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DARBAS SU „UGDYMO SODU“ ETNINĖS KULTŪROS SAVAITĖS RENGINIŲ ORGANIZATORIAMS

Neprisijungęs vartotojas matys visus puslapius, kuriuos dabar atliksime iki Jūsų prisijungimo prie „Ugdymo sodo“ (toliau – „US“).

Pradinis „US“ puslapis. Pasirenkame „Viešieji puslapiai“:
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„Viešuosiuose puslapiuose“ pasirenkame „Metodinė medžiaga“:
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„Metodinėje medžiagoje“ pasirenkame „Dalykų ryšiai“:
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Atsiveria langas su informacija Etninės kultūros veiklų stiprinimui (http://duomenys.ugdome.lt/?/mm/dry): 
Maloniai kviečiame paviešinti:
	ugdymo įstaigose susikūrusias etninės kultūros ugdytojų metodines grupes. Atsiųskite rekvizitus, kaip kad yra įkelta informacija apie Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos metodinę grupę (Lietuvos žemėlapis), ir būtinai Jūsų iniciatyvas paviešinsime.
	miesto / rajono  etninės kultūros ugdytojų metodinį būrelį, kuris įsteigtas prie savivaldybės (Lietuvos žemėlapis).  
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Etninės kultūros savaitės geroji patirtis. Malonu, kad galime pateikti pirmąjį pristatymą ir pasveikinti Pakruojo r. Degesių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojų kolektyvą, aktyviai įsijungusį į Ugdymo plėtotės centro inicijuotą Etninės kultūros savaitę mokykloje, kuri 2015-aisiais skirta Etnografinių regionų metams paminėti, ir mokytoją metodininkę Ramunę Zenkevičiūtę, apibendrinusią savaitės veiklas ir pateikusią gerąją patirtį.
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Suaktyvinus nuorodą „Etninės kultūros savaitė“ (toliau – EKS) atsiveria visa informacija, susijusi su šia veikla. Galima peržiūrėti KONCEPCIJĄ, Renginių kalendorių, atverti „Instrukciją renginių organizatoriams“, peržiūrėti Lietuvos žemėlapyje savivaldybes, kuriose atsispindi išsami informacija apie Etninės kultūros savaitės renginius.
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EKS renginių kalendorius, kuriame nuo 2015 m. vasario mėnesio skelbiami renginiai, skirti Etnografinių regionų metams paminėti. Čia pat įkeltos nuorodos į KONCEPCIJĄ ir INSTRUKCIJĄ renginių organizatoriams, pristatoma geroji patirtis.








ETNINĖS KULTŪROS SAVAITEI SKIRTOS PROGRAMOS IR RENGINIŲ SUKŪRIMAS IR VIEŠINIMAS RENGINIŲ KALENDORIUJE:

Prisijungti „PKT specialisto“ vaidmeniu:
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Atsivėrusiame asmeniniame meniu pasirenkame nuorodą „Kvalifikacijos tobulinimas“: 
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Kvalifikacijos tobulinimo renginių programos. Jūsų programų sąrašas iš pradžių bus tuščias:
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Pasirenkame „Kurti naują“:
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Užpildžius laukelius (kaip pildyti – įvardinta INSTRUKCIJOS 4 puslapyje), programą palikti kaip „Redaguojamą“. Labai svarbu visą informaciją „Išsaugoti“:
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Išsaugojus redaguojamą programą galima pridėti atsakingus asmenis. Atsakingi asmenys gali būti keli. Tačiau jie turi būti susikūrę PKT specialisto vaidmenį. Informaciją išsaugokite:
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Anotaciją įkelti iš parengto dokumento (šioje pozicijoje nėra galimybės įkelti nuorodas, tam skirta atskira skiltis). Paprastai renginio programą ir jo veiklas susikuriate Microsoft Word formatu. Tad iš parengto dokumento nukopijuotą informaciją tik perkeliate į „US“ langą ir išsaugojate:
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Kompetencijos – pasirinkti iš pasiūlyto sąrašo. Informaciją išsaugokite:
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Dalyvių lentelėje galite įvesti reikiamą informaciją. Pvz. Ikimokyklinio ugdymo specialistas, auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo mokytojas, įvairių dalykų mokytojai etninę kultūrą integruojantys į ugdymo procesą ar pan. Svarbu išsaugoti. Jeigu norite pasitikrinti ar teisingai užpildėte pozicijas, suaktyvinkite nuorodą „Peržiūrėti“:
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Nuorodos įkėlimas. Pasirinkite reikalingos programos ar kt. puslapį:
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Nukopijuokite reikiamos programos / mokyklos puslapio nuorodą ir įkelkite. Informaciją išsaugokite:
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Prieduose galima įkelti visą informaciją iš savo kompiuterio. Informaciją išsaugokite. Nuorodų ir priedų galima įkelti tiek, kiek reikia Jūsų sumanymams įgyvendinti.








Pavyzdys. Pasirenkate reikalingą dokumentą (gali būti visa savaitės renginių programa) ir suaktyvinate komandą „Open“ arba „Atverti“. Svarbu tiksliai pavadinti dokumentą, su kuriuo norite supažindinti renginio dalyvius. Informaciją išsaugokite:
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SVEIKINAME, JŪS JAU SUKŪRĖTE ETNINĖS KULTŪROS SAVAITĖS PROGRAMĄ. 

