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PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO IR 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINIŲ DARBŲ, SKIRTŲ  

SKAITYMO IR RAŠYMO PRADMENŲ GEBĖJIMŲ UGDYMUI,  

PARODOS NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

             1. Rajoninės mokytojų metodinių darbų parodos nuostatai reglamentuoja parodos 

tikslus, dalyvius, darbų pateikimą ir  organizavimo tvarką, vertinimą, autorių apdovanojimą. 

             2. Paroda skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams dalintis 

profesine patirtimi ir idėjomis, skatinti jų kūrybą ir raišką, tobulinti ugdymo procesą.  

             3. Paroda vyks 2017 m. birželio 5–16 d. Jos organizatorius – Prienų švietimo centras 

(toliau – Švietimo centras). 

             4. Parodos nuostatai skelbiami Prienų švietimo centro internetiniame puslapyje 

(www.svietimocentras.prienai.lm.lt) ir išsiunčiami į rajono mokyklas el. paštu. 

 

II SKYRIUS 

PARODOS TIKSLAI 

            5. Skatinti rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų kūrybiškumą ir 

originalumą. 

            6. Užtikrinti gerosios darbo patirties ir idėjų sklaidą.  

            7. Supažindinti su mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose sukaupta pažangia edukacine 

patirtimi. 

III SKYRIUS 

PARODOS DALYVIAI 

             8. Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai. 
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IV SKYRIUS 

 DARBŲ PATEIKIMAS 

            9. Parodai pateikiami inovatyvūs metodiniai darbai. Prioritetas teikiamas darbams, 

kurie skatina skaitymo ir rašymo gebėjimų pradmenų ugdymą bei lavina pažintinius 

gebėjimus. 

 

V SKYRIUS 

PARODOS ORGANIZAVIMAS 

          10. Darbų atranka ir pateikimas: 

          10.1. darbai atrenkami mokyklose; 

          10.2. atrinkti  metodiniai darbai teikiami Švietimo centrui iki  2017 m. birželio 2 d; 

          10.3. metodinių darbų paroda vyks 2017 m. birželio 5–16 dienomis Prienų švietimo 

centre. 

 

VI SKYRIUS 

REIKALAVIMAI EKSPONUOJAMIEMS DARBAMS 

           11. Metodinis darbas turi būti: 

           11.1. neprieštaraujantis šiuolaikinės pedagogikos ir psichologijos principams; 

           11.2. aktualus tematikos, ugdymo metodų, mokomosios medžiagos pasirinkimo 

aspektais; 

           11.3. išsamus, suprantamas, estetiškas, nepažeisti autorinių teisių; 

           11.4. parašytas taisyklinga kalba, tinkamai suredaguotas dalykiniu, kalbos teksto 

struktūros aspektais; 

           11.5. pateiktas laikantis pagrindinių raštvedybos reikalavimų, tiek spausdintas, tiek ir 

elektroniniu būdu. 

            12. Kiekvieno  darbo veiklos aprašyme turi būti nurodomas mokyklos pavadinimas, 

veiklos pavadinimas, autoriaus(-ių ) vardas(-ai), pavardė(-ės), dėstomas dalykas,  kvalifikacinė 

kategorija. 

            13. Veiklos aprašymas pateikiamas popieriniame variante bei atsiunčiamas el. paštu 

svietimocentras@prienai.lt iki 2017 m. birželio  2 d.  Metodinio darbo kortelė (priedas Nr.1);  

           14.Veiklos rezultatai turi būti paruošti eksponavimui Prienų švietimo centre.  
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VII SKYRIUS 

 VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

 

          15. Darbus vertina Prienų švietimo centro direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. 

                16. Darbai vertinami atsižvelgiant į jų originalumą, pateikimo kokybę, turinio atitikimą    

reikalavimams, praktinę naudą, estetinį vaizdą 

                17. Parodos dalyviams įteikiami Švietimo centro pažymėjimai. 

                18.Vertinimo komisijos išrinktų geriausių darbų autoriai apdovanojami Prienų rajono 

administracijos Švietimo skyriaus vedėjo padėkomis. 

                            _______________________________________ 

 

 

 


