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KELMĖS RAJONO MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ  IR 

ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ  METODINIŲ DARBŲ KONKURSO 

„NUOTOLINIO MOKYMOSI SPALVOS IR ATSPALVIAI“ NUOSTATAI 

 

I BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kelmės rajono mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir administracijos darbuotojų   metodinių 

darbų konkurso „Nuotolinio mokymosi spalvos ir atspalviai“  (toliau – konkursas) nuostatai 

reglamentuoja jo tikslus, organizavimo, vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką. 

2. Konkursą organizuoja Kelmės švietimo pagalbos tarnyba; Kelmės rajono metodinių būrelių 

pirmininkai; Kelmės švietimo,  kultūros ir sporto skyrius.  

3. Aktualumas. Susidarius karantino situacijai ir pedagogams dirbant nuotoliniu būdu, atsiranda 

poreikis įvairių metodinių priemonių rengimui, kurių pagalba mokiniams atskleidžiama viena ar kita 

pamokos tema. Kūrybingumas visada pranoksta bet kokius rėmus, todėl konkursu siekiama skatinti 

mokytojus tobulėti ir perimti gerąją kolegų patirtį. Turime suprasti, kad dalindamiesi laimime visi. 

„Mes niekada nebebūsime tokie, kokie buvome prieš karantiną, – sako Vilniaus S. Nėries gimnazijos 

lietuvių kalbos mokytoja ekspertė O. Baumilienė. – Ir tai yra gerai. Nes, jei išliktume tokie patys, 

vadinasi, pamoka praėjo veltui. Kiekvienas iš mūsų, mokytojų, turime pirmiausia sau atsakyti į 

klausimą, ko mane išmokė šitas sudėtingas, suspaustas laikas. Ką aš supratau apie mokyklą ir 

vaikus?“ 

 

II KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Konkurso tikslas – skatinti rajono pedagoginės bendruomenės kūrybinio potencialo atsiskleidimą 

ir dalijimąsi gerąja nuotolinio darbo patirtimi, siekiant  švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo. 

5. Konkurso uždaviniai: 

5.1.  skatinti pedagoginę bendruomenę kurti ir ugdymui pritaikyti metodines ir kitas priemones; 

5.2. formuoti suvokimą apie gerosios patirties svarbą kuriant partnerystės tinklus; 

5.3. plėtoti bendradarbiavimą tarp rajono mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų; 

5.4. skatinti IKT kompetenciją – visumą žinių, gebėjimų ir nuostatų, kurias mokytojas, pagalbos 

mokiniui specialistas įgyja ruošdamas skaitmenines priemones. 

 

III KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

6. Konkurso veiklą koordinuoja Kelmės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja Diana 

Razminienė, tel. 8 427 61106, el. paštas diana.razminiene@kelmespt.lt. 

7. Dalyviai – rajono pedagoginė bendruomenė. 

8. Konkursas vyksta 2021 m. sausio 2 – balandžio 5 dienomis etapais: 

8.1. darbų rengimas nuo 2021 m. sausio 2 d. iki vasario 28 d.; 

8.2. pristatymas nuo 2021 m. kovo 1 d. iki kovo 7 d. el. paštu diana.razminiene@kelmespt.lt; 

8.3.  vertinimas nuo 2021 m. kovo 8 d. iki balandžio 1 d.; 

8.4. baigiamoji konferencija numatoma 2021 m. balandžio 9 d. 

IV KONKURSO SĄLYGOS 

mailto:diana.razminiene@kelmespt.lt


2 
 

9. Konkursui pateikiamos metodinės  ir kitos priemonės turi atitikti konkurso tematiką – nuotolinis  

mokymasis. 

10. Tekstas turi atitikti lietuvių kalbos rašybos, skyrybos ir kalbos kultūros taisykles. 

11. Konkursui vieno dalyvio teikiamų darbų skaičius neribojamas.  

12. Priemonė turi būti originali, nenukopijuota ir tinkama skelbti viešai. 

13. Priemonė gali būti parengta naudojant įvairias skaitmenines priemones. 

14. Darbai siunčiami el. paštu arba pateikiami CD/DVD disku pristatant į Švietimo pagalbos tarnybą. 

15. Siunčiant darbą konkursui ir registruojantis privaloma: 

15.1. laiško temos laukelyje nurodyti: „Konkursui „Nuotolinio mokymosi spalvos ir atspalviai“; 

15.2. pridėti parengtą priemonę ir užpildytą metodinės priemonės kortelę (1 priedas). 

 

V KONKURSO VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

16. Vertinimas.  

16.1. Darbus vertina komisija, sudaryta iš Kelmės rajono metodinių būrelių pirmininkų, Kelmės 

švietimo pagalbos tarnybos ir Kelmės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistų. 

16.2. Konkursui pateiktų darbų vertinimo kriterijai: 

16.2.1.  konkurso temos atskleidimas;  

16.2.2. originalumas;  

16.2.3. kūrybiškumas;  

16.2.4. inovatyvumas; 

16.2.5. autorių komandos įvairovė (įtraukti mokiniai, mokytojai, tėvai ir pan.).  

17. Apdovanojimas.  

18.1. Konkurso I, II, III vietos nugalėtojai bus apdovanoti Kelmės švietimo,  kultūros ir sporto 

skyriaus, konkurso rėmėjų prizais ir padėkos raštais. 

18.2. Visiems dalyviams bus išduodama Kelmės švietimo pagalbos tarnybos metodinė pažyma. 

 

VI BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

18. Organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso aptarimo, darbų vertinimo ir jų apdovanojimo laiką 

ir vietą. 

19. Pateikdami darbus konkurso dalyviai sutinka autorines teises perleisti Kelmės švietimo 

pagalbos tarnybai ir kad Konkursui pateikti metodinių darbų aprašai bus patalpinti tinklapyje 

http://www.kelmespt.lt/. 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 priedas 

METODINĖS PRIEMONĖS  KORTELĖ 
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Dalykas, sritis 

  

  

Tema 

(darbo pavadinimas) 

  

Anotacija 

(iki 300 ženklų) 

  

  

Autorius, kvalifikacinė 

kategorija 

  

  

Ugdymo įstaiga 

  

  

Telefonas 

  

  

Elektroninis paštas 

  

  

 

 


