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RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

PEDAGOGŲ VIRTUALIOS METODINIŲ PRIEMONIŲ PARODOS  ,,ŽAISK, PATIRK, 

SUŽINOK“ NUOSTATAI  

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Metodinių darbų parodos „ŽAISK, PATIRK, SUŽINOK“ nuostatai reglamentuoja 

parodos tikslą, uždavinius, organizavimo tvarką, darbų pateikimą. 

2. Paroda skirta sudaryti galimybę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogams dalintis gerąja darbo patirtimi ir idėjomis, skatinti pedagogų kūrybą bei raišką. 

3. Parodą organizuoja Kelmės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ mokytojos metodininkės, 

dirbančios pagal priešmokyklinio ugdymo programą Jūratė Bimbienė ir Reda Mačiūnė.  

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Skatinti pedagogų kūrybinę raišką, atskleisti jų gabumus, siekti glaudaus 

bendradarbiavimo tarp šalies ikimokyklinio ir priešmokyklino ugdymo įstaigų pedagogų 

dalijantis gerąja darbo patirtimi. 

5. Suteikti galimybę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų saviraiškai, 

pozityvios patirties sklaidai, skatinti geriausius darbus pateikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogų bendruomenei. 

 

                                                                      III SKYRIUS 

                                                                      DALYVIAI 
 

6. Parodos dalyviai: šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai. 

 

                                                                       IV SKYRIUS 

DARBŲ PATEIKIMAS  
 

7. Parodai pateikiami inovatyvūs metodiniai darbai. 

8. Metodinių darbų galimas pateikimas: 

8.1. autoriaus sukurtos priemonės (įvairios vaizdinės, ugdomosios priemonės, 

didaktiniai žaidimai, stalo, teatropirštukinės lėlės ir pan.). 

9. Metodinis darbas turi: 

9.1.  būti aktualus tematikos, ugdymo metodų, mokomosios medžiagos pasirinkimo 

aspektais; 

9.2. neprieštarauti šiuolaikinės  pedagogikos ir psichologijos principams; 

9.3. būti išsamus, estetiškas, atirtinkantis  žanro reikalavimus, suprantamas; 

9.4. nepažeisti autorinių teisių. 

 

 

 



V SKYRIUS 

PARODOS ORGANIZAVIMAS 

 

10. Atliktus darbus nufotografuoti ir skaitmenines nuotraukas talpinti uždaroje 

Facebook grupėje „ŽAISK, PATIRK, SUŽINOK“ nuo 2021 m. lapkričio 22 d. iki 2021 m. 

gruodžio 17 d. Siunčiamų nuotraukų dydis neturi viršyti 5MB, formatas JPG (JPEG). 

11. Dalyvis pateikia vieną nuotrauką arba vieną kelių nuotraukų koliažą. 

12. Prie nuotraukos nurodyti ugdymo įstaigos pavadinimą, mokytojo vardą, pavardę, 

priemonės pavadinimą. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  
 

13. Projekto dalyviams iki 2021 m. gruodžio 30 d. pažymos ir padėkos raštai už 

dalyvavimą  parodoje bus įkelti į Facebook grupę „ŽAISK, PATIRK, SUŽINOK“. 

14. Mokytojas, pateikdamas nuotrauką, patvirtina, kad yra gavęs joje esančių asmenų 

sutikimą, dėl duomenų viešo naudojimo. 

15. Informaciją apie parodą teikiama tel.: 8 682 48 754 arba el. paštu 

ajuratux@gmail.com.  

 

 

____________________________ 
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