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TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRO ORGANIZUOJAMŲ METODINIŲ DARBŲ
PARODŲ NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Metodinių darbų parodų nuostatai reglamentuoja parodų tikslus, dalyvius, darbų pateikimą ir
organizavimo tvarką, vertinimą, autorių apdovanojimą.
2. Parodos skirtos dalintis patirtimi ir idėjomis, skatinti kūrybą ir raišką, tobulinti tyrimo įgūdžius,
tobulinti ugdymo procesą, atsiliepiant į laikmečio reikalavimus.
3. Parodas organizuoja Telšių švietimo centras (toliau - Centras).
4. Parodų nuostatai skelbiami Centro internetiniame puslapyje — www.sctelsiai.lt

II. TIKSLAI
5. Suteikti galimybę pedagogų ir mokinių saviraiškai, pozityvios patirties sklaidai, skatinti
geriausius darbus pateikti pedagogų bendruomenei ir visuomenei.
6. Skatinti pedagogų ir mokinių kūrybinę raišką, atskleisti gabumus, formuoti mokslinio tyrimo
įgūdžius.
7. Užtikrinti gerosios darbo patirties, idėjų sklaidą, jų taikymą ir panaudojimą.
8. Eksponuoti materialia forma pažangią edukacinę patirtį.

III. DALYVIAI
9. Parodų dalyviai: savivaldybės ugdymo įstaigų pedagogai, vadovai, mokiniai, kiti
pageidaujantys.

IV. DARBŲ PATEIKIMAS
10. Parodoms pateikiami darbai:
10.1. metodinio darbo organizavimo ugdymo įstaigose patirtis, pasiekimai;
10.2. pedagoginio darbo patirties (dėstomo dalyko, vadovavimo klasei, papildomo ugdymo
būreliui ar grupei ir pan.) metodiniai darbai;
10.3. individualios ir integruotos programos, pamokų planai, konspektai, testai, mokomųjų
užduočių rinkiniai, didaktinės ir vaizdinės priemonės ir t. t.;
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10.4. projektiniai darbai (teminiai, dalykiniai, individualūs, pedagogų ar mokinių komandos,
klasės) ir jų vykdymo patirtis;
10.5. netradiciniai darbo metodai, idėjos vaikų ir mokinių veiklos organizavimui;
10.6. vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, vaizdo medžiaga, renginių scenarijai;
10.7. ugdymo įstaigų vadovų darbo patirtis;
10.8. neformalaus švietimo patirtis;
10.9. pedagogų, vaikų ir mokinių kūrybos bei tiriamieji darbai;
10.10. kita nenurodyta edukacinės veiklos darbo patirtis.

V. PARODŲ ORGANIZAVIMAS
11. Darbų atranka ir pateikimas:
11.1. darbai aprobuojami mokyklų metodinėse tarybose arba savivaldybės metodiniuose
būreliuose;
11.2.

aprobuoti metodiniai darbai teikiami Centrui.

11.3.

Centras kartu su savivaldybės metodine taryba vykdo darbų atranką.

11.4. atrinkti darbai pristatomi ir eksponuojami Centro organizuojamuose parodose, vėliau darbų
aprašymai gerosios patirties kortelėse saugomi centre.
12. Reikalavimai eksponuojamiems darbams:
12.1. kiekvienas darbas pateikiamas su tituliniu lapu, turiniu ir metodinio darbo kortele (priedas
Nr. 1)
12.1.1. titulinis lapas (mokyklos ar kitos ugdymo įstaigos pavadinimas, darbo pavadinimas,
autoriaus vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija, jei darbas grupinis, nurodyti amžių ar klasę,
vadovo vardą, pavardę, dėstomo dalyko kvalifikacinę kategoriją) ( priedas Nr. 2,3);
12.1.2. anotacijoje aprašomas darbo turinys, paskirtis, nurodoma, kaip priemonėmis naudotis;
12.2. darbai spausdinti, puslapiai sunumeruoti, susegti į skaidrius tos pačios spalvos aplankus;
12.3.2. dailės ar kiti kabinami ant sienų darbai turi būti įrėminti ar kitaip paruošti eksponuoti.
14. Darbų eksponavimas:
- dalykų blokais (tikslieji, gamtos mokslai ir t. t.);
- pagal atskiras temas ir aktualijas;
- autorinė paroda - vieno autoriaus tematinė paroda;
- vienai temai kelių autorių darbų paroda;
- mokinių darbų paroda;
- pagal ugdymo įstaigas.
15. Parodų pristatymas:
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- parodos metu mokyklų bendruomenėms ir visuomenei;
-

savivaldybės žiniasklaidoje;

-

centro internetiniame puslapyje — www.sctelsiai.lt

VI. VERTINIMAS
16. Darbus vertina centro direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.
17. Darbai vertinami atsižvelgiant į jų atlikimo metodiką, turinio atitikimą laikmečio
reikalavimams, originalumą, tęstinumą, praktinę naudą, apipavidalinimą, estetinį vaizdą.
18. Vertinant darbus atsižvelgiama į lankytojų nuomonę.

VII. APDOVANOJIMAI
19. Darbų autoriai apdovanojami Centro padėkomis ir paskatinamaisiais prizais.
______________________
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Telšių švietimo centro organizuojamų
metodinių darbų parodų nuostatų
1 priedas
METODINIO DARBO KORTELĖ
Dalykas, sritis
Tema
Žanras
(monografija, knyga,
programa, lentelės, pamokų
ciklas, tyrimas, testas,
mokomosios užduotys ir kt.)

Anotacija
(iki 300 ženklų)

Autorius arba autorių
grupė
Pareigos
Išsilavinimas
Kvalifikacinė kategorija
Rajonas (miestas)
Mokykla
Telefonas
Elektroninis paštas
Darbas pristatytas
(vieta, data)

Darbas saugomas
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Telšių švietimo centro organizuojamų
metodinių darbų parodų nuostatų
2 priedas
Metodinio darbo titulinio lapo pavyzdys Nr. 1
↓
20mm

Žemaitės gimnazija

→30mm

10mm←

RAŠYBOS IR SKYRYBOS UŽDUOTYS
3 – 4 GIMNAZIJOS KLASĖMS

Parengė lietuvių kalbos
mokytoja metodininkė
Jonė Jonaitytė

2000
Telšiai
20mm
↑
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Telšių švietimo centro organizuojamų
metodinių darbų parodų nuostatų
3 priedas
Metodinio darbo titulinio lapo pavyzdys Nr. 2
↓
20mm

Žemaitės gimnazija

→30mm

10mm←

VANDENS SAVAITĖ MOKYKLOJE

Projektą parengė
Jonas Jonaitis, 8kl.
arba 8kl. mokinių grupė
Projekto vadovas
chemijos vyr. mokytoja
Jurga Jurgaitytė

2000
Telšiai
20mm
↑

