PATVIRTINTA
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-130
ANGLŲ KALBOS MOKYTOJŲ TARPTAUTINĖS NUOTOLINĖS KONFERENCIJOS
„TEACHER TO TEACHER 2019“
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Šie nuostatai reglamentuoja anglų kalbos mokytojų tarptautinės nuotolinės
konferencijos „Teacher to teacher 2019“ organizavimo ir vykdymo tvarką (toliau – Konferencija).
2. Konferenciją organizuoja Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno miesto
ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų metodinis būrelis.
II SKYRIUS
KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Konferencijos tikslas – skatinti anglų kalbos mokytojų lyderystę, užsienio kalbos
mokymo(-osi) metodų gerosios patirties sklaidą.
4. Konferencijos uždaviniai:
4.1. plėtoti pradinio ir pagrindinio ugdymo programas įgyvendinančių užsienio kalbos
mokytojų bendradarbiavimą;
4.2. skatinti efektyvaus užsienio kalbos mokymo metodikų sklaidą;
4.3. sudaryti sąlygas užsienio šalių ir Lietuvos anglų kalbos mokytojų
bendradarbiavimui.
III SKYRIUS
KONFERENCIJOS DALYVIAI
5. Konferencijoje kviečiami dalyvauti ikimokyklinio, bendrojo ugdymo įstaigų anglų
kalbos mokytojai.
IV SKYRIUS
KONFERENCIJOS VYKDYMO TVARKA, LAIKAS IR VIETA
6. Konferencijos vykdymas numatytas 2019 metų kovo 18–22 d. Iniciatyvoje dalyvauja
visi užsiregistravusieji klausytojai ir vaizdo pranešimus pateikusieji anglų kalbos mokytojai.
7. Konferencija yra nuotolinė. Pranešimai bus skelbiami ir peržiūrimi uždaroje
Facebook grupėje, adresu https://www.facebook.com/groups/121857775490056. Pateiktais
pranešimais be autorių sutikimo dalintis griežtai draudžiama.
8. Reikalavimai pranešimui:
8.1. Pranešimo tema ir turinys turi sietis su aktyviais ar inovatyviais užsienio kalbos
mokymo metodais.
8.2. Pranešime turi būti demonstruojamas metodo, įrankio, priemonės panaudojimas
pranešėjo pamokoje.
8.3. Pateikiamas metodas turi būti paties pranešėjo praktiškai išbandytas, pateikiami
pavyzdžiai iš pranešėjo pamokų, mokinių darbų, sąsiuvinių ir pan.
8.4. Pranešimo trukmė 5–10 min.
8.5. Pranešimo kalba: anglų, lietuvių.
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9. Mokytojas(-a) gauna tėvų, globėjų leidimą filmuoti, fotografuoti, publikuoti mokinio
atvaizdą, jei pateiktoje pranešimo medžiagoje naudojamos nuotraukos, filmuota medžiaga ar kt. iš
mokytojo-pranešėjo pamokų. Sutikimo pavyzdys:
MOKYKLOS PAVADINIMAS
Data
Rekvizitai
Aš, .............................................................................................. sutinku, kad mano vaikas, globotinis
(tėvų globėjų vardas, pavardė) (esamą pabraukti)
......................................................................................................................................
(kiekvienam vaikui šis raštas pildomas atskirai) (nepilnamečio vaiko vardas, pavardė)
būtų (būti) fotografuojamas (-a), filmuojamas (-a),prie medžiagos rašomas jo (-os) vardas, pavardė, daroma garsinė
ir vaizdinė medžiaga bei ji publikuojama viešojoje erdvėje mokyklos tikslų įgyvendinimui.
2019-0x-xx
Data (tėvų, globėjų parašas, vardas, pavardė)

10. Mokytojas – pranešėjas parengia vaizdo pranešimą ir patalpina jį organizatorių
nurodytoje Facebook grupėje 2019 m. kovo 18–22 d. Užsiregistravę mokytojai el. paštu gaus
nuorodą į pranešimo talpinimo vietą socialiniame tinkle.
11. Mokytojai – klausytojai, registracijai pasibaigus, gaus nuorodą į pranešimų
peržiūros vietą internete el. paštu.
V SKYRIUS
DALYVIŲ REGISTRACIJA
12. Konferencijos klausytojai registruojasi http://bit.ly/2hkZrxA iki kovo 22 d.
13. Konferencijos pranešėjai registruojasi https://bit.ly/2SkIe9O kovo 18–20 d.
14. Išsamesnę informaciją teikia Edita Rabizaitė el. paštu edita.rabizaite@kgm.lt arba
tel. 8 604 11860.
VI SKYRIUS
PAŽYMŲ IŠDAVIMO TVARKA
15. Mokytojams – pranešėjams, parengusiems vaizdo pranešimus, atitinkančius
nuostatuose pateiktus reikalavimus ir laiku juos pateikusiems, bus išduotos Kauno pedagogų
kvalifikacijos centro pažymos.
16. Mokytojams – klausytojams peržiūrėjusiems pateiktus pranešimus ir užpildžiusiems
refleksijos formą, pagal pateiktus reikalavimus, adresu http://bit.ly/2hu8NMh iki kovo 22 d.
18.00 val. bus išduota Kauno pedagogų kvalifikacijos pažyma.
17. Pažymos bus parengtos ir paskelbtos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro
internetinėje svetainėje adresu www.kpkc.lt.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti tarptautinės nuotolinės anglų kalbos
mokytojų konferencijos „Teacher to teacher 2019“ nuostatus, datas.
___________________________

