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PRIENŲ RAJONO PEDAGOGŲ METODINIŲ DARBŲ PARODOS  

„MOKINIO ASMENINĖ PAŽANGA TAIKANT SKAITYMO STRATEGIJAS“ 

NUOSTATAI 

 

 

 

I SKYRIUS 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Prienų rajono mokyklų pedagogų metodinių darbų paroda „Mokinio asmeninė pažanga 

taikant skaitymo strategijas“ organizuojama įgyvendinant rajono mokyklų metodinės veiklos 

prioritetą  „Skaitymo strategijų kaip vieno iš AMG ugdymo metodų taikymas  įvairių dalykų 

pamokose, skatinant asmeninę mokinio pažangą“  2017–2018 mokslo metams. 

2. Metodinių darbų paroda yra viena iš pedagogų dalijimosi gerąja patirtimi ir idėjomis 

formų. 

3. Rajoninės pedagogų metodinių darbų parodos nuostatai reglamentuoja parodos tikslus, 

reikalavimus darbams, organizavimo, vertinimo, dalyvių apdovanojimo tvarką.  

4. Parodą organizuoja Prienų švietimo  pagalbos tarnyba (toliau – ŠPT). 

  5. Parodos nuostatai išsiunčiami į rajono mokyklas el. paštu ir skelbiami Prienų švietimo 

pagalbos tarnybos internetinėje svetainėje (www.svietimocentras.prienai.lm.lt). 

 

II SKYRIUS 

PARODOS TIKSLAI 

 

6. Motyvuoti Prienų rajono mokyklų pedagogus kryptingai veikti ugdant mokinių skaitymo 

gebėjimus.  

7. Skatinti rajono pedagogus įvaldyti skaitymo strategijų taikymą įvairiose ugdymo veiklose 

bei stebėti jų veiksmingumą ugdymo praktikoje siekiant pažangos. 

8. Suteikti galimybę pedagogų saviraiškai, gerosios patirties sklaidai eksponuojant pateiktus 

metodinius darbus. 

9. Įvertinti ir išrinkti geriausius rajono pedagogų metodinius darbus, juos paskelbti ŠPT 

svetainės  edukacinės patirties banke. 
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III SKYRIUS 

PARODOS DALYVIAI 

 

10. Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pedagogai. 

 

 

IV SKYRIUS 

REIKALAVIMAI DARBAMS 

 

11. Pateikti metodiniai darbai turi atitikti metodinių darbų parodos temą „Mokinio 

asmeninė pažanga taikant skaitymo strategijas“. 

12. Pateikiami pamokos, jos dalies ar pamokų ciklo aprašai. Gali būti pateikiami 

mokomųjų užduočių rinkiniai bei mokymo(si) priemonės, didaktinės ir vaizdinės priemonės kartu 

su jų aprašais. Darbai turi būti sukurti ne anksčiau kaip 2016–2017 mokslo metais.  

13. Mokykla pateikia parodai siunčiamų darbų sąrašą, patvirtintą mokyklos direktoriaus 

įsakymu. 

14. Darbą pristatant tituliniame lape nurodyti: 

14.1 mokyklos pavadinimą;   

14.2 metodinio darbo pavadinimą, dalyką, klasę; 

14.3 autoriaus vardą, pavardę, dėstomą dalyką, kvalifikacinę kategoriją. 

15. Švietimo pagalbos tarnybai pateikiamas metodinio darbo popierinis variantas, 

elektroninis metodinio darbo variantas pateikiamas vienu  PDF formato failu ir atsiunčiamas ŠPT 

el. pašto adresu svietimocentras@prienai.lt, temos eilutėje nurodant „Metodinių darbų parodai“. 

 

V SKYRIUS 

 PARODOS ORGANIZAVIMAS 

 

16. Darbai, atitinkantys parodos reikalavimus, pateikiami Prienų švietimo pagalbos 

tarnybai nuo 2018 m. kovo 1 d. iki kovo 9 d.  

17. Darbai įvertinami iki 2018 m. kovo 16 d.  

18. Paroda atidaroma  2018 m. kovo 20 d. 14 val.  Prienų švietimo pagalbos tarnyboje.  

19. Metodinių darbų paroda vyks nuo 2018 m. kovo 20 d. iki kovo 30 d. Prienų švietimo 

pagalbos tarnyboje.  
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VI SKYRIUS 

 VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

 

20. Darbus vertina Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta 

komisija. 

21. Darbai vertinami 3-se grupėse: 

21.1.1. pradinio ugdymo; 

21.1.2. pagrindinio ir vidurinio ugdymo;  

21.1.3. neformaliojo ugdymo. 

22. Darbai vertinami pagal šiuos vertinimo kriterijus: 

22. 1. temos atitikimas; 

22.2. metodiškas darbo aprašas;  

22.3. paaiškintas pasirinktų skaitymo strategijų taikymo poreikis; 

22.4. atskleistas būdas (ar būdai), kaip skaitymo strategijos buvo pritaikytos praktikoje; 

22.5. paaiškintas pasirinktų skaitymo strategijų taikymo poveikis mokinio asmeninei 

pažangai; 

22.6. atskleistas būdas (ar būdai), kaip buvo pamatuota mokinio asmeninė pažanga; 

22.7. pateikiamos konkrečios mokinio asmeninės pažangos pokyčio išvados. 

23. Parodos dalyviams įteikiami Prienų  švietimo pagalbos tarnybos pažymėjimai. 

24. Vertinimo komisijos nutarimu geriausių metodinių darbų autoriai apdovanojami Prienų 

rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus padėkos raštais. 

25. Geriausi darbai skelbiami Prienų švietimo pagalbos tarnybos edukacinės patirties 

banke http://www.spt.prienai.lm.lt/?page_id=2562 

 

_________________________________ 
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