Konkurso „Geriausių kūno kultūros
mokytojų penketukas“ nuostatų
priedas

ANKETA

I DALIS. PILDO KANDIDATAS (kūno kultūros mokytojas)
Įrašomi 2016-2017 m. m. ir 2017-2018 m. m. duomenys
1.
Mokytojo kvalifikacija, vardas ir pavardė
el. paštas ir telefono numeris
2.
Mokyklos pavadinimas
miestas, rajonas (savivaldybė)
mokyklos el. paštas
3. Kokiuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (seminaruose, konferencijose, stažuotėse, mainų
programose ir kt.) Jūs dalyvavote per pastaruosius 2 mokslo metus?
Skaitytų pranešimų pavadinimus įrašykite jeigu dalyvavote kaip pranešėjas
Dalyvis Pranešėjas
Eil.
Renginio
Skaityto pranešimo
Renginio pavadinimas
Pažymėti + arba Nr.
data
pavadinimas
1.
2.
...
Vertinimas: dalyvis – 1 balas, pranešėjas – 3 balai
4. Jūsų metodinė veikla:
4.1. Kokius metodinius darbus, priemones (metodinius leidinius, pristatymus PPT, video formatu ar
kt.) esate parengęs per pastaruosius 2 mokslo metus?
Įrašykite pavadinimus
1.
...
Vertinimas: po 3 balus už kiekvieną metodinį darbą/priemonę
4.2. Kokius straipsnius esate parengęs ir skelbęs spaudoje, internete, moksliniame leidinyje per
pastaruosius 2 mokslo metus?
Eil.
Pavadinimas
Kur buvo publikuota
Nr.
1.
2.
Vertinimas: publikacija spaudoje, internete – 1 balas, moksliniame leidinyje – 2 balai

5. Ar esate parengęs naują, originalų praktinį darbo su mokiniais kūno kultūros ir sporto metodą?
Jei taip, aprašykite jį:
1.
...
Vertinimas: po 2 balus už kiekvieno metodo aprašą
6. Kokiose pedagoginėse, mokslo tiriamosiose, ekspertų grupių bei komisijų ir kitose veiklose dalyvavote
per pastaruosius 2 mokslo metus? Išvardinkite:
1.
...
Vertinimas: po 1 balą už kiekvieną veiklą
7. Kokius metodus naudojate mokinių pažangos stebėjimui kūno kultūros pamokose?
Trumpai aprašykite:
1.
...
Vertinimas: nuo 1 iki 3 balų už kiekvieną metodą, atsižvelgiant į jo naujumą ir pritaikomumą
8. Kokioje projektinėje veikloje dalyvavote per paskutinius 2 mokslo metus?
8.1. Šalies projektuose:
Eil.
Veiklos pavadinimas
Nr.
1.

Dalyvavimo vaidmuo
įrašykite dalyvis ar koordinatorius

8.2. Tarptautiniuose projektuose:
Eil.
Dalyvavimo vaidmuo
Veiklos pavadinimas
įrašykite dalyvis ar koordinatorius
Nr.
1.
Vertinimas: už dalyvavimą šalies projekte – 1 balas, tarptautiniame projekte – 2 balai; už šalies projekto
koordinavimą – 2 balai, už tarptautinio projekto koordinavimą – 3 balai
9. Ar vedate neformalias kūno kultūros ir sporto pratybas mokiniams ir/arba bendruomenės nariams?
Išvardinkite kokias:
1.
...
Vertinimas: jei taip – skiriama po 1 balą už kiekvieną veiklą, jei ne – skiriama 0 balų
10. Kokius neformaliojo sportinio švietimo renginius (sporto šventes, varžybas, žygius, sporto akcijas ir
kt.) esate organizavęs per pastaruosius 2 mokslo metus? Nurodykite renginio pavadinimą, jo vykdymo
datą ir vietą
Nereikia rašyti renginių kuriuose tik dalyvavote, yra akcentuojamas organizavimą
1.
...
Vertinimas: po 0,4 balo už kiekvieną renginį

11. Išvardinkite, kokias prizines vietas per pastaruosius 2 mokslo metus Jūsų rengiami mokyklos
mokiniai laimėjo tarpmokyklinėse ir/ ar respublikinėse sporto varžybose (Pvz: krepšinio, tinklinio,
futbolo, lengvosios atletikos ir kt.)
Vertinimas: po 1 balą už prizines vietas tarpmokyklinėse varžybose ir 2 balus respublikinėse sporto varžybose
12. 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.lmnsc.lt ir kituose naujienų portaluose vykdant viešą balsavimą.

Mokytojas (-a) ________________________________
(vardas, pavardė ir parašas)

II DALIS. PILDO ADMINISTRACIJA
11. Prašome Jūsų pažymėti (+), kokios savybės yra būdingos/nebūdingos konkurse dalyvaujančiam
kūno kultūros mokytojui (1 – mažiausiai būdinga, 5 – labiausiai būdinga):
Savybės

1

2

3

4

5

Iniciatyvus
Kūrybingas
Bendradarbiaujantis su mokiniais, jų tėvais,
kolegomis
Skatinantis mokyklos bendruomenės fizinį
aktyvumą
Gebantis efektyviai spręsti iškilusias problemas
12. Išvardinkite Jūsų manymu reikšmingiausius šio mokytojo nuopelnus per pastaruosius 2 mokslo
metus:
...

Mokyklos vadovas (-ė) _________________________________
(vardas, pavardė ir parašas)

Mokyklos antspaudas

Mokytojas (-a) _______________________________________
(vardas, pavardė ir parašas)

