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                                                                                              PATVIRTINTA 

Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centro 

direktoriaus 2020 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. V1.2-136 

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ EDUKACINĖS PATIRTIES 

BANKO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kaišiadorių rajono savivaldybės pedagogų edukacinės patirties banko (toliau – EPB) 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja EPB tvarkymo tikslą, uždavinius, struktūrą, 

formas, reikalavimus metodinei ar mokymo priemonei parengti, atrankos, kaupimo ir naudojimosi 

tvarką, pažymų išdavimą. Aprašas parengtas vadovaujantis Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto 

paslaugų centro nuostatais. 

2. Kaišiadorių rajono savivaldybės EPB tvarko Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų 

centro Neformaliojo švietimo skyrius (toliau – NŠS), vadovaudamasis šiuo aprašu. 

 3. Apraše vartojamos sąvokos: 

Edukacinė patirtis – sėkminga profesinė patirtis, kurią pedagogas praktikas pristato viešai. 

Edukacinės patirties bankas – metodinių ir mokymo priemonių saugykla. 

Metodinė priemonė – mokytojų, auklėtojų, klasių vadovų, administracijos, pagalbos 

mokiniui specialistų (toliau – mokytojų) parengta medžiaga, kurioje pateikiama asmeninė ugdymo 

patirtis, paaiškinama, patariama, kaip ją panaudoti galėtų kiti pedagogai. 

Mokymo priemonė – ugdymo procese naudojama originali ar pedagogo pritaikyta vaizdinė, 

techninė, demonstracinė, laboratorinė priemonė, prietaisas, medžiaga, mokomoji kompiuterinė 

programa ir pan.  

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4.  EPB Aprašo tikslas – skatinti Kaišiadorių rajono pedagogų sėkmingos edukacinės patirties 

sklaidą, plėtojant sąlygas kolegialiam mokymuisi, praktiniam kolegų edukacinės patirties 

išbandymui ir / ar pritaikymui ugdymo procese.  

5. Uždaviniai: 

5.1. inicijuoti metodinių, mokymo priemonių, atitinkančių valstybės bei savivaldybės 

švietimo srities prioritetus, kūrimą; 

5.2. konsultuoti pedagogus dėl metodinių, mokymosi priemonių parengimo; 

5.3. vykdyti  metodinių, mokymosi priemonių atranką į EPB;  

5.4. sudaryti pedagogams sąlygas naudotis EPB: susipažinti, išbandyti, pritaikyti praktikoje, 

į(si)vertinti veiksmingumą, teikti grįžtamąjį ryšį priemonės autoriui ir NŠS; 

5.5. supažindinti plačiąją visuomenę su mokytojų sėkmingos edukacinės patirties pavyzdžiais. 

 

III SKYRIUS 

EPB STRUKTŪRA IR FORMOS  

 

6. EPB sudaro: 

6.1. Kaišiadorių rajono savivaldybės mokytojų edukacinė patirtis; 

6.2. NŠS organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo programų lektorių laisvanoriškai pateikta 

edukacinė medžiaga; 

6.3. NŠS darbuotojų edukacinė patirtis;  

6.4. kita medžiaga (pranešimai konferencijose, apskirtų stalų diskusijų ir panašaus pobūdžio 

renginių tezės ir pan.).  

7. EPB struktūra:  
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7.1. Ikimokyklinis ugdymas; 

7.2. Priešmokyklinis ugdymas; 

7.3. Pradinis ugdymas; 

7.4. Bendrasis ugdymas (dalykai, vadovavimas klasei / klasių koncentrui): 

7.5. Integruotas ugdymas; 

7.6. Specialusis ugdymas; 

7.7. Neformalusis ugdymas; 

7.8. Švietimo politika ir vadyba; 

7.9. Pedagogika ir psichologija; 

7.10. Kaišiadorių rajono savivaldybės prioritetinė švietimo sritis: 2019-2022 metų 

„Įsivertinimas, skatinantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą“;  

7.11. Kita. 

8. EPB kaupiamų metodinių, mokymo priemonių pobūdis ir formos: 

8.1. tyrimai (autorinis tyrimas; apklausa, anketa ir jos / jų duomenų analizė, apibendrinimas ir 

rezultatų pristatymas; eksperimentas ir kt.); 

8.2. ugdymo turinio planavimo dokumentai (individuali ugdymo programa, integruota 

ugdymo programa, pamokų / veiklų, jų ciklų planai, modulių programos, planavimo patirties 

aprašymai ir pan.);  

