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PEDAGOGŲ KEITIMOSI GERĄJA DARBO PATIRTIMI PROJEKTO  
 „MANO SĖKMĖS ISTORIJA 2017 “ NUOSTATAI 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Pedagogų keitimosi gerąja darbo patirtimi projekto „Mano sėkmės istorija 2017“  nuostatai 

(toliau – Nuostatai) reglamentuoja projekto „Mano sėkmės istorija 2017“ (toliau – Projektas) 
organizavimą, vykdymą, vertinimą. 

2. Projektą organizuoja Telšių švietimo centras (toliau – Centras) ir Mokyklų metodinė taryba 
(toliau – Taryba). 

3. Projekto organizatorių socialinis partneris – Telšių  rajono savivaldybės administracijos 
Švietimo ir sporto skyrius (toliau – Skyrius). 

 
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 
4. Tikslas – skatinti pedagogus / pedagogų bendruomenes dalintis sukaupta gerąja darbo patirtimi, 

siekiant  sėkmės  ugdymo procese. 
5. Uždaviniai:  
5.1. Užtikrinti metodinį ir dalykinį  pedagogų bendravimą ir bendradarbiavimą;  
5.2. Kaupti ir skleisti gerąją ugdymo proceso (pamokos, grupės / individualios veiklos, 

neformaliojo ugdymo ir   projektinės veiklos)  patirtį. 
 

III. KONKURSO DALYVIAI 
 

6. Projekte gali dalyvauti Telšių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai / bendruomenės, 
bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai / bendruomenės, pagalbos mokiniui ir mokytojui specialistai, 
mokytojai senjorai (toliau – Dalyviai).  

 
IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 
7. Projekto sąlygos skelbiamos Centro tinklapyje www.sctelsiai.lt, Telšių rajono savivaldybės 

tinklapyje www.telsiai.lt  
      8.  Projektas vykdomas  dviem etapais: I – atrankos, II – pristatymo: 
      8.1. Atrankos etapas bus vykdomas iki  2017 m. birželio 1 d. Pedagogai,  užpildytas paraiškas 
pagal 1 priedą pateikia ir sėkmės istorijas  pristato rajono metodiniuose būreliuose, pedagogų 
bendruomenės –  tiesiogiai atrankos  komisijai adresu: Telšių švietimo centras S. Daukanto g. 35,  
Telšiai. 
      8.2. Pristatymo etapas bus vykdomas 2017 m. rugsėjo mėn. 
      8.3. Pirmajame etape kiekvienas metodinis būrelis / atrankos komisija atrenka sėkmės istorijas. 
Antrajame etape  dalyviai viešai pristato savo sėkmės istorijas pagal Nuostatuose nurodytas sąlygas. 
      9. I etapo vykdymas: 
      9.1. Dalyvis gali pateikti vieną sėkmės istoriją (ne daugiau 2 / 4 lapai, neįskaitant priedų, pvz., 
nuotraukos, pateiktys ir pan.);  
      9.2. Teikiamas darbas turėtų būti: 



      9.2.1. originalus; 
      9.2.2. atitinkantis Bendrąsias programas, kitus aktualius švietimą reglamentuojančius teisės aktus ir 
šiuolaikines ugdymo sampratas; 
      9.2.3. nepažeidžiantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo. 
      9.3. Sėkmės istorijos aprašymas turi atitikti Dokumentų rengimo taisyklių  ir kompiuterinio 
raštingumo reikalavimus (12 pt Times New Roman šriftas, A4 formatas), turi būti susegtas į aplanką (1 
egz.) ir išsaugotas elektroninėje laikmenoje (CD, 1 egz.). 
      9.4. Sėkmės istoriją gali pateikti Dalyvis arba Dalyvių grupė, jeigu buvo vykdoma integruota 
veikla. 
     9.5. Dalyviai neturi pateikti informacijos, kuri būtų konfidenciali, slapta, skirta tarnybiniam 
naudojimui ar kaip nors pažeistų galiojančius Asmens duomenų apsaugos bei kitus teisės aktus. 
     10. II etapo vykdymas: 
     10.1. Komisija, sudaryta iš Centro, Tarybos, Skyriaus  atstovų atrenka  originaliausias sėkmės 
istorijas baigiamajam renginiui. 
      10.2. Dalyvis sėkmės istoriją baigiamajame renginyje pristato jam priimtina laisva forma. 
Pristatymui skirtas laikas –  iki 10 min. Pristatydamas sėkmės istoriją Dalyvis turėtų atsakyti ir į du 
klausimus: 1) Kodėl konkursui pateikta būtent ši istorija? 2) Kuo pristatoma patirtis gali būti naudinga 
kitiems pedagogams? 
     11. Projektui pateiktas darbas nebus grąžinamas. Jis bus saugomas Centro edukacinės patirties 
banke. 
     12. Projekto organizatoriai pasilieka teisę darbus publikuoti bei adaptuoti praktiniam įgyvendinimui.  
     13. Dalyviai darbus gali pateikti paštu ar pristatyti asmeniškai. 

 
V. KONKURSUI PATEIKTOS MEDŽIAGOS VERTINIMAS 
 

     14. Dalyvių skatinimas: 
     14.1. Atrinktų sėkmės istorijų autoriams bus įteikti Telšių švietimo centro padėkos raštai. 
     14.2. Bus skelbiamos projekto nominacijos. 
     14.3. Geriausios sėkmės istorijos ar jų fragmentai gali būti viešinami Centro tinklalapyje, kitose 
visuomenės informavimo priemonėse. 
     14.4. Visų konkursui pateiktų sėkmės istorijų autoriams bus išduodamos dalyvavimą projekte  
patvirtinančios Centro pažymos. 
 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
      15. Projekto rėmėjams paliekama teisė teikti savo prizus pagal savo numatytas kategorijas / 
nominacijas. 
      16. Projektas finansuojamas iš Centro ir projekto rėmėjų lėšų. 

________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                       1 priedas 
 
 

PEDAGOGŲ KEITIMOSI GERĄJA DARBO PATIRTIMI PROJEKTO  
 „MANO SĖKMĖS ISTORIJA 2017“  

PARAIŠKOS FORMA 

 

PEDAGOGAS 

(Vardas, pavardė, dalykas/ugdymo sritis, kvalifikacinė kategorija) 

 
 

UGDYMO ĮSTAIGA 

 

 

PROJEKTUI  PATEIKIAMA 

(Nurodyti: 1) temą, 2) kokia forma ruošiamasi perteikti gerąją patirtį: filmuota pamoka/renginys/veikla 
ar fragmentai; metodo/ų demonstravimas išbandant ,,čia ir dabar“ su mokytojais; perteikimas 
demonstruojant pateiktyse; pamokos planas; stendinis pranešimas ar kita forma) 

 

KONTAKTAI (el. pašto adresas, mob. telefono numeris) 

 
 
 

 

 

 


