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NUOSTATOS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šie nuostatai reglamentuoja užsienio kalbų ir kitų dalykų mokytojų ir VDU tarptautinių studijų studentų
nuotolinės tarptautinės projekto baigiamosios konferencijos organizavimo ir vykdymo tvarką (toliau –
Konferencija).
1.2. Konferenciją organizuoja Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos
gimnazija ir Kauno l/d Linelis.
II. KONFERENCIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
2.1. TIKSLAS – skatinti užsienio kalbų ir kitų dalykų mokytojų lyderystę, užsienio kalbų ir kitų dalykų
mokymo(-osi) metodų gerosios patirties sklaidą, tarpkultūrinę komunikaciją ir toleranciją savo ir kitoms
kultūroms, meninę raišką ir ekologinį sąmoningumą..
2.2.UŽDAVINIAI:
- plėtoti darželių, ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir neformaliojo ugdymo programas
įgyvendinančių užsienio kalbos ir kitų dalykų mokytojų ir tarptautinių studijų studentų bendradarbiavimą;
- vykdyti efektyvaus užsienio kalbos mokymo metodikų sklaidą pasitelkiant tarptautinių studijų studentus;
- sudaryti sąlygas užsienio šalių tarptautinių studijų studentų ir Lietuvos užsienio kalbų ir kitų dalykų mokytojų
bendradarbiavimui, ugdant tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžius bei toleranciją savo ir kitoms kultūroms,
meninę raišką ir ekologinį sąmoningumą.
III. KONFERENCIJOS DALYVIAI
Konferencijoje kviečiami dalyvauti darželių, ikimokyklinio, pradinio, bendrojo, vidurinio ugdymo ir
neformaliojo švietimo įstaigų užsienio kalbų ir kitų dalykų mokytojai (dalyviai) ir projekto mokyklos
partnerės (pranešėjai), VDU tarptautinių studijų studentai (pranešėjai) bei tarpkultūrinės komunikacijos
profesionalai (pranešėjai-ekspertai). Pranešimus gali skaityti mokytojai, ne projekto dalyviai, konferencijos
tematika.
IV. KONFERENCIJOS VYKDYMO TVARKA, LAIKAS IR VIETA
4.1. Konferencijos vykdymas numatytas 2020 metų gegužės mėnesio 15 dieną (13:30 val.-16:15 val.) –
projekto mokyklų garbės svečiams, vadovams, mokytojams ir VDU tarptautinių studijų studentams.
Konferencijos renginiuose dalyvauja visi užsiregistravusieji metodinės valandos klausytojai (dalyviai), vaizdo
ir „live“ pranešimus pateikę anglų kalbos bei kitų dalykų pedagogai (projekto partneriai), akademinės
bendruomenės nariai.
4.2. Konferencija yra nuotolinė. Pranešimai bus skaitomi live arba iš anksto parengti vaizdo bei pateikiami
tam skirtame Adobe connect meeting: https://ac.vdu.lt/vdu-rasa/, o po jos įrašas bus skelbiamas projekto
Facebook grupėje ir e Twinning platformoje. Pateiktais pranešimais be autorių sutikimo dalintis griežtai
draudžiama.

4.3. Reikalavimai ekspertų, mokytojų, VDU tarptautinių studentų pranešimams 2020-05-15:
a) Pranešimo tema ir turinys turi sietis su projekto veikla ir patirčių sklaida (detalesnė informacija pranešėjams
pateikiama individualiai).
b) Pranešime įraše arba live pranešime turi būti demonstruojamas projekto partnerių mokyklose vykusių
projekto įstaigos ir kvalifikacinių veiklų patirtys pamokų, susitikimų, renginių, diskusijų pagrindu.
c) Pateiktame pranešime mokytojų (projekto partnerių) ar/ir mokinių, turi būti trumpas mokyklos pristatymas,
projekte dalyvavimo patirtis, projekto veiklos, SSGG (SWOT) trumpa analizė, mokinių darbų fragmentai,
mokytojų (ne projekto partnerių – pranešimai tema apie toleranciją ir tarpkultūrinę komunikaciją, jos patirtis,
savo mokyklose, projektuose, pamokose ar/ir neformaliame mokyme).
d) Pranešimo trukmė 5 min. mokyklai partnerei (mokytojams, vadovams). 5-10 min. VDU tarptautinių studijų
studentams. 5 min mokytojams (ne projekto dalyviams-atskiroje sekcijoje), 10-15 minučių plenarinės sesijos
pranešėjams.
e) Pranešimo kalba: anglų, vokiečių rusų, lietuvių (koordinatorius arba pranešėjas, skaitantis pranešimą
užsienio kalba, pateikia santrauką lietuvių kalba arba atvirkščiai).
f) Pranešimo formatas: pranešimas - pateiktis ppt ar pdf formatu mokytojams. Prašome pateiktis atsiųsti dieną
prieš konferenciją platinakg@gmail.com
4.4. 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.
2020-0x-xx
Data (tėvų, globėjų parašas, vardas, pavardė)
4.5. Mokytojas/-ai, studentas/-ai – pranešėjas/-ai parengtą vaizdo arba live pranešimą ir 2020 m. gegužės 11
d. 21:00 val. atsiųsti platinakg@gmail.com bei po konferencijos savo pranešimus kviečiami patalpinti
projekto FB, e Twinning projekto platformoje.
V. DALYVIŲ REGISTRACIJA
5.1. Konferencijos dalyviai (klausytojai) ir pranešėjai registruojasi šia nuoroda:
https://forms.gle/tJXbLmuWZWyarC2r5
VDU ir kitų universitetų studentai registruojasi:
https://forms.gle/oVtnjSoJaJpgfjX56
Dalyviai klausytojai
konferencijai.

registruojami iki 2020 metų gegužės 12 d. ekspertų, mokytojų, VDU studentų

Mokytojai – dalyviai (klausytojai), registracijai pasibaigus, gaus nuorodą į pranešimų peržiūros vietą internete
el. paštu.

5.2. Išsamesnę informaciją teikia projekto koordinatorė
32126.

el. paštu platinakg@gmail.com arba tel. 8 611

VI. PAŽYMŲ IŠDAVIMO TVARKA
6.1. Mokytojams bei VDU tarptautinių studijų studentams pranešėjams, parengusiems vaizdo arba live
pranešimus, atitinkančius nuostatuose pateiktus reikalavimus ir laiku juos pateikusiems ( iki 2020 05 12), bus
išduotos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 6 akad. val. el. pažymos apie dalyvavimą ir pranešimų skaitymą
- (2020 05 15 - 6 akad. val).
6.2. Mokytojams – dalyviams (klausytojams) dalyvavusiems live (gyvai) ir peržiūrėjus jiems pateiktus
pranešimus ir užpildžiusiems refleksijos formą (medžiagos peržiūrėjimui skiriamas laikas nuo 2020-05 15 iki
2020-05-22 dienos 18.00 val), kuri bus pateikta jūsų registracijos elektroniniu paštu laikotarpius, bus išduotos
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro el. pažymos.
PASTABA. NUOTOLINIŲ KONFERENCIJOS PRANEŠIMŲ ĮRAŠAI PRANEŠĖJAMS ARBA
KLAUSYTOJAMS (PROJEKTO MOKYKLOMS PARTNERĖMS) BUS SKELBIAMI PO
KONFERENCIJOS.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7.1. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti šios tarptautinės projekto konferencijos (6 akad. val) pagal
Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje vykdomą tarptautinį projektą tarp bendrojo lavinimo mokyklų,
neformalaus švietimo mokyklų, darželių nuostatas ir datas.

