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Gerosios patirties sklaidos parodos „Vertinimas ugdant“
NUOSTATAI
2012-02-20
Tikslas – sudaryti sąlygas Kauno m. švietimo įstaigų komandoms ir pedagogams pasidalinti
sėkminga mokinių pasiekimų vertinimo bei vertinimo sistemos kūrimo mokykloje patirtimi.
Tikimasi sulaukti mokymosi vertinimo sistemos, taikomos konkrečioje ugdymo įstaigoje, išsamių
aprašymų ir /arba informacijos, pateiktos stende; mokymosi vertinimo patirties (individualios ar
komandinės) aprašymų.
Aktualios parodos sritys:
o Būdų ir metodų, padedančių stebėti ikimokyklinio amžiaus vaikų pažangą bei fiksuoti
individualius pasiekimus, taikymo patirtis.
o Vertinimo informacijos rinkimas, fiksavimas, analizavimas ir panaudojimas ugdymui
planuoti ir koreguoti.
o Mokymosi vertinimo sistema, taikoma konkrečioje mokykloje (jos aiškumas ir
pagrįstumas, mokyklos bendruomenės poreikių atitikimas).
o Mokytis padedančio vertinimo ir įsivertinimo būdų ir metodų taikymo individuali
patirtis.
o Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas.
o Vertinimo informacijos pateikimo mokiniams, tėvams, kitiems mokytojams, mokyklos
administracijai formos ir būdai. Vertinimo informacijos aptarimas.
o Kitos sritys.
Laukiami rezultatai
Švietimo ir ugdymo įstaigos bei pedagogai pasidalins mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo
patirtimi. Tai įtakos ir kitų mokyklų darbą. Pagerės vertinimo kokybė, atsiras mokymosi vertinimo
sistema.
Bus parengtas parodos katalogas (su eksponatų anotacijomis), skelbiamas Kauno pedagogų
kvalifikacijos centro internetinėje svetainėje: http://www.kpkc.lt
Paroda vyks 2012 m. balandžio 11 – gegužės 31 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre.
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Reikalavimai pateikiamiems eksponatams
1. VISI EKSPONATAI turi būti:

1.1 Estetiški, pateikti segtuvuose ar (ir) stenduose;
1.2 Atitinkantys žanro reikalavimus, suprantami, lengvai skaitomi, parašyti taisyklinga kalba;
1.3 Nepažeidžiantys autorinių teisių;
1.4 Pateikti su atspausdinta parodos eksponato kortele, o jos elektroninę versiją būtina
atsiųsti el.paštu ilona.teresiene@kpkc.lt arba zita.verbickiene@kpkc.lt .
2. EKSPONATAI, PATEIKIAMI SEGTUVUOSE, turi būti:
2.1 Spausdinti (tekstas surinktas 12 dydžio punktu Times New Roman šriftu, tarp eilučių
paliekant 1,5 eilutės intervalą), tvirtai susegti, puslapiai sunumeruoti;
2.2 Metodinį darbą turi sudaryti:
2.2.1 Informatyvus segtuvo viršelis: nurodyta švietimo įstaiga, eksponato pavadinimas,
darbo autoriaus vardas ir pavardė, kvalifikacinė kategorija, darbo atlikimo metai.
Jeigu segtuvas nepermatomas, viršelis užklijuojamas ant jo;
Jeigu įstaiga pateikia keletą segtuvų, jų viršeliai apipavidalinami, išlaikant vienodą
dizainą;
2.2.2 Atspausdinta eksponato kortelė (žiūrėti priedą)
Atkreipiame dėmesį, kad kortelėje pateikiama ne pedagogo veiklos, o to eksponato –
metodinio darbo – anotacija.
2.2.3 Turinys (skyrių ir skyrelių pavadinimai, nurodant puslapio numerį);
2.2.4 Įvadas (temos aktualumas, metodinio darbo tikslas ir uždaviniai, teorinis
pagrindimas);
2.2.4 Dėstymas (praktinės vertinimo patirties aprašymas). Svarbu atskleisti ne tik gautus
rezultatus, bet ir patį procesą, kaip tie rezultatai buvo pasiekti. Reikėtų nurodyti, kiek
laiko taikoma vertinimo patirtis, kokio amžiaus tarpsnio mokiniams, kuo naudingas šis
vertinimas. Jeigu pateikiama mokymo priemonė, turi būti jos išsamus aprašymas su
konkrečiais metodiniais nurodymais.
2.2.5 Išvados, apibendrinimai, rekomendacijos;
2.2.6 Naudotos literatūros sąrašas;
2.2.7 Priedai (pamokų planai, akcentuojant vertinimo būdus ir kriterijus; užduočių lapai
mokiniams, mokinių darbų vertinimo ir įsivertinimo pavyzdžiai, kokybiška filmuota
medžiaga (ant CD ar DVD užrašyti darbo temą ir autorių), lentelės, diagramos, kitos
iliustracijos (kai kurios iliustracijos gali būti pateikiamos ir patirties aprašymo tekste).
3. EKSPONATAI, PATEIKIAMI STENDUOSE, turi būti:
3.1 Pritaikyti (parengti) pakabinimui arba pastatymui;
3.2 Stendo aukštis – iki 100 cm.
3.3 Stendo viršutinėje dalyje būtina nurodyti eksponato temą, autoriaus(-ių) vardą,
pavardę, pareigas, atstovaujamos įstaigos pavadinimą ne mažesniu kaip 20 pt šriftu.
3.4 Neapsiriboti vien vaizdine arba vien tekstine informacija. Tekstinės dalies šrifto
dydis – ne mažesnis kaip 16 pt.
Pateiktus darbus įvertins ir eksponavimui atrinks Centro direktoriaus įsakymu patvirtinta
komisija. Stendų originalumas bus laikomas privalumu.
PASTABA. Už eksponuojamos medžiagos turinį atsako autoriai.
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Eksponatus atrankai ir jų kortelių elektronines versijas prašome pateikti Kauno pedagogų
kvalifikacijos centro metodininkėms I. Teresienei (110 kab.), el.p.: ilona.teresiene@kpkc.lt arba
Z.Verbickienei (112 kab.), el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt iki 2012 m. kovo 22 d.
Būtume dėkingi, jeigu apie ketinimą dalyvauti parodoje praneštumėte telefonu 32 41 58 (arba
vienu iš aukščiau nurodytų el.pašto adresų) iki kovo 12 d.
Parodos nuostatus su reikalavimais pateikiamiems darbams, parodos eksponato kortelės formos
elektroninę versiją, užpildytos kortelės pavyzdį galima rasti interneto svetainėje http://www.kpkc.lt
(skyrelyje „Parodos“).
Pridedama: parodos eksponato kortelės forma – 1 psl.
rekomenduotinos literatūros sąrašas – 1 psl.
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