PROGRAMA

Pranešimai ir diskusijos

Nominacijų įteikimo ceremonija

1300-1600val.

1400-1500val.

1500-1600 val.

Kviečiame dalyvauti Lietuvos fizikos mokytojų
asociacijos LFMA, Kauno Švietimo ir ugdymo
skyriaus, Kauno pedagogų Kvalifikacijos Centro
organizuojamoje
konferencijoje
„Fizikos
bandymai aplink mus 2019“, kuri įvyks 2019 m.
birželio 12 d. Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje,
Aušros g. 3.
Konferencijos pradžia 1300 val.

Pranešimai: gimnazijos 102 kabinete

Organizacinis komitetas:
Ilona Teresienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos
centro metodininkė;
Jūratė Blažienė, LFMA Kauno skyriaus
pirmininkė, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos
fizikos mokytoja ekspertė.

Konferencijos eiga:
I. Dalyvių registracija. Bandymų sekcijos
atidarymas 1300-1400 val.
Gimnazijos foje mokiniai demonstruos savo
sukurtus bandymus.
II. Paskaitos ir pranešimai: 1400-1500val.
▪ Mokiniams – KTU atstovų paskaita
mokiniams aktų salėje.
▪ Mokytojams – gimnazijos 102 kabinete
respublikos fizikos mokytojai dalinsis bandymų
kūrimo patirtimi, svečio paskaita.
III. Nominacijų įteikimo ceremonija 1500val.
Gimnazijos aktų salėje bus apdovanojami
geriausių darbų autoriai bei jų mokytojai.

Įteikimo ceremonija: gimnazijos aktų salėje

Vedėja: Nijolė Žilienė, Kauno Bernardo
Brazdžionio mokyklos direktoriaus pavaduotoja,
fizikos mokytoja metodininkė:

 Gimnazijos mokinių koncertas.

„Mokymo turinio valdymo sistema - mokytojo
pagalbininkas“ Stasys Kirdeikis, Utenos Adolfo
Šapokos
gimnazijos
fizikos
mokytojas
metodininkas.



"Fizikos
mokomės
kūrybiškai"
Salomėja
Kukauskienė, Kauno LSMU gimnazijos fizikos
mokytoja ekspertė; Leonavičienė Laimutė, Kauno
Simono Daukanto vidurinės mokyklos fizikos
mokytoja ekspertė.
"Teoriniai ir praktiniai eksperimento ypatumai"
Rima Baltrušaitienė, Kauno Kazio Griniaus
progimnazijos fizikos mokytoja ekspertė.
Mokytojų diskusijos
Pranešimus skaitys Lietuvos fizikos mokytojai,
jie
dalinsis
naujomis
fizikos
dėstymo
metodinėmis idėjomis.
Po pranešimų mokytojams bus suteikta galimybė
užduoti klausimus bei pasisakyti apie problemas,
iškylančias mokinių kūrybinių darbų kūrimo
procese. Vyks diskusijos apie mokinių konkurso
„Fizikos bandymai aplink mus“ eigos pakitimus
bei perspektyvas.



Sveikinimo žodis: Kauno Jono Jablonskio
gimnazijos
direktorė
Danguolė
Miškinienė.
Pranešimas: “Mokinių eksperimentinio
kūrybingumo skatinimas“, Kauno Jono
Jablonskio gimnazijos fizikos mokytoja
ekspertė Jūratė Blažienė.

Kviestiniai svečiai


KTU akademikas profesorius habilituotas
daktaras Vytautas Ostaševičius.
 Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausias
specialistas Edvardas Starkus.
 Lietuvos Fizikos Mokytojų Asociacijos
LFMA Prezidentė, Kauno jėzuitų gimnazijos
fizikos
mokytoja
ekspertė
Rigonda
Skorulskienė
Nominacijų įteikimo metu kiekvienam svečiui
bus suteiktas žodis bei galimybė atskiroms klasių
kategorijoms įteikti apdovanojimus.

Renginio metu bus apdovanojama:
 Video darbų sekcija;
 Bandymų sekcija;
 Aktyviausios komandos.
Konferencijos dalyviams bus demonstruojami
geriausi video darbai.
1600 val. Kavos pertraukėlė, diskusijos...

Lietuvos fizikos Mokytojų
asociacijos
RESPUBLIKINĖ
Konferencija

FIZIKOS BANDYMAI
APLINK MUS
2019

„Paversti dalykus tinkamais yra
kūrybinis procesas.“
W. J. J. Gordon

PROGRAMA
Konkurso darbus galite rasti
http://fizikavisiems.lt

RENGINIO RĖMĖJAI
Kauno m. Švietimo ir ugdymo skyrius
Kauno m. Pedagogų Kvalifikacijos Centras
Kauno Jono Jablonskio gimnazija
„EKSPLA“ lazerinių technologijų įmonė
UAB MGF „Šviesos konversija“
KTU Kauno Technologijos Universitetas
Lietuvos Fizikos Mokytojų Asociacija
Kauno m. fizikos mokytojų metodinis būrelis

Kaunas
2019 m. birželio 12 d.

