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KAUNO MIESTO UGDYMO ĮSTAIGŲ PARODOS 

„KOKIA TARPTAUTINĖS PARTNERYSTĖS NAUDA MOKINIŲ PASIEKIMAMS?“ 

NUOSTATAI 

 
Parodos tikslas – pristatyti produktus, sukurtus dalyvaujant tarptautiniuose projektuose, 

atskleidžiant jų naudą mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimui. 

Paroda tarptautinės konferencijos „Erasmus+. Kokia tarptautinės partnerystės nauda mokinių 

pasiekimams?“ dalis. 
 

Dalyviai: Kauno miesto ugdymo įstaigų komandos. 
 

Laukiami rezultatai: 
Kauno miesto švietimo bendruomenė susipažins su tarptautinių projektų rezultatais, jų įtaka 

mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimui. 

Paroda vyks 2016 m. balandžio 11 – 30 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre. 
 

Reikalavimai pateikiamiems eksponatams 
1. Eksponatų turinys turi atitikti parodos tikslą. 

2. Eksponatas turi būti estetiškas, patraukliai ir originaliai pateiktas. 

3. Aprašas pateikiamas taisyklinga valstybine kalba. 

4. Jeigu produktas pateikiamas stendinio pranešimo formatu, jis turi būti: 

4.1. pritaikytas pakabinimui ant sienos arba pastatymui ant stalo (grindų); 

4.2. stendo viršutinėje dalyje būtina nurodyti eksponato pavadinimą, autoriaus(-ių) vardą, 

pavardę, pareigas, atstovaujamos įstaigos pavadinimą ne mažesniu kaip 20 pt šriftu; 

4.3. tekstinės dalies šrifto dydis – ne mažesnis kaip 16 pt. 

5. Jeigu aprašas pateikiamas kitokiame formate, būtina nurodyti ugdymo įstaigą, eksponato 

pavadinimą, autoriaus(-ių) vardą, pavardę, pareigas.  

 

Eksponatus atrankai ir jų kortelių (žiūrėti priedą) 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 2016 m. 
kovo 25d. 
 

Atkreipiame dėmesį, kad kortelėje pateikiama ne mokyklos veiklos, o parodai pristatomo eksponato 

– stendo, produkto ir jo aprašo– anotacija. 

 

 



1 priedas 

 

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS 

PARODOS EKSPONATO KORTELĖ 

Institucija, pristatanti eksponatą  

Edukacinės patirties sritis  
(mokyklos organizacija, pedagoginė sistema, 

švietimo sistemos) 

Mokyklos organizacija 

Parodos tema „Kokia tarptautinės partnerystės nauda mokinių pasiekimams?“ 

Eksponato tema  

Žanras ( įstaigos veiklos, darbo sistemos 

pristatymas ir kt.) 
 

Autorius arba autorių grupė  

(ne daugiau 5 autorių) 

vardas, pavardė  
pareigos  

kvalifikacinė kategorija  

vardas, pavardė  
pareigos  

kvalifikacinė kategorija  

vardas, pavardė  
pareigos  

kvalifikacinė kategorija  

vardas, pavardė  
pareigos  

kvalifikacinė kategorija  

vardas, pavardė  
pareigos  

kvalifikacinė kategorija  

vardas, pavardė  
pareigos  

kvalifikacinė kategorija  

Adresas 
miestas  

telefonas  

elektroninis paštas  

Eksponato anotacija  

(iki 300 ženklų)  

Darbas į Kauno pedagogų kvalifikacijos centrą pristatytas (data)  

Pasibaigus parodai darbas bus saugomas (Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centre, mokykloje, kt.) 
 

Atsakingi KPKC metodininkai I. Teresienė, Z. Verbickienė Tel. 32 41 58, el.p. 
ilona.teresiene@kpkc.lt, zita.verbickiene@kpkc.lt  

 


