PEDAGOGŲ (esamų, būsimų) KOMPIUTERINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO
„KURIAME IR DALINAMĖS“
pagal projektą „Informacinių komunikacinių technologijų taikymas inkliuziniame ugdyme“
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų asociacija.
2. Konkurso tikslas – plėtoti IKT taikymo inkliuzinėje mokykloje gerąją patirtį ir skatinti
mokytojus, specialiuosius pedagogus, studentus skleisti individualiai įgytą bei UPC koordinuotų
projektų metu sukauptą patirtį, žinias ir idėjas.
3. Konkurso uždaviniai:
Skatinti mokytojus, specialistus, studentus dalintis savo sukurtomis kompiuterinėmis
mokymo(si) priemonėmis, skirtomis skirtingų gebėjimų ir poreikių mokinių ugdymui(si).
Susisteminti ir įvertinti mokytojų, specialistų, studentų sukurtas kompiuterines priemones,
sukuriant virtualią erdvę, skirtą skirtingų gebėjimų ir poreikių mokinių ugdymo(si) kokybės
gerinimui (galimybė kaupti IKT programinius resursus, skirtus SUP tenkinimui, ir būdas jais
dalintis).
Populiarinti mokytojų parengtas priemones ir pateikti geriausias priemones, jų praktinio
taikymo metodines rekomendacijas elektroniniame leidinyje, prieinamame virtualioje
erdvėje.
II. DALYVIAI
4. Konkurso dalyviai – specialiųjų, bendrojo lavinimo mokyklų ar ikimokyklinių įstaigų
pedagogai, darbuotojai, dirbantys su specialiųjų poreikių vaikais (mokiniais, ugdytiniais),
studentai. Konkurso dalyvių tikslinės grupės:
• 1 grupė – specialistai (pedagogai, darbuotojai, studentai), kuriantys specializuotus
žiniatinklius Internete bei intelektualius produktus, kitokias neklasifikuotas priemones;
• 2 grupė – specialistai (pedagogai, darbuotojai, studentai), kuriantys specializuotas priemones
(pvz.: Prezi, MS PowerPoint, Libre Office Impress ar pan. formatu bei skirtas naudoti
interaktyviai lentai);
• 3 grupė – specialistai (pedagogai, darbuotojai, studentai), kuriantys video mokomąją
medžiagą.
Konkurso organizatoriai pasilieka teisę sujungti tikslines dalyvių grupes, jeigu vienoje iš grupių
pretendentų skaičius ženkliai mažesnis, negu kitoje. Tokiu atveju prizinis fondas ir prizinių
vietų skaičius nesikeičia.
III. KŪRYBINIŲ DARBŲ FORMATAS IR PRIEMONĖS
5. Dalyvių pateikti kūrybiniai darbai turi būti autoriniai (ar autorių grupės), anksčiau nepublikuoti
el. leidiniuose, nedalyvavę konkursuose. Žiniatinkliai: skirti specialiosios edukacijos
bendruomenei (vaikams, ugdytiniams, kolegoms, tėvams ar plačiajai visuomenei šviesti).
Privalomas lankomumo rodiklis (matuoklis), autorinės teisės su tikslia nuoroda į susisiekimo
galimybę. Privalumas – galimybė išreikšti viešą nuomone forume, blog dienoraštyje ar pan.
6. Prezi, MS PowerPoint, Libre Office Impress ar pan. formatu (Max apimtis 40 kadrų (skaidrių)
sukurti dokumentai (file) su interaktyviu turiniu, nuorodomis į šaltinius (garsinius, vaizdinius,
muzikinius, žodinius ir pan.), vengiant plagijavimo fakto. Metodinės literatūros sąrašas,
taisyklingas citavimas. Informacija privalo tilpti į CD formato kaupiklį (<700 MB).
* Organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti renginio nuostatus.

