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Druskininkų švietimo centro direktoriaus  

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V1-83 
 

METODINIŲ DARBŲ PARODŲ NUOSTATAI 
 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Metodinių darbų parodų nuostatai reglamentuoja parodų tikslus, dalyvius, 
reikalavimus darbams, parodų organizavimą ir apibendrinimą. 

2. Parodas organizuoja Druskininkų švietimo centras (toliau - Centras).  

II. TIKSLAI 

 
3. Sudaryti sąlygas savivaldybės pedagogų bendruomenei skleisti sukauptą gerąją 

darbo patirtį, kūrybines naujoves. 

4. Parodos skirtos skatinti dalijimąsi gerąja darbo patirtimi, mokinių ir mokytojų 
kūrybinę raišką, tobulinti ugdymo procesą. 

5. Eksponuoti viešai metodinius darbus, informuoti visuomenę.   
 

III. DALYVIAI 

 
6. Parodose gali dalyvauti savivaldybės ugdymo įstaigų vadovai, mokytojai, mokiniai 

ir pageidaujantieji. 

IV. REIKALAVIMAI DARBAMS 

 
7. Parodoms gali būti pateikiami metodiniai darbai: 

7.1. Medžiaga apie metodinio darbo organizavimo ugdymo įstaigose patirtį, 
pasiekimus, 

7.2. Pedagoginio darbo patirties (dalyko, vadovavimo klasei, papildomo ugdymo 
grupei, būreliui) metodiniai darbai, 

7.3. Individualios ir integruotos programos, pamokų planai, konspektai, testai, 
mokomųjų užduočių rinkiniai, didaktinės  ir vaizdinės priemonės, 

7.4. Projektiniai darbai (individualūs, pedagogų ar mokinių komandos) ir jų vykdymo 
patirtis, 

7.5. Darbai apie netradicinius metodus, idėjas mokinių veiklos organizavimui, 
7.6. Vaizdinė medžiaga ir renginių scenarijai, 

7.7. Medžiaga apie ugdymo įstaigų vadovų darbo patirtį, 
7.8. Medžiaga apie neformalaus švietimo patirtį, 

7.9. Pedagogų ir mokinių kūrybos bei tyrimo darbai, 
7.10 Kita nenurodyta edukacinės veiklos darbo patirties medžiaga. 



8. Parodos organizuojamos, atrenkant darbus mokyklose ir pristatant juos 
eksponavimui į Centrą. 

9. Darbai pateikiami pridedant sąrašą, nurodant darbų pavadinimus ir autorius.  
 

10. Kūrybinį darbą turi prezentuoti etiketė, nurodant (8x5 cm) darbo pavadinimą, 
autorių, jo amžių ar klasę, ugdymo įstaigos pavadinimą, ugdytinio mokytojo vardą ir 

pavardę.  
11. Dailės ar kiti ant sienų kabinami darbai turi būti įrėminti ar kitaip paruošti 

eksponavimui.   

  

V. PARODŲ ORGANIZAVIMAS 

  

12. Darbai eksponuojami: 
12.1 Dalykų blokais (gamtos, tikslieji ir kt. mokslai). 

12.2 Pagal atskiras temas ir aktualijas. 
12.3 Autorinė paroda – vieno autoriaus teminė paroda. 

12.4 Pagal ugdymo įstaigas. 
14.  Apie parodų organizavimą skelbiama Centro mėnesio veiklos planuose. 

 
 

VI. PARODŲ APIBENDRINIMAS 
 

15. Už parodos organizavimą skiriama Centro direktoriaus padėka. 
16. Atsiliepimus ir vertinimus apie parodą lankytojai gali užrašyti atsiliepimų knygoje. 

17. Autoriui sutikus, metodiniai darbai būtų kaupiami Centre.   
 

 

 


