2020 m. Lietuvos fizinio ugdymo
mokytojų ir ikimokyklinio
amžiaus vaikų ugdytojų apdovanojimų
nuostatų priedas I

ANKETA

PILDO KANDIDATAS (fizinio ugdymo mokytojas / ugdytojas)
Įrašomi 2019 m. ir 2020 m. duomenys
1.
Mokytojo/ugdytojo kvalifikacija, vardas
ir pavardė
el. paštas ir telefono numeris
2.
Ugdymo įstaigos pavadinimas
miestas, rajonas (savivaldybė)
mokyklos el. paštas ir telefono numeris
3. Kokiuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (seminaruose, konferencijose, stažuotėse, mainų
programose ir kt.) Jūs dalyvavote 2019 - 2020 metais?
Skaitytų pranešimų pavadinimus įrašykite jeigu dalyvavote kaip pranešėjas.

Eil.
Nr.

Renginio
Renginio Dalyvis Pranešėjas Organizatorius
pavadinimas
data
Pažymėti + arba -

Skaityto
pranešimo
pavadinimas

Renginio
pagrindimas

1.
2.
...
Vertinimas: dalyvis – 1 balas, pranešėjas – 3 balai, papildomas balas skiriamas už dalyvavimą užsienyje,
papildomas 1 balas skiriamas, jei kandidatas yra taip pat ir organizatorius.
4. Jūsų metodinė veikla:
4.1. Kokius metodinius darbus, priemones* (spausdintus ir/ar elektroninius metodinius leidinius,
paskaitas, video rekomendacijas) esate parengęs (-usi) 2019 - 2020 metais?
Pavadinimas
1.
...

Nuoroda

Vertinimas: po 3 balus už kiekvieną metodinį darbą/priemonę
*Metodinis darbas, priemonės – tai yra paruoštas rekomendacijų ir/ar priemonių rinkinys, skirtas pedagogams ir
tinkamas darbui su tam tikro amžiaus vaikais ir/ar jaunimu. Ne metodinis leidinys yra filmuoti ugdymo įstaigos
renginiai, pagamintos netradicinės sporto priemones ir medžiaga skirta naudojimui įstaigoje ar jos veiklos viešinimui.

4.2. Kokius straipsnius esate parengęs (-usi) ir skelbęs (-usi) spaudoje, internete, moksliniame leidinyje
2019 ir 2020 metais?
Eil.Nr.
Pavadinimas
Kur buvo publikuota
Nuoroda
1.
2.
Vertinimas: informacijos sklaida internete (mokyklos ar ikimokyklinės įstaigos puslapis) – 0,4 balo,
publikacija spaudoje, metodinis straipsnis – 1 balas, straipsnis moksliniame leidinyje – 5 balai.
5. Ar esate parengęs naują, originalų* praktinį darbo su mokiniais/ugdytiniais fizinio ugdymo ir sporto
metodą?
Jei taip, aprašykite jį**:

Tikslas

Mokinių / ugdytinių Trukmė
amžius

Trumpas aprašymas (iki 60 žodžių)

1. Pavadinimas

2. Pavadinimas
3. Pavadinimas
Vertinimas: po 2 balus už kiekvieno metodo aprašą.
*Originalus – tai jūsų autorinis, sukurtas/adaptuotas praktinis darbas, kurį pritaikėte savo darbe su
mokiniais/ugdytiniais ir kurį rekomenduotumėte naudoti kitiems.
** Norėdami aprašyti daugiau nei 3 metodus, pridėkite papildomų eilučių.

6. Kokiose fizinio ugdymo ar su tuo susijusių pedagoginių, mokslo tiriamųjų, ekspertų grupių bei
komisijų ir kitose veiklose dalyvavote per pastaruosius 2 mokslo metus? Išvardinkite:
Pavadinimas

Komisijos tikslas

Statusas
(įstaigos/miesto/
respublikinis/tarptautinis)

1.
...
Vertinimas: po 1 balą už kiekvieną veiklą, už tarptautinį skiriami 2 balai.
7. Kokioje projektinėje veikloje* dalyvavote 2019 ir 2020 metais?
7.1. Šalies projektuose:
Eil.
Nr.

1.

