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PRIENŲ RAJONO PEDAGOGŲ METODINIŲ DARBŲ PARODOS  

„MOKAU(-SI) MOKYTIS. MANO SĖKMĖS ISTORIJA“ 

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Prienų rajono pedagogų metodinių darbų paroda „Mokau(-si) mokytis. Mano sėkmės 

istorija“ (toliau – Paroda) organizuojama įgyvendinant Prienų rajono mokytojų metodinės veiklos 

ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetą „Mokėjimo mokytis kompetencijos stiprinimas“ 

2018–2019 ir 2019–2020 mokslo metams. 

2. Paroda yra viena iš pedagogų dalijimosi gerąja patirtimi ir idėjomis formų. 

3. Parodos nuostatai reglamentuoja parodos tikslus, reikalavimus darbams, organizavimo, 

vertinimo, dalyvių apdovanojimo tvarką.  

4. Parodą organizuoja Prienų švietimo pagalbos tarnyba. 

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. Skatinti pedagogų profesinį augimą. 

7. Sudaryti sąlygas rajono pedagogų bendruomenei skleisti sukauptą gerąją darbo patirtį, 

dalintis savo sėkmės istorijomis. 

 

III SKYRIUS 

PARODOS DALYVIAI 

 

8. Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų pedagogai ir kiti rajono metodinių būrelių 

nariai. 

 

IV SKYRIUS 

REIKALAVIMAI DARBAMS 

 

9. Pateikti metodiniai darbai turi atitikti Parodos temą „Mokau(-si) mokytis. Mano 

sėkmės istorija“. 

10. Darbuose turi būti aiškiai ir suprantamai pristatyta savo sėkmės istorija (pvz.: mokymo 

ir mokymosi metodų taikymas, mokymo priemonių veiksmingas taikymas, mokymosi aplinkų 

kūrimas ir panaudojimas, mokinių mokymosi motyvaciją skatinančių strategijų taikymas, 

mokymosi bendradarbiaujant organizavimas ir kita). 

11. Darbai pateikiami laisvai pasirinkta forma atskleidžiant sėkmės istoriją: 

11.1. sėkmės istorijos aprašymas (PDF arba DOC formatu); 
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11.2. filmuota medžiaga (mp4 formatu įkelta į YouTube arba pristatyta į Švietimo 

pagalbos tarnybą kompiuterinėje laikmenoje);  

11.3. mokomųjų užduočių rinkiniai; 

11.4. mokymo(si) priemonės; 

11.5. kita. 

12. Metodinis darbas turi būti sukurtas ne anksčiau kaip 2017–2018 mokslo metais. 

13. Kiekviename darbe turi būti nurodytas mokyklos pavadinimas, autoriaus(-ių) 

kvalifikacinė kategorija, dėstomas dalykas, vardas(-ai), pavardė(-ės), metodinio darbo 

pavadinimas, sėkmės istorijoje dalyvavusių mokinių klasė. 

14. Mokykla pateikia Parodai siunčiamų darbų sąrašą, patvirtintą mokyklos direktoriaus 

įsakymu. 

15. Darbai siunčiami elektroniniu paštu svietimocentras@prienai.lt, temos eilutėje 

nurodant „Metodinių darbų parodai“ (jeigu dokumento dydis viršija 25 Mb, jis įkeliamas į Google 

diską; filmuota medžiaga – į socialinį tinklą YouTube ir atsiunčiama nuoroda) arba pristatomi į 

Prienų švietimo pagalbos tarnybą adresu J. Brundzos g. 12A, Prienai. 

   

V SKYRIUS 

 PARODOS ORGANIZAVIMAS 

 

16. Darbai pateikiami Prienų švietimo pagalbos tarnybai nuo 2019 m. kovo 12 d. iki kovo 

15 d.  

17. Darbai įvertinami iki 2019 m. kovo 22 d.  

18. Paroda atidaroma  2019 m. kovo 26 d. 14 val. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje.  

19. Metodinių darbų paroda vyks nuo 2019 m. kovo 26 d. iki balandžio 5 d. Prienų 

švietimo pagalbos tarnyboje.  

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

 

20. Darbus vertina Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta 

komisija. 

21. Darbai vertinami 4-iose grupėse: 

21.1.1. ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo; 

21.1.2. pradinio ugdymo; 

21.1.3. 5–12 klasių pamokų; 

21.1.4. neformaliojo ugdymo. 

22. Parodos dalyviams įteikiami Prienų  švietimo pagalbos pažymėjimai. 

23. Vertinimo komisijos nutarimu geriausių metodinių darbų autoriai apdovanojami Prienų 

rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus padėkos raštais. 

24. Geriausi darbai skelbiami Prienų švietimo pagalbos tarnybos edukacinės patirties 

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

25. Visi dalyviai paskatinami organizuojant jiems edukacinę išvyką.  
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