7. Vaizdo filmai (iki 15 min., formatas *.avi, *.wmv, *mp4 arba su konkurso rengėjais suderintu
formatu. Dydis neturi viršyti 100MB. Filmo pradžioje pavadinimas, pabaigoje kūrėjų – vardai
bei pavardės, pareigos).
Kūrinio atlikimo reikalavimai ir techniniai parametrai:
Filmuojama skaitmeninėmis arba analoginėmis filmavimo priemonėmis. Filme galima panaudoti fotografijas.
Filmas montuojamas naudojant įvairias analoginio montažo arba skaitmenines kompiuterines vaizdo montavimo
programas. Galima naudoti įvairius specialiuosius efektus. Filmas taip pat gali būti animacinis. Vaizdo ir garso
techniniai duomenys: vaizdas glaudinamas formatu atitinkančiu PAL sistemos reikalavimus. Kūriniams atlikti
nenaudojama svetima, kitų autorių kūryba (vaizdas ir garsas). Kūrinio atlikimas neturi pažeidžianti autorinių teisių
įstatymo. Taip pat neturi būti pažeidžiamas nepilnamečių apsaugos įstatymas. Jei vaizduojami nepilnamečiai
asmenys šalia kūrinio turi būti pateikiami atsakingų asmenų sutikimai leidžiantys šiuos asmenis filmuoti ir filmuotą
medžiagą eksploatuoti viešoje erdvėje. Kūrinio titruose turi būti nurodytas autoriaus pilnas vardas ir pavardė,
amžius, kūrinio sukūrimo metai ir autoriaus kontaktai (bent jau el. paštas). Kūrinio pradžioje privalo būti
pažymima, kad šis kūrinys skirtas būtent šiam konkursui. Kūrinys pateikiamas CD/DVD laikmenoje. Video
medžiaga (failas) pavadinamas pilnu kūrinio pavadinimu, autoriaus vardu ir pavarde, bei sukūrimo metais (pvz.
Laikas bega_VARDENIS_PAVARDENIS_2009). Ant CD/DVD laikmenos viršelio užrašomi autoriaus (arba
grupės patikėtinio) kontaktiniai duomenys, pilnas vardas ir pavardė, kūrinio pavadinimas, bei jo trukmė. Kūrinio
trukmė <15 min.

8. Kartu su kūrybiniais darbais pateikiama informacija:
• autoriaus (autorių kolektyvo) vardas(-ai), pavardė(-s);
• kūrinio(-ių) pavadinimas(-ai);
• atstovaujamos įstaigos pavadinimas, adresas, telefonas;
• autoriaus arba jungtinės grupės patikėtinio (atstovo) kontaktiniai duomenys;
• veiklos aprašymas – trumpas veiklos aprašas, nurodant produkto tikslą, tikslinę(-es) grupę(es), idėją ir pan. 1000-1200 spaudos ženklų.
9. Pateikdamas kūrinį konkursui autorius sutinka, kad kūrinys būtų viešai demonstruojamas,
išbandomas ir vertinamas.
10. Registruodamiesi šiam konkursui, jo dalyviai sutinka laikytis šių konkurso Nuostatų ir pripažįsta,
kad LRSPA nėra atsakinga už jokią žalą, sąnaudas, reikalavimus, pretenzijas ar nuostolius, kurie
atsiranda ar kyla dalyvaujant šiame konkurse, prizais arba dėl jų, įskaitant be jokių apribojimų ir
tuos, kurie atsiranda dėl pateikto audiovizualinio kūrinio gamybos ar naudojimo.
IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
11. Konkurso dalyviai iki 2012-08-27 turi sumokėti dalyvio mokestį, pateikti paraiškas (paraiškos
forma pateikta priede Nr. 1 ir interneto svetainėje www.lrspa.lt) ir kūrybinius darbus su atliktos
veiklos aprašymais Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų asociacijos konkurso
koordinavimo grupei su nuoroda IKT konkursui.
12. Dalyvio (autoriaus/vertintojo) mokestis 20 Lt, Asociacijos nariams dalyvavimas nemokamas.
13. 2012-09-03 – 2012-10-01 m. vyksta konkursui pateiktų priemonių ekspertinis vertinimas.
Asmenys, pageidaujantys atlikti ekspertinį vertinimą ir pateiktų priemonių išbandymą skirtingų
poreikių ir gebėjimų mokinių ugdymo procese, pateikia paraišką (paraiškos forma pateikta
priede Nr. 2 ir interneto svetainėje www.lrspa.lt) Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų
asociacijos konkurso koordinavimo grupei su nuoroda IKT vertinimui iki 2012-09-07.
Ekspertinis vertinimas sudarys 30% bendro vertinimo.
Paraiškos pateikiamos:
Dalyvio mokestį pervesti:
el.p.: lrspa@spf.su.lt
paštu: Lietuvos Respublikos specialiųjų
pedagogų asociacija
Šiaulių universitetas
P. Višinskio g. 25-506, LT-76351 Šiauliai
Konkursui „KURIAME IR DALINAMĖS“

* Organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti renginio nuostatus.

Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų
asociacija
AB Swedbank, banko kodas 73000
banko sąskaita LT137300010126119319.
Pavedime nurodyti vardą ir pavardę,
taip pat – „dalyvio mokestis“.

14. 2012-09-03 – 2012-10-01 m. vyksta interaktyvus viešas balsavimas LRSPA tinklapyje. Viešu
balsavimu bus vertinami labiausiai patikę kompiuteriniai kūrybiniai darbai (tai sudarys 20%
bendro vertinimo). Viešai balsuoti galės tik LRSPA tinklapio registruoti vartotojai.
15. Iki 2012-10-08 autoritetinga komisija (kurios sudėtis bus skelbiama LRSPA interneto
svetainėje), atsižvelgdama į ekspertinio vertinimo/balsavimo rezultatus, įvertina kūrybinius
darbus ir atliktos veiklos aprašymus. Komisijos vertinimas sudarys 50% bendro vertinimo.
16. 2012-10-10 LRSPA interneto svetainėje skelbiami konkurso laimėtojai.
17. 2012-10-08 – 2012-11-09 rengiamas Elektroninis metodinis leidinys.
18. 2012-11-12 Elektroninis leidinys išleidžiamas ir talpinimas LRSPA interneto svetainėje:
www.lrspa.lt .
V. DARBŲ VERTINIMO KRITERIJAI
19. Kūrybiniai darbai vertinami pagal tokius kriterijus:
• kompiuterinio kūrybinio darbo turinys (idėjos originalumas, inovatyvumas);
• kūrybinio darbo kokybė (jo vaizdumas, įtaigumas, informacinių technologijų panaudos
kokybė);
• priemonės lankstumas (galimybė lanksčiai pritaikyti skirtingiems mokinių poreikiams ir
galimybėms; dirbti individualiai ir grupėje ir pan.)
20. Bendras veiklos proceso (kūrybinių darbų autorių veiklos aprašų) vertinimas (idėjos
originalumas, įtaigumas, kūrybiškumas, tikslinių grupių aiškus ir tikslingas pasirinkimas).
VI. KONKURSO LAIMĖTOJŲ SKATINIMAS
21. Konkurso „KURIAME IR DALINAMĖS“ laimėtojai apdovanojami konkurso organizatorių
įsteigtais prizais.
22. Konkurso vertinimo komisija įvertina kompiuterines priemones, apibendrina interaktyvaus
balsavimo duomenis ir išrenka tris konkurso nugalėtojus bei keletą paskatinamųjų prizininkų
(pagal galimybes). Nugalėtojams skiriami apdovanojimai bei diplomai. Prizinis fondas – 2400
Lt
23. Trys geriausių priemonių autoriai parengia priemonių naudojimo ir praktinio taikymo metodines
rekomendacijas elektroniniam leidiniui (su jais sudaromos autorinės sutartys).
Paskatinamiesiems prizininkams sudaroma galimybė nemokamai patalpinti ir reklamuoti savo
sukurtas priemones (su metodinėmis rekomendacijomis) elektroniniame leidinyje.