Veiklos
pavadinimas

Projekto tikslas

Dalyvavimo vaidmuo Nurodykite
įrašykite
partnerius
dalyvis/koordinatorius
/organizatorius

Nuoroda į
aprašą apie
projektą

*Projektai ir projektinė veikla – tai įprastai vienkartinė, dažniausiai nauja užduotis, kuria siekiama aiškiai
suformuluoto tikslo; ji skiriasi nuo kasdienių bei rutinos užduočių, nes turi aiškiai nustatytą pradžią ir pabaigą. Ši
užduotis dažnai planuojama ir kontroliuojama.
Dalyvis – asmuo, kuris užsiregistravo į projektą pagal nustatytas organizatoriaus taisykles ir turi teisę dalyvauti
projekte.
Koordinatorius – asmuo, kuris yra atsakingas už projekto veiklų koordinavimą ir sėkmingą įgyvendinimą savo
įstaigoje, mieste ar rajone.
Organizatorius – asmuo, kuris yra atsakingas už projekto inicijavimą, finansavimą, komunikaciją ir administravimą.

7.2. Tarptautiniuose projektuose:
Eil.
Nr.

Veiklos
pavadinimas

Dalyvavimo vaidmuo
įrašykite
Projekto tikslas
dalyvis/koordinatorius/
organizatorius

Nuoroda į
aprašą apie
projektą

Nurodykite
partnerius

1.
Vertinimas: už dalyvavimą šalies projekte – 1 balas, tarptautiniame projekte – 2 balai; už šalies projekto
koordinavimą – 2 balai, už tarptautinio projekto koordinavimą/organizavimą – 3 balai.
8. Kokias neformaliojo ugdymo veiklas - sporto renginius (sporto šventes, žygius, sporto akcijas ir
kt.), esate organizavęs/-usi 2019 - 2020 metais?
Pavadinimas

Data

Dalyvių sk.

Statusas (įstaigos/miesto/
respublikinis/tarptautinis)

Nuoroda į renginį

1.
…
Vertinimas: po 0,4 balo už kiekvieną renginį, už tarptautinį skiriamas papildomas 1 balas.
9. Ar vedate neformaliojo fizinio ugdymo užsiėmimus ir sporto pratybas mokyklos ar ikimokyklinės
įstaigos bendruomenės nariams? Išvardinkite kokias:
1.
...
Vertinimas: jei taip – skiriama po 1 balą už kiekvieną veiklą, jei ne – skiriama 0 balų.

SKIRTA IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOMS
10. Kokius inovatyvius ugdytinių pasiekimų vertinimo metodus* naudojate ugdytinių pažangos
stebėjimui fizinio ugdymo užsiėmimuose?**
Tikslas

Taikyto
tipas
1. Pavadinimas

metodo Ugdytinių amžius

Trumpas aprašymas (iki 50 žodžių)

2. Pavadinimas
Vertinimas: 1 balas už kiekvieną metodą, atsižvelgiant į jo naujumą ir pritaikomumą.

*ugdytinio pažangos stebėjimui ir vertinimui gali būti naudojami skirtingi metodai – kiekybinis, kokybinis,
individualus ir pan.
** norėdami aprašyti daugiau nei 3 metodus, pridėkite papildomų eilučių.

11. Kokias bendruomenės telkimo per sportą priemones taikėte 2019 ir 2020 metais?
1.
…
Vertinimas: skiriama po 1 balą už kiekvieną veiklą.

SKIRTA BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS
12. Kokią kaupiamojo vertinimo sistemą naudojate mokinių pasiekimų vertinimui fizinio ugdymo
pamokose? Aprašykite.

Vertinimas: nuo 1 iki 3 balų.
13. Kokias sporto šakas praktikuojate neformaliojo ugdymo užsiėmimų metu? Išvardinkite:
1.
…
Vertinimas: už kiekvieną sporto šaką skiriama po 0,4 balo.
14. Išvardinkite, kokiose skirtingų sporto šakų varžybose 2019 - 2020 metais dalyvavote su savo
mokiniais (pvz: krepšinio, tinklinio, futbolo, lengvosios atletikos ir kt.).
Sporto šaka

Varžybų statusas
Rajoninės
Respublikinės

Metai

Užimta
vieta

Vertinimas: po 0,4 balo už dalyvavimą rajoninėse varžybose ir 1 balas už dalyvavimą respublikinėse sporto
varžybose.
15. Pasirašydami šį dokumentą patvirtinate savo dalyvavimą konkurse ir leidžiate, kad Jūsų atsiųsta
nuotrauka ir anketoje pateikta informacija apie įgyvendintas veiklas ir pasiekimus galės būti
viešinama www.ltok.lt, www.smm.lt, www.lkkma.lt, www.riukkpa.lt ir kituose naujienų portaluose
viešinant projektą.
Mokytojas/ugdytojas (-a) ________________________________
(vardas, pavardė ir parašas)

