PATVIRTINTA
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro
direktoriaus 2009 m. spalio 6 d.
įsakymu Nr. V-79

UGDYMAS NETRADICINöSE APLINKOSE
Parodos nuostatai
2009-10-06

Tikslas – skleisti Kauno miesto ugdymo įstaigų gerąją patirtį organizuojant ir vedant dalykų ar
integruotas pamokas, klasių valand÷les, konkursus ir kitus renginius netradicin÷se aplinkose.
Dalyviai: Kauno miesto ugdymo įstaigų mokytojai, klasių aukl÷tojai, psichologai, socialiniai
darbuotojai, mokyklų komandos, miesto mokytojų metodiniai būreliai.
Tikim÷s sulaukti pamokų ar pamokų ciklų, vykdytų projektų, klasių valand÷lių, renginių
mokiniams išsamių aprašų (su detaliaisiais planais ar scenarijais); tyrimų; originalių stendinių
eksponatų; parengtų foto albumų, filmuotos medžiagos, leidinių mokytojams, mokiniams ir jų
t÷vams bei kitokių metodinių darbų.
Laukiami rezultatai
Parodos medžiaga bus susisteminta ir išleistas katalogas.
Geriausių eksponatų kortel÷s bus patalpintos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro Edukacin÷s
patirties banke.
PATEIKTUS DARBUS ĮVERTINS IR PARODOS EKSPONAVIMUI ATRINKS tuo tikslu
sudaryta komisija.

PARODA VYKS 2009 M. LAPKRIČIO 24 – 2010 M. SAUSIO 28 DIENOMIS
KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRE.
Medžiagą parodai ir parodos eksponatų kortelių elektronines versijas prašome pateikti Kauno
pedagogų kvalifikacijos centro metodinink÷ms Ilonai Teresienei (105 kab.), el.p.:
ilona.teresiene@kpkc.lt arba Zitai Verbickienei (107 kab.), el.p.: zita.verbickiene@kpkc.lt iki
lapkričio 6 dienos.
Būtume d÷kingi, jeigu apie ketinimą dalyvauti parodoje praneštum÷te telefonu 32 41 58 iki spalio
20 d..
Parodos nuostatus, reikalavimus pateikiamiems darbams ir parodos eksponato kortel÷s formos
elektroninę
versiją
galima
rasti
interneto
svetain÷je
adresu:
http://www.kpkc.lt/nauja/index.php?page=parodos

Reikalavimai parodai pateikiamiems darbams
1. Reikalavimai eksponatams, pateikiamiems segtuvuose:
1.1 Darbai turi būti spausdinti, tvirtai susegti, puslapiai sunumeruoti.
1.2 Turi būti išlaikyta darbo struktūra:
1.2.1 Estetiškas segtuvo viršelis (nurodyti mokyklą, darbo pavadinimą, autoriaus vardą,
pavardę, turimą dalyko kvalifikacinę kategoriją, darbo atlikimo metus);
1.2.2 Atspausdinta parodos eksponato kortel÷;
1.2.3 Darbo turinys;
1.2.4 Išsamus pateikiamo darbo aprašas, nurodant, kod÷l, kokiu tikslu buvo vykdyta
veikla, kokių uždavinių siekta, kada, kaip ilgai ji buvo vykdyta, koks buvo pasirengimo procesas
(kas atlikta su mokiniais iki išvykos, kokios užduotys iš anksto buvo pateiktos ir pan.), atskleisti
gauti rezultatai, su tuo susijusios išvados, veiklos tęstinumo perspektyvos. Gal÷tų būti pateiktos ir
rekomendacijos pedagogams.
Jeigu pristatomas tyrimas, pateikiama atlikto darbo santrauka, pagrindžiant tyrimo
aktualumą, nurododant tikslą ir uždavinius. Tur÷tų būti pristatyta taikyta metodologija, gauti
rezultatai, išvados ir rekomendacijos.
1.2.5 Naudotos literatūros sąrašas;
1.2.6 Priedai (pamokų planai, renginių scenarijai, mokinių kūrybiniai darbai, atliepiantys
pasirinktą temą, užduočių lapai mokiniams; filmuota medžiaga; iliustracijos; formalizuota
statistin÷, sociologinių tyrimų medžiaga – lentel÷s, schemos, diagramos, žem÷lapiai, apklausos
anketos ir pan.).
2. Reikalavimai eksponatams, pateikiamiems stenduose:
2.1 Stendai tur÷tų būti informatyvūs, estetiški, pritaikyti pakabinimui arba pastatymui, parengti
išradingai ir originaliai.
2.2 Eksponatus tur÷tų sudaryti vaizdin÷ ir tekstin÷ informacija. Tekstin÷s dalies šrifto dydis –
ne mažesnis kaip 16 pt.
2.3 Stende būtina nurodyti:
2.3.1 Eksponato temą;
2.3.2 Autoriaus vardą, pavardę, pareigas, atstovaujamos ugdymo įstaigos pavadinimą.

Parodos organizatoriai
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

Pastabos. Kiekvienam eksponatui būtina atspausdinta parodos eksponato kortel÷ ir jos
elektronin÷ versija (žr. priedas nr. 1).
Už eksponuojamos medžiagos turinį atsako autoriai.

Priedas Nr. 1

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

PARODOS EKSPONATO KORTELö

Švietimo institucija
.......................................................................................................
Sritis
Pedagogin÷ sistema: ugdymas netradicin÷se aplinkose
Tema
..................................................................................................................................
Žanras (tyrimas, pamokos, pamokų ciklo, renginio aprašas, leidinys, mokymo priemon÷, įstaigos veiklos pristatymas ir kt.)
.....................................................................................................................................

Autorius arba
autorių grup÷

vardas, pavard÷ ......................................................................................
pareigos ................................................................................................
išsilavinimas ...........................................................................................
kvalifikacin÷ kategorija ..........................................................................
vardas, pavard÷ ....................................................................................
pareigos ...............................................................................................
išsilavinimas ...........................................................................................
kvalifikacin÷ kategorija ..........................................................................

Adresas

miestas ...................................................................................................
mokykla ..................................................................................................
telefonas ..................................................................................................
elektroninis paštas ..................................................................................

Anotacija (darbo esm÷ – iki 300 ženklų)
...............................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Darbas pristatytas (data) ............................................................................................................
Darbas saugomas (KPKC, mokykloje, kt.) ......................................................................................
KPKC metodinink÷s Ilona Teresien÷, Zita Verbickien÷, tel. 32 41 58;
Vilija Barzdžiuvien÷, tel. 32 40 61

