KONKURSO TAISYKLĖS
Kviečiame dalyvauti „Šviesos“ leidyklos konkurse „Tapkite Aktyviąja klase!” ir laimėti nuolaidą tokiai klasei
įrengti bei kitų prizų. Prizų įteikimas vyks parodoje „Mokykla 2014”, jos metu ne tik atsiimsite laimėtus
prizus, bet ir susipažinsite su unikaliais, inovatyviais naujausiais sprendimais patogesniam švietimo sistemos
darbui, jų pritaikymu ugdymo procesui ir pamatysite, kaip vyksta darbas „Aktyvioje klasėje“.

Konkurso sąlygos:
•

Konkurse gali dalyvauti visų Lietuvos mokyklų klasės ir jų mokytojai.

•

Kviečiame mokytojus inicijuoti dalyvavimą konkurse bei suburti kuo daugiau savo
klasės mokinių ir kartu su jais dalyvauti konkurse.

Konkurso užduotis:
•

Mokytojas kartu su mokiniu užpildo konkurso paraišką, kurią galima rasti www.sviesa.lt ir
www.aktyviklase.lt.

•

Klasė kartu su mokytoju apgalvoja, kokia forma pateiks savo motyvaciją, kodėl Aktyviąja klase
turėtų tapti būtent jų klasė, ir tai įgyvendina. Tai kviečiame daryti laisva forma – galima pateikti
rašinį, filmuką, plakatą, audio medžiagą ar tai daryti kita Jūsų klasės pasirinkta forma.

•

Paraiška su kūrybinės formos motyvacija, kodėl Aktyviąja klase turėtų tapti Jūsų klasė, turi būti
pateikta elektronine forma el. paštu aktyviklase@sviesa.lt.

•

Lapkričio 10 d. bus atrinktos 4 klasės, kurios bus pakviestos dalyvauti konkurso finale, kurio
metu vyks prizų traukimas.

Prizai konkurso nugalėtojams:
•

Klasei, laimėjusiai pagrindinį konkurso prizą, atiteks 45 % nuolaida „Aktyviai klasei“ įrengti, taip
pat ekskursija visai klasei į knygų leidyklą, spaustuvę, sandėlį.

•

Trims kitoms klasėms, dalyvavusiems konkurso finale, bus įteikta 35 % nuolaida „Aktyviai
klasei“ įrengti.

•

Visoms keturioms klasėms laimėtojoms bus įteikti konkurso laimėtojų sertifikatai, patvirtinantys
teisę dirbti ir mokytis Aktyvioje klasėje.

Konkurso nugalėtojų atranka:
•

Konkurso nugalėtojais paskelbsime keturias klases už kūrybiškiausią ir labiausiai įtikinančią
motyvaciją, kodėl Aktyviąja klase turi tapti Jūsų klasė.

•

Su laimėtojais susisieksime konkurso paraiškoje nurodytais kontaktais. Juose turi būti nurodytas
mokytojo vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris, mokyklos pavadinimas, klasė (pateiktus
mokytojo asmens duomenis UAB „Šviesa“, juridinio asmens kodas 132726152, buveinės adresas
Vytauto pr. 23, 44352 Kaunas, naudos tik informavimo apie klasės laimėjimą šiame konkurse
tikslu. Konkurso dalyviai mokytojai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie
yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis,
sunaikinti tokius duomenis ar sustabdyti jų naudojimą).

•

Klasių nugalėtojų mokytojus ir mokinius pakviesime į prizų įteikimo ceremoniją, kuri vyks
parodoje „Mokykla 2014“, „Litexpo“ parodų centre, lapkričio 21 d., penktadienį. Čia taip pat

galėsite susipažinti, kaip vyksta „Aktyvios klasės“ pamokos.

Kita svarbi informacija MOKYTOJAMS IR MOKYKLŲ VADOVAMS:
•

Į parodą „Mokykla 2014“ kviečiame ne tik laimėtojus, bet ir visų mokyklų mokytojus bei jų
vadovus.

•

Norime informuoti, kad parodoje bus fotografuojama, nuotraukos gali būti naudojamos
žiniasklaidoje informavimo apie parodą ir konkursą tikslu, tad kviečiame informuoti apie tai į
parodą vyksiančių mokinių tėvus.

Aktyvios klasės sprendimą sudaro:
•

Skaitmeninė mokymo lenta Promethean ActivPanel Touch 65;

•

Aktyvaus atsako sistema Promethean ActivExpression 2 (32 vnt.);

•

Nemokami leidyklos „Šviesa“ aktyviųjų pamokų komplektai (4 komplektai);

•

Nemokami technologiniai ir metodiniai mokymai mokytojams (2 dienos);

•

Palaikymas ir konsultacijos (1 metų laikotarpyje);

•

Prieiga prie aktyvaus turinio dalijimosi platformos su kitais mokytojais tinklapyje
www.aktyviklase.lt ;

•

Galimybė naudotis skaitmenine mokymosi aplinka „e.Šviesa“. (http://e.sviesa.lt/ ).

