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MOKYTOJU GE]R.OSIOS PATIRTIES SKLAIDOS ORGANIZAVIMO NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1' JMokyojq gerosios patirties sklaidos organizavimo nuostatai(toliau

-

Nuostatai) nustato

Lazdqq rajono savivaldybes mokytojq keitimosi gerEja patirtimi sistemq. Siuose
Nuostatuose
pateikiami gerosios patirties sklaidos tikslas, uZdaviniai, b[dai, formos,
organizavimas ir
koordinavimas.

2'

Gerosios patirtiers sklaida Lazdij\ Svietimo centre organizuojama
vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Svietimo istatymo pakeitimo
[statymu (Lin.,2010, Nr. 15-701), Rekomendacijomis
mokytcrjq metodinei veiklai organizuoti
12in.,2005,Nr. 108-3970), Siais Nuostatais bei kitais teises
aktais, re glamentuoj andiais metoding veikl4.
3. Nuostatuose vartcjamos s4vokos:

3'1' Mokytojq keitimasis ger4ja patirtimi mokyoj6 mokyklq vadovq
bei kitq specialistq
organizuota veikla, siekiant tarpusavyje pasikeisti informacija, gerala
bei blog4ja pedagogine
patirtimi.

3'2' Metodin6 veiklta - mokyoj% mokyklq vadovq bei kiq specialisttl organLizuota
veikla,
vienijanti juos pagal veiklos ir ugdymo sritis, skirta kvalifikacijai ir praktinei
veiklai tobulinti

keidiantis getqapedagc,gine patirtimi, naujausia metodine bei dalykine
informacija.
3'3' Metodind grup6 - mokykloje veikianti mokytojq gtupe, sudaryta pagalugdyrno
koncentr4
klasg, srit[ ar dalykq arba laikinai suburta tam tikrai pedagoginei problemai
sprgsti.

3'4' Mokyklos mel;odin6 taryba

-

mokykloje veikianti mokyojq grupe, organizuojanti ir

koordinuojanti metodini.q grupiq veiklq o mazoje mokykloje dirbanti
kaip metodirrre grupe.
3'5' Metodinis btrrerlis - savivaldybes teritorijoje veikianti mokytojq gfrpe,
sudaryta iS ivairiq
mokyklq mokytojq vykdanti dalyko(r) ar ugdymo srities ugdymo
turinio ir metodikos naujoviq bei
gerosios patirties sklaidq.

3'6' Mokyklq metodin6 taryba

-

savivaldybes teritorijoje veikiantis metodiniq b[reliq vadovq
susivienijimas, nustatanltis metodines veikos prioritetus ir koordinuojantis
metodinirtr bdreliq veiklq.
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II. GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDOS TIKSLAS IR UZDAVINAI
4. Gerosios patirties sklaidos tikslas -siekti nuolatinio mokyojq tobulejimo, 4aujq kompetencijq

kitq savivaldybiq Salies ir

ugdymo, naujos patirties igijimo, bendradarbiavimo su

uZsienio

mokytojais.
5. Gerosios patirtieri sklaidos uZdaviniai:

5.1. uZtikrinti sekmingq metodin[

ir

dalykin[ mokytojq bendradarbiavinn% organizuojant

savivaldybes metodinir4 burelig mokyklq metodines tarybos veiklq

5.2. skleisti

ir

dalintis pedagoginemis

ir

metodinemis naujovemis, dalytis gerqa pedagogine

patirtimi.
5.3. skatinti, kad pedagogai kvalifikacijos tobulinimo renginiuose igytas Z[nias ir gebejimus,
ger4j4kolegq darbo pafirti taikytq savo praktineje veikloje, aptartrl mokyklq me{odinese tarybose ir
metodinese grupese.

III. GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDOS ORGANIZAVIMAS IR.
KOORDINAVIMAS
6. LazdLJq Svietimo centre gerosios patirties sklaida gali

ir I ar ugdymo sritis: ikimokyklinis ir

bfti organizuojamapagal

Siuos dalykus

priesmokyklinis ugdymas, pradinis ugdymas, dorinis

ugdymas, matematika, informacines technologijos, ekonomika, lietuvirl kalba, a4glU kalba, vokiediq

kalba, rusq kalba, biologija, frzika, chemija, geografija, istorija, kfino kultflra, tpchnologrjos, daile,
muzika, Zmogaus sauga ir kt. arba apjungiant kelis dalykus / ugdymo sritis (uZsiqnio kalbos, gamtos

mokslai, socialiniai mokslai ir pan.) arba integruojant ivairirl dalykq btireliq nlokytojus. Gerosios

patirties sklaida gali buti organizuojama

ir pagal kitas Svietimo sistemos pritis: informacine,

psichologine, socialine pedagogine, specialioji pedagogine ir specialioji pagalba fr kt.
7. Gerosios patirties sklaidos formos:

7.1. Konferencija

-

mokytojq darbo formrt pasiekimr5 prahines, metodi4res bei tiriamosios

veiklos rezultatqpristafymas ir aptarimas.
7.2. Apskritas stalas

7.3. Paskaita

-

-

demokratiSkq savaranki5ht savanori5kq diskusijq forrpa.

ntruj4 informacijq kvalifikacijos kelimo uZsiemimq klaupytojams teikiantis

metodas.

7.4. Atvira pedagogine veikla (atviros pamokos)

-

pamokq

ir kitq pedagoginiq veiklq

stebejimas.
7

.5. Paroda- organ.izuotas renginys, kurio metu eksponuojama paiangi edukacine patirtis.

7.6. Parodos aptarimas
diskusijq forma.

-

mokytojq metodiniq darbq vertinimas

ir iverfinirnas,

vykstantis
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7.7. Edttkacine kelione/ekskursija

ar

kelione

- speci4lizuota

keitimosi darbo patirtimi

i Salies ar uZsienio Svietimo ins{itucijas susipaZinti su Svietimo

- i5vyka
1r svletlmo

sistemos pokydiais.

7.8. Pedagogq kilrybos vakaras/popiete
vakaronds, viktorinos, .konkursai,

-

mokytojq

ir

mokiniq

kiirybine veikla,

kiti renginia!.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8. Nuostatai gali btiti keidiami

ir

papildpma metodiniq grupi%

metodiniq b0reli6 mokyklq metodines taryboq iniciatyva.

metodiniq tarybU

