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KELMĖS RAJONO SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ-LOGOPEDŲ METODINIŲ DARBŲ 

PARODOS ,,SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ, KALBINIŲ 

GEBĖJIMŲ UGDYMAS“ NUOSTATAI 

 

Paroda skirta paminėti tarptautinę logopedo dieną. 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUISTATOS 

 

1. Rajoninės specialiųjų pedagogų-logopedų metodinių darbų parodos ,,Specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių mokinių, kalbinių gebėjimų ugdymas“ (toliau – paroda) nuostatai 

reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo ir organizavimo tvarką.  

2. Parodą organizuoja: Kelmės švietimo pagalbos tarnyba, Kelmės švietimo pagalbos 

tarnybos metodininkė Edita Dzvankauskienė, Kelmės rajono specialiųjų pedagogų-logopedų 

metodinis būrelis, metodinio būrelio pirmininkė Sigita Šiaulenskienė.  

3. Parodos nuostatai skelbiami Kelmės švietimo pagalbos tarnybos tinklapyje: 

https://kelmespt.lt  

4. Paroda bus paskelbta Kelmės švietimo pagalbos tarnybos tinklapyje: https://kelmespt.lt  

     

II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

5. Tikslas: atskleisti specialiųjų pedagogų-logopedų gerąją darbo patirtį, rengiant metodines 

priemones, kurios teiktų pagalbą ir padėtų gerinti mokymosi pasiekimus ugdytinių, turinčių 

kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.   

6. Uždaviniai: 

6.1. Vykdyti specialiųjų pedagogų-logopedų patirties sklaidą, pristatyti parengtas (ar 

sukurtas) pažangias ugdymo priemones, idėjas, naujienas.  

6.2. Sukurti idėjų katalogą, padėsiantį lavinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, kalbinius gebėjimus.  

 

III SKYRIUS  

DALYVIAI 

 

7. Dalyviai: Kelmės rajono specialieji pedagogai-logopedai.  

 

IV SKYRIUS 

ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

 8. Autorius parodai pateikia inovatyvią, estetišką savos gamybos metodinę priemonę, 

padedančią lavinti mokinių kalbinius gebėjimus. Metodinė priemonė gali būti pagaminta iš įvairių 

medžiagų. Dalyvis pateikia ne daugiau kaip 2 kokybiškos raiškos nuotraukas. Fotografijų  

formatas – JPG (JPEG). Kiekvienas dalyvis pateikia vieną savo sukurtą priemonę.  

9. Iki 2020 metų kovo 22 d. dalyviai parodai pateikia dalyvio anketą (priedas). Dalyvio 
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anketa rengiama 12 dydžio Times New Roman šriftu, tarpas tarp eilučių 1,5.  

10. Dalyvio anketą, skaitmenines nuotraukas siunčia iki 2020 m. kovo 22 d. el. paštu:                                                                

s.siaulenskiene@gmail.com  

11. Metodinės priemonės aprašymas turėtų apimti ne daugiau kaip 300 žodžių. Priemonė 

turėtų būti sukurta paties parodos dalyvio, o aprašymas atskleisti jos naudojimo ugdymui 

galimybes ir autoriaus patirtį, dirbant su šia priemone.  

12. Pateikdamas nuotraukas parodai autorius tampa parodos dalyviu bei sutinka, kad: 

12.1. parodai pateiktos nuotraukos bus neatlygintinai ir be apribojimų naudojamos parodos 

sklaidos tikslais;  

12.2. nuotraukos eksponuojamos parodose be papildomo autoriaus sutikimo; 

12.3.nuotraukos skelbiamos organizuojančios įstaigos elektroninėje svetainėje, 

socialiniuose tinkluose; 

12.4. nuotraukų autorius pagal galiojančius teisės aktus atsako už autorinių teisių 

pažeidimus. Pateikdamas nuotrauką Parodai, jis patvirtina, kad yra šios priemonės autorius, kad 

turi joje esančių asmenų (teisėtų jų atstovų) sutikimą šias nuotraukas naudoti Parodoje; 

12. 5. sutinka, kad su nuotrauka būtų skelbiamas ir autoriaus vardas bei pavardė, įstaigos, 

kurioje jis/ji dirba, pavadinimas. 

12.6. Paroda tinklalapyje https://kelmespt.lt veiks neribotą laika, kad pedagogai iš jos 

galėtų, kai tik prireiks, gauti ugdymo idėjų ir patirties. 

13. PDF formatu elektroninis metodinių priemonių leidinys bus sukurtas ir paskelbtas 2021 

m. balandžio mėnesį.  

14. Vėliau Parodos nuotraukos gali būti eksponuojamos ir kitose tinklapiuose. 

 

V SKYRIUS 

DALYVIŲ REGISTRACIJA 

  

15. Mokytojai, pageidaujantys dalyvauti parodoje, registruojasi internetinėje registravimo 

sistemoje https://semiplius.lt/ nuo kovo 1 d. iki kovo 22 d. 

 

 

VI SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Parodos organizatoriams bus išduodamos Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

metodinės pažymos.  

17. Visi parodos dalyviai gaus Kelmės švietimo pagalbos tarnybos pažymas. Registracija 

www.semiplius.lt 

18. Darbų atsiuntimas organizatoriams laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis.   
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1 priedas  

 

METODINIO DARBO KORTELĖ 

 

Dalykas, sritis 
 

 

Tema 
 

 

Anotacija  

(iki 300 ženklų) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorius  
 

 

Pareigos 
 

 

Išsilavinimas 
 

 

Kvalifikacinė 

kategorija 

 

Miestas 
 

 

Ugdymo įstaiga 
 

 

Telefonas 
 

 

Elektroninis paštas 
 

 

Parengimo data 
 

 

Darbas saugomas 
 

 

 

 

 


