorodą įkelia į Padlet  erdvę ir šią 

nuotrauką detaliai aprašo: vaizduojamą laikotarpį, objektus, aplinką, detales ir kt.; Kuriant 

šios medžiagos pateikimą Padlet erdvėje, mokinys nurodo savo vardą, pavardę, klasę ir 

mokyklą. Padlet nuoroda: https://padlet.com/violeta_cumak/mlkeu0z6buy3. Taip pat 

tyrinėjamos Padlet platformos galimybės, vertinami kitų mokinių įkelti darbai.  

 Balandžio mėnesį tyrinėdami šeimos /giminės archyvą mokiniai ieško panašaus laikotarpio 

ar turinio fotografijos, ją įkelia į Padlet platformą ir detaliai aprašo. Taip pat studijuoja kitus  

šaltinius, ieško ryšio su Žemaitijos, Lietuvos istorijos įvykiais bei kuria kraštotyrinį rašinį 

(ne mažiau nei du A4 formato lapai, 1,5 eilutės, Times New Roman, 12 pt), sudaro nuorodų 

į šaltinius sąrašą.  

 Gegužės mėnesį vyks baigiamasis projekto renginys, kurio metu mokiniai pristatys savo 

darbus.  

Patvirtinta:________________                                                                                 

Klaipėdos MSC direktorius  

Vytautas Krutulis                                                                                                                                                             

2019 m. sausio mėn. 23  d. 

 



7. Vertinimas. Mokinių darbai vertinami 7-8 ir 9-11 klasių grupėse. Vertinanat kraštotyrinį rašinį, 

atsižvelgiama į išsamius pasirinktų fotografijų aprašymus, ryšio su Žemaitijos ar Lietuvos 

istoriniais laikotarpiais ar įvykiais aprašymą bei šaltinių sąrašą.  

 

Mokytojams, vadovavusiems mokiniams-projekto dalyviams bus išduotos KMSC pažymos. 

Vasario ir kovo mėnesiais projekto dalyviams pageidaujant, projekto vadovė suderintu laiku gali 

konsultuoti dalyvių grupę projekto vykdymo klausimais. 

 

Violeta Čumak 
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