
KLAIPĖDOS MOKSLEIVIŲ SAVIRAIŠKOS CENTRAS                                                      

Virtualus miesto istorijos pažinimo projektas „Sukurk memą apie Memelį“

NUOSTATAI

1. Organizatorius - Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras

2. Tikslai: 

 patriotiškumo,  pilietiškumo,  kūrybiškumo  bei  saviraiškos  ugdymas  per  gimtojo  miesto  istorijos
pažinimą; 

 mokymosi erdvių praplėtimas.

3. Uždaviniai: 

 pažinti miesto istoriją ir mokyti pateikti įdomius faktus panaudojant IKT; 
 mokyti naudotis įvairiais šaltiniais;  
 mokyti naudotis internetiniais įrankiais: elektroniniu paštu, Wakeme, Makeameme ir kt.;      
 parengti memą ir jį pristatyti.

4. Data, laikas, vieta: projektas vyks kovo-balandžio mėnesiais virtualioje erdvėje. Baigiamasis renginys
vyks balandžio mėnesio pabaigoje,  jo metu dalyviai  pristatys sukurtus produktus bei bus apdovanojami.
Baigiamojo renginio data ir vieta bus paskelbti vėliau užsiregistravusiems dalyviams.

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

6. Projekto eiga: 

6.1.  Registracija:  mokytojai  registruoja  susidomėjusius  mokinius  per  google  forms nuorodą:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE-mtxucJZiJ8LGirUWgv_Tj-JOmFh2R7tJCmWa1G7S8gJDQ/viewform

iki kovo 10 d. (mokinio vardas, pavardė, mokykla ir klasė, el.pašto adresas).

6.2. Memo kūrimas: 

 pasirinkti įdomų istorinį miesto įvykį, bei tą įvykį atitinkantį paveikslėlį iš interneto, spaudos ar kitų
šaltinių;  

 pasinaudojant  istoriniu  kontekstu,  sukurti  trumpą  ir  informatyvų  tekstą  (gali  būti  naudojama
tiesioginė kalba); 

 pasirinkta memų kūrimo programėle sukurti memą (viena iš memų kūrimo programėlių gali būti: https://
makeameme.org/); 

 sukurtą  memą išsaugoti  kaip  paveikslėlį  (JPG, GIF),  paveikslėlio  pavadinime nurodant  autoriaus
vardą ir  pavardę.  Jei  tas pats  mokinys sukuria ir  nori  pateikti  daugiau nei vieną memą,  įvardinti
vardu, pavarde bei numeriu.  

 memo paveikslėlį įkelti į Word dokumentą ir šiame dokumente taip pat pateikti (žiūrėti priedą Nr. 2):
 autoriaus vardą, pavardę, mokyklos pavadinimą ir klasę;
 šaltinio nuorodą;
 istorinio įvykio kontekstą;
 memo teksto vertimą (tekstas gali būti ir užsienio kalba, jei tai geriau skamba);

 Word  dokumentą  konvertuoti  į  PDF  dokumentą,  dokumento  pavadinimas  -
autoriaus vardas_pavardė. 

6.3. Įkėlimas: PDF dokumentą  įkelti į Wakelet platformą, kurios nuoroda bus atsiųsta į mokinio el.paštą.  
Taip pat atskirai įkelti memą, kaip paveikslėlį.

7. Vertinimas ir apdovanojimas.  Mokinių darbai vertinami 7-8 ir 9-11 klasių grupėse. Vertinant darbą,
atsižvelgiama į memo originalumą bei minties gilumą.  Dešimt geriausių darbų bus apdovanoti  prizais  ir
diplomais. Mokytojams, vadovavusiems mokinių darbams, bus išduotos KMSC pažymos.

8. Konsultacijos. Galimos konsultacijos mokykloje sutartu laiku, bei telefonu +37065070707 arba el.paštu
krastotyra.violeta@gmail.com     

https://makeameme.org/
https://makeameme.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE-mtxucJZiJ8LGirUWgv_Tj-JOmFh2R7tJCmWa1G7S8gJDQ/viewform


Priedas Nr.1. Šaltiniai

Kas tai yra "memas" https://lt.wikipedia.org/wiki/Memas

Keletas nuorodų į  įdomias miesto istorijos temas ir faktus:

Miesto pradžia 

http://www.uostas.info/miestas/miesto-istorija/klaipedosistorija/123-memeliosutartis.html

http://www.uostas.info/miestas/miesto-istorija/klaipedosistorija.html

Turgaus gatvė http://www.krastogidas.lt/objektai/57-turgaus-gatve-marktstrasse

S. Dachas http://krastas.klavb.lt/dachas-simonas-1605-1659/

http://www.xn--altiniai-4wb.info/files/literatura/LE00/Simonas_Dachas._Eil%C4%97ra
%C5%A1%C4%8Diai.LE3000.pdf

Karalienė Luizė, Borusija

https://kamane.lt/Kamanes-tekstai/Istorija/Nemari-karalienes-Luizes-legenda

https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/nuo-borusijos-iki-zvejo-578080

https://www.lrytas.lt/kultura/istorija/2015/11/27/news/karalienes-luizes-zingsnius-primena-medziai-ir-pastatai-
2758138/

Hitleris Memelyje

http://www.uostas.info/miestas/miesto-istorija/klaipedosistorija/302-hitleris-klaipedoje.html

Dangės uostas http://www.uostas.info/uostas/uostoistorija/dangesuostas.html

Jono bažnyčia  http://www.krastogidas.lt/objektai/332-klaipedos-sv-jono-baznycia

Vagneris ir Memelis https://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipedos-akvareles/klaipedos-akvareles-namai-ir-zmones-
521-1613129/

https://www.lrytas.lt/kultura/scena/2017/08/15/news/nuo-antstoliu-beges-kompozitorius-richardas-wagneris-lankesi-
klaipedoje-2229200/

H.  Šlymanas  ir  didysis  Memelio  gaisrashttp://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-02-02-gintaras-aleknonis-
nostalgijos-knyga/39870

https://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipedos-istorija/troja-slymanas-klaipeda-1605398/

http://www.uostas.info/miestas/pasimatymai/miestaszmones/195-slymanas.html

J. Saulėnienė, R. Tarik "Nugrimzdusi Klaipėda" 1 (2009,  "Druka" UAB)

 ir 2 (2015, "Eglė") knygos 

Septynių autorių straipsnių rinkinys. Klaipėda. Istorija populiariai. "Druka", 2002.

Priedas Nr.2. Memo pateikimo pavyzdys
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