
Fotografijų konkursas „Pamoka netradicinėje 

erdvėje“. Pagrindinis prizas – Ramygalos gimnazijai



Vasario 14 d. 

 Renginio dalyvius pasveikino Švietimo centro direktorė Jurgita Vaitiekūnienė. 
Direktoriaus pavaduotoja Renata Jankevičienė pristatė konkurso rezultatus.

 Ramygalos gimnazijos mokytojai Viktorijai Paškevičienei įteikta Švietimo centro 
padėka už kūrybišką savanorišką veiklą, skatinančią Panevėžio rajono mokytojų 
ir kitų suaugusiųjų mokymąsi visą gyvenimą.

 Ramygalos gimnazijos mokytoja Laima Grikšaitė ir jos mokinės Evelina 
Petravičiūtė, Greta Viliūnaitė, Simona Ulevičiūtė, Ugnė Čeponytė, Ugnė 
Volkovaitė pristatė integruotos fotografijos, lietuvių ir anglų kalbų pamokos 
rezultatą – miniatiūras ir fotonuotraukas.

 Ramygalos gimnazijos mokytoja Viktorija Paškevičienė vedė kūrybines dirbtuves 
„Fotografijos ABC“. 

 Renginį baigėme kūrybinių dirbtuvių darbų virtualia paroda. Kviečiame 
pasigrožėti mūsų mokytojų ir mokinių darbais bei artėjant Vasario 16-ajai –
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai – pamatyti daiktus ir žmones kitoje šviesoje!



Praktinė užduotis

Iš aplinkos objektų fotografijų 

sukomponuoti žodį 

LIETUVA



Reikalavimai praktinei užduočiai ir jos atlikimui:

Darbas vyksta grupėmis

Kiekviena grupė turi konsultantą - mokytoją

Raidės negali būti dirbtinės (specialiai sukurtos)

Žodžio kompozicija turi būti sudėta į skaidrę (PowerPoint)

Darbo atlikimo ir pateikimo trukmė – 1 akademinė valanda

Fotografuojama aplinka – Švietimo centro patalpų vidus ir 

išorė



Dembavos progimnazija, Karolis Carenko ir 

Dovas Samėnas, 5 kl. 



Paliūniškio pagrindinė mokykla,

Arūnė Nakvosaitė ir Livija Mardosaitė, 8 kl.



Velžio gimnazija, Armandas Kadys, Kamilė 

Ignatavičiūtė, Laura Pleskytė, Matas 

Misevičius



Ramygalos gimnazijos mokytojos – Sandra 

Gruzdienė, Laima Grikšaitė, Viktorija Paškevičienė



Padėka 

 Dėkojame mokyklų vadovams už sudarytas galimybes 

mokiniams ir mokytojams dalyvauti renginyje.

 Ačiū Viktorijai Paškevičienei už puikią kūrybinių dirbtuvių 

idėją!

 Konkurso dalyviams vasario 21 d. 11 val. dovanojame 

kino pamoką „Purpurinis rūkas“, kuri vyks kino centre 

„Garsas“.



Dienos idėja 2019 m.

 Pakviesti gimtosios, užsienio kalbų, informacinių 

technologijų ir kitus mokytojus vesti integruotas pamokas 

bei paskatinti mokinius kurti miniatiūras.

Gražiausius darbus (kokybiškas nuotraukas, lietuvių kalba 

sukurtas miniatiūras bei jų vertimus į anglų, rusų, 

prancūzų, vokiečių kalbas, siųsti į Panevėžio rajono 

švietimo centrą). 

 Jei Panevėžio rajono mokytojai pritars šiai idėja, ves 

integruotas pamokas, konsultuos mokinius ir atsiųs 

konkursui kokybiškų darbų, ieškosime galimybių trimis 

kalbomis išleisti mokinių nuotraukomis iliustruotą knygą.