Reikėtų grįžti į pirmą programos kūrimo poziciją „Programa ir teikėjas“ ir atsivėrusio lango apačioje patikrinti suteikiamas galimybes: „Redaguojama“, „Vieša“, „Nebevykdoma“. Siūlytume, kol programai nesukūrėte renginio / savaitės renginių, tol Jūsų sukurtai programai suteikti būseną „Redaguojama“. Informaciją išsaugokite:
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Sukurtai programai galite/turite sukurti renginius visai savaitei, t. y. kiekvienai dienai atskirai (INSTRUKCIJOS 5 puslapis):
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Atsivėrusiame lange po aktyviu programos pavadinimu pasirenkame nuorodą „Sukurti renginį“. Kurdami naują renginį arba redaguodami esamą, užpildykite duomenis (INSTRUKCIJOS 5 puslapis):

Pateikite išsamią informaciją apie renginio laiką ir įgyvendinimo vietą. Įgyvendinimo vieta turėtų būti nurodyta ta, kurioje renginys vyks. Gali būti, kad Jūs tą dieną renginį vykdysite miesto/rajono bibliotekoje, muziejuje ar kitoje netradicinėje edukacinėje aplinkoje. Ją ir įvardinkite. Tačiau renginių kalendoriuje kaip rengėjas, matysis ta ugdymo įstaiga, kuri programą įgyvendina. 
Laikas – kada renginys tą dieną vyks (pradžios ir pabaigos data, valanda).  Apskaičiuojate, kokia renginio trukmė akademinėmis valandomis ir įveskite sveiką skaičių (be skaičių po kablelio). Informaciją išsaugokite:
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Tos pačios lentelės pozicijoje „Registracijos pradžia“ – nurodykite, nuo kada Jūsų leidžiate būsimiems renginio dalyviams registruotis. Nuo to priklauso renginio viešinimas kalendoriuje:file_44.png
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Pozicijoje „Darbotvarkė“ atsiveria langas, kuriame visą reikiamą informaciją galite tvarkyti, tam sukurti visi reikiami įrankiai (INSTRUKCIJOS 5 psl.). Tekstas gali būti ir lentelėje, kurią taip pat galite koreguoti. Informaciją išsaugokite:




Įkeliame Logotipo nuorodą (INSTRUKCIJOS 6 puslapis):
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Sumažinkite logotipo parametrus (iki 100) ir pasirinkite padėtį (į dešinę). Informaciją išsaugokite:
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Teisingai įkėlus logotipą matysite tokį vaizdą. Informaciją išsaugokite:








Lektorių pozicijoje galite įvesti visą savo komandą ir partnerius. Visi turi būti „US“ vartotojai (mokytojo vaidmenyje). Informaciją išsaugokite:
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Dalyviai (informacija INSTRUKCIJOJE).

Priedai. Galite įkelti visos savaitės renginių darbotvarkę.

Dabar liko patys svarbiausi žingsniai. 
Reikėtų grįžti į Kvalifikacijos tobulinimo renginių programos poziciją „Programos“. Po aktyviu Jūsų programos pavadinimu pasirinkite nuorodą „Redaguoti“: 
file_56.png

file_57.wmf




Pirmoje programos kūrimo pozicijoje suaktyvinkite „Programa ir teikėjas“: 
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ir atsivėrusio lango apačioje pasirinkite būseną „Vieša“. Informaciją išsaugokite:
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Kai programa jau paviešinta, reikia grįžti į pradinį programos rengimo puslapį ir po programos pavadinimu suaktyvinti nuorodą „Renginiai“:
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Atsivėrusiame lange pasirinkite nuorodą „Redaguoti“:
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Atsivėrusiame lange lentelės apačioje pasirinkite būseną „Paskelbtas“. Informaciją išsaugokite:
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Sveikiname. Jūsų programa ir renginys jau matysis abiejuose kalendoriuose: Viešajame renginių kalendoriuje ir Etninės kultūros savaitės renginių kalendoriuje.


Labai svarbu, kad mokiniai, žurnalistų būrelio nariai (galbūt būsimieji žurnalistai) aprašytų  renginį, pateiktų įspūdžius ir patirtis: kaip ruošėsi renginiui, kaip sekėsi įgyvendinti, ką sužinojo, pajuto, išmoko, kas buvo labai įdomu gaminti, atlikti, kurti pačiam, ką pasiūlytų savo klasės/mokyklos draugams, o gal ir tėveliams/savo šeimai. Po tekstu galite pasirašyti/įvardinti jo autorius. Mokiniams tai bus puiki motyvacija, o gal ir žingsnis pasirenkant profesiją.
Kortelėje Apie renginį galite prašytume pateikti refleksiją:
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Atsiveria langas su visais įrankiais. pateikite nuotraukas, įkelkite pažymą. Informaciją išsaugokite. Pažymoje turi būti visas dalyvių sąrašas, ją matys kiekvienas renginyje dalyvavęs mokytojas.

Kiti žingsniai aprašyti INSTRUKCIJOJE.

Linkime sėkmės.
Parengė 
Alė Vilutienė

