Paraiška dalyvauti projekte
„Informatika pradiniame ugdyme“
Paraišką pildo mokyklos komandos vadovas

Informacija apie mokyklą
Mokyklos tikslus pavadinimas
Mokyklos teisinė forma
Mokyklos tipas
Savivaldybė
Mokyklos adresas
Telefonas
Mokyklos el. pašto adresas
Mokyklos svetainės adresas
Paaiškinkite, kodėl mokykla nusprendė dalyvauti projekte.
Iki 200 žodžių.

Apibūdinkite mokyklos IKT naudojimo ugdyme patirtį.
Iki 200 žodžių, gali būti pateikiamos nuorodos.

Išvardykite, kokiuose IKT projektuose, konkursuose, kituose renginiuose Jūsų mokykla dalyvavo
per pastaruosius trejus metus.
Iki 150 žodžių, gali būti pateikiamos nuorodos į konkrečius pavyzdžius. Pateikite pavadinimus, dalyvius, rezultatą.

Duomenys apie mokyklos turimą aparatinę įrangą
Interneto ryšys
Iki 200 žodžių, aprašomas mokyklos interneto tinklas.

Kompiuterių klasės
Jei neturite, įrašykite nulį (0).

Tipas
Stalinių kompiuterių klasė,
kiekvienas kompiuteris
prijungtas prie interneto
Nešiojamųjų kompiuterių
klasė, kiekvienas kompiuteris
prijungtas prie interneto arba
jungiasi belaidžiu ryšiu
Planšetinių kompiuterių
klasė, kiekvienas kompiuteris
jungiasi belaidžiu ryšiu

Kiek valandų (akad.) per savaitę vidutiniškai projekte
Kompiuterių dalyvaujančios klasės mokiniai gali dirbti šioje klasėje?
kiekis
1 kl.
2 kl.
3 kl.
4 kl.

Trumpai apibūdinkite kitą mokykloje esančią ir pradiniame ugdyme naudojamą skaitmeninę
aparatinę įrangą.
Iki 200 žodžių.

Kokios įrangos ir priemonių norėtumėte įsigyti projekto veikloms įgyvendinti? Įvardykite ir
paaiškinkite, kodėl.
Iki 200 žodžių, gali būti pateikiamos nuorodos į konkrečią įrangą ar priemones.

Duomenys apie komandą
TAIP

NE

Bent vienas komandos narys dalyvavo projekte „Pradinių klasių ir specialiojo ugdymo
pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus tobulinimas“
arba projekte „Pradinio ugdymo tobulinimas“.
Visi komandos nariai sėkmingai naudoja IKT ruošdamiesi pamokoms ir pamokose.
Bent vienas komandos narys turi patirties dėstant programavimą dėliotine kalba (pvz.,
Scratch).
Bent vienas komandos narys geba naudotis nelokalizuotomis (pvz., anglų k.)
programomis ir įrankiais.
Mokyklos pradinių klasių mokiniai dalyvauja „Bebro“ konkurse.
Komandos vadovas
Jei komandos vadovas yra ir pradinių klasių mokytojas, jis bus įrašomas du kartus: pirmą kartą informacijoje apie komandos
vadovą, kitą kartą – informacijoje apie mokytoją.

Komandos vadovo vardas ir pavardė
Komandos vadovo pareigos
Komandos vadovo telefonas
Komandos vadovo el. paštas
Komandos vadovo svetainės adresas
Jei neturite, įrašykite „nėra“.

Komandos mokytojai
1 klasės mokytojas
(2017–2018 m. m.)
Vardas ir pavardė
Telefonas
El. paštas
Svetainės adresas

2 klasės mokytojas
(2017–2018 m. m.)
Vardas ir pavardė
Telefonas
El. paštas
Svetainės adresas

3 klasės mokytojas
(2017–2018 m. m.)
Vardas ir pavardė
Telefonas
El. paštas
Svetainės adresas

4 klasės mokytojas
(2017–2018 m. m.)
Vardas ir pavardė
Telefonas
El. paštas
Svetainės adresas

Jei neturi, įrašykite „nėra“.

Jei neturi, įrašykite „nėra“.

Jei neturi, įrašykite „nėra“.

Jei neturi, įrašykite „nėra“.

Trumpai apibūdinkite
IKT naudojimo savo
darbe patirtį.

Trumpai apibūdinkite
IKT naudojimo savo
darbe patirtį.

Trumpai apibūdinkite
IKT naudojimo savo
darbe patirtį.

Trumpai apibūdinkite
IKT naudojimo savo
darbe patirtį.

Iki 100 žodžių.

Iki 100 žodžių.

Iki 100 žodžių.

Iki 100 žodžių.

Planuojamas mokytojo
pamokų skaičius klasėje
Įrašykite planuojamą
mokinių skaičių klasėje.

Planuojamas mokytojo
pamokų skaičius klasėje
Įrašykite
planuojamą
mokinių skaičių klasėje.

Planuojamas mokytojo
pamokų skaičius klasėje
Įrašykite
planuojamą
mokinių skaičių klasėje.

Planuojamas mokytojo
pamokų skaičius klasėje
Įrašykite
planuojamą
mokinių skaičių klasėje.

IT specialistas
Pildoma tik tada, jei mokykla nusprendė į komandą įtraukti ir IT specialistą.

Vardas ir pavardė
Užimamos pareigos

IKT koordinatorius

IT mokytojas

IT specialistas (IT inžinierius)

Pažymėkite reikiamus.

Telefonas
El. paštas
Svetainės adresas
Jei neturi, įrašykite „nėra“.

Duomenys apie mokyklos steigėjo atstovą
Įrašykite duomenis apie mokyklos steigėjo atstovą, kuris kuruos Jūsų komandos veiklas projekte.

Mokyklos steigėjo atstovo darbovietės tikslus
pavadinimas, adresas, el. pašto adresas
Mokyklos steigėjo atstovo vardas ir pavardė
Mokyklos steigėjo atstovo pareigos
Mokyklos steigėjo atstovo telefonas
Mokyklos steigėjo atstovo el. paštas
Patvirtinu, kad anketoje pateikti duomenys yra teisingi ir suderinti su mokyklos vadovu.
Anketą pildė (vardas ir pavardė):