Konkurso Nuostatai ir Registracijos anketa skelbiami SGNSF interneto svetainėje www.spf.su.lt ir
http://www.lrspa.lt
Išsamesnę informaciją apie konkursą teikia dr. Rita Melienė (SGNSF), tel. 8-41-595734, 8-41-595821.

* Organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti renginio nuostatus.

1 priedas
PEDAGOGŲ (esamų, būsimų) KOMPIUTERINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO
„KURIAME IR DALINAMĖS“

pagal projektą „Informacinių komunikacinių technologijų taikymas inkliuziniame
ugdyme“
Registracijos anketa
1. Kūrinio pavadinimas: .........................................................................................................
2. Interesų grupė (pažymėti vieną tinkamą):
1 grupė – specialistai (pedagogai, darbuotojai, studentai), kuriantys specializuotus
žiniatinklius internete bei intelektualius produktus, kitokias neklasifikuotas priemones;
2 grupė – specialistai (pedagogai, darbuotojai, studentai), kuriantys specializuotas
priemones (pvz.: Prezi, MS PowerPoint, Libre Office Impress ar pan. formatu);
3 grupė – specialistai (pedagogai, darbuotojai, studentai), kuriantys video mokomąją
medžiagą.
2. Informacija apie autorių(-ius):

Vardas, Pavardė

Mokykla (ar kita
institucija)

Pareigos

Kontaktiniai
duomenys (el.p.,
mob. tel. Nr.)

3. Veiklos aprašymas – trumpas veiklos aprašas, nurodant produkto tikslą, tikslinę(-es) grupę(-es),
idėją ir pan. 1000-1200 spaudos ženklų: ..............................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
4. Autorių (jeigu jų yra ne vienas) indėlis į kūrybinio darbo sukūrimą:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Užpildymo data: 2012 metų ........................ mėn. ...... diena

* Organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti renginio nuostatus.

2 priedas
AUTORINIO PRODUKTO TESTUOTOJO (Eksperto)
vertinimo kortelė
_________________________________
Testuotojo vardas, pavardė:
Produkto autoriaus vardas, pavardė:
_________________________________
Autorinis produktas:
1 grupė – specialistai (pedagogai, darbuotojai, studentai), kuriantys specializuotus
žiniatinklius Internete bei intelektualius produktus, kitokias neklasifikuotas priemones;
2 grupė – specialistai (pedagogai, darbuotojai, studentai), kuriantys specializuotas
priemones (pvz.: Prezi, MS PowerPoint, Libre Office Impress ar pan. formatu);
3 grupė – specialistai (pedagogai, darbuotojai, studentai), kuriantys video mokomąją
medžiagą.
Autorinio produkto pavadinimas:
_________________________________
Testavimuose dalyvausiančių ugdytinių konkretus skaičius: ......., iš jų ......., su SUP.
Kokių SUP turi mokiniai?
1. _________________________________
2. _________________________________
3. _________________________________
Tobulintinos funkcijos, rekomendacijos* produkto taikymui ir/ar tobulinimui (<1000 spaudos
ženklų):
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Testuojo (eksperto) refleksijos* (<1000 spaudos ženklų):
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
VERTINIMAS
Kriterijus
Silpnai
Patenkinamai
Gerai
Labai gerai
Puikiai
1

2

3

4

Kompiuterinio kūrybinio darbo
turinys (idėjos originalumas,
inovatyvumas);
Kūrybinio darbo kokybė (jo
vaizdumas, įtaigumas,
informacinių technologijų
panaudos kokybė);
Priemonės lankstumas (galimybė
lanksčiai pritaikyti skirtingiems
poreikiams
ir
mokinių
galimybėms; dirbti individualiai ir
grupėje ir pan.)
SUMA

................

Data: 2012 - ..... - .....

*

Užpildyti būtina. Kitu atveju vertinimas neįskaitomas.
* Organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti renginio nuostatus.

Parašas: ......................................
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