8.3. ugdymo proceso organizavimo ir vykdymo dokumentai (mokinių veiklos organizavimo 

aprašymas; metodo taikymo aprašymas; taikomų vertinimo būdų aprašymas; projekto aprašymas; 

konkurso, festivalio, parodos, viktorinos, kito renginio scenarijus ir / ar aprašymas; renginio 

nuostatai; mokomosios-pažintinės ekskursijos mokiniams programa; edukacinės išvykos 

aprašymas; užduotys arba jų rinkiniai; testai; originalios arba kito autoriaus sukurtos vaizdinės, 

techninės, garsinės arba kompiuterinės mokymo priemonės, virtualios mokymosi aplinkos, 

mokymosi socialinio tinklo taikymo aprašymas; atvejo analizė; vadovavimo mokinių mokslinei 

tiriamajai veiklai aprašymas; vadovavimo klasei / klasių koncentrui patirties aprašymas ir kt.); 

8.4. kitos (naujausios pedagoginės profesinės literatūros, vadovėlių, švietimo dokumentų 

apžvalga ir aprašymas; švietimo srities leidinio recenzija; pedagogo internetinė svetainė;  

tinklaraštis, pedagoginis dienoraštis; kvalifikacijos tobulinimo programa; stažuotės programa; 

pedagoginės idėjos pristatymas; vadovavimo mokyklos metodinei grupei arba metodinei tarybai ne 

mažiau kaip vienerius metus patirties aprašymas; rekomendacijos kolegialiam mokymuisi, 

kvalifikacijos tobulinimui, mentorystei tobulinti; mokslinis, metodinis, dalykinis straipsnis; 

pedagogikos ir / ar psichologijos srities leidinys; pranešimas; paskaita; konferencijos organizavimo 

ir vykdymo rezultatų aprašymas; stažuotės šalies arba užsienio švietimo įstaigose ataskaita ir kt.). 

 

IV SKYRIUS 

REIKALAVIMAI METODINEI PRIEMONEI PARENGTI 

 

9. Metodinės priemonės apimtis neribojama. 

10. Viena metodinė priemonė gali būti parengta vieno ar kelių mokytojų. 

11. Tas pats mokytojas gali teikti kelias priemones. 

12. Tekstas spausdinamas laikantis raštvedybos reikalavimų. Rekomenduojama tekstą pateikti 

A4 formato lapuose 12 pt dydžio Times New Roman šriftu, tarp eilučių paliekant 1,5 eilutės 

intervalą A4 formato lapuose; puslapiai turėtų būti sunumeruoti. 

13. Rekomenduojama metodinės priemonės struktūra: 

13.1. titulinis lapas; 

13.2. turinys; 

13.3. įvadas (temos aktualumas, literatūros apžvalga, priemonės tikslas ir uždaviniai, taikyta 

metodologija); 

13.4. medžiagos dėstymas; 

13.5. išvados; 

13.6. literatūra (dokumentai ir literatūros šaltiniai nurodomi abėcėlės tvarka); 
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13.7. priedai: iliustracinė medžiaga (nuotraukos, paveikslai, schemos, brėžiniai, pateikčių 

rinkiniai ir kt.); garso, vaizdo medžiaga (tokia medžiaga teikiama laikantis Lietuvos Respublikos 

asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų). 

14. Mokytojas kartu su metodine, mokymo  priemone pateikia Metodinės, mokymo 

priemonės aprašą (1 priedas). 

15. Pateikdamas priemonę autorius patvirtina, kad ji yra autentiška ir parengta laikantis 

Lietuvos Respublikos autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymo reikalavimų. 

16. EPB pateiktos metodinės, mokymo priemonės viešinamos autoriui sutikus raštiškai (2 

priedas). 

17. Metodinė, mokymo priemonė ir aprašas pateikiami skaitmenine forma. Svetainių, 

tinklaraščių nuorodos turi būti veikiančios, virtualiose mokymosi aplinkose, mokymosi 

socialiniuose tinkluose turi būti sudaryta galimybė registruotis arba išbandyti priemonę svečio 

teisėmis. Priemonių (CD, DVD, skaitmeninių duomenų kaupikliai) pateiktys turi veikti Windows 

operacinėje sistemoje; priemonės (CD, DVD, skaitmeninių duomenų kaupikliai) turi būti lengvai 

nuskaitomos kompiuterinių įrenginių, tinkamo sklaidai dydžio; duomenų laikmenose neturėtų būti 

savaime pasileidžiančių failų (autorun.inf, run.exe ir pan.); nuotraukos, plakatai, paveikslai turi būti 

tinkamai įforminti, pateikiami aprašai (tikslas, uždaviniai, naudojimosi patarimai); demonstraciniai 

pavyzdžiai pateikiami su instrukcija kaip ir kokiu tikslu, kokioje ugdomojoje veikloje jie gali būti 

taikomi. 

 

V SKYRIUS 

PRIEMONIŲ ATRANKA  

  

18. EPB tinkamų metodinių, mokymo priemonių atranka vykdoma dviem etapais: 

18.1. I etapą vykdo ugdymo įstaiga jos pačios nustatyta tvarka;  

18.2. II etapą vykdo darbo grupė (toliau – Grupė), sudaryta Kaišiadorių rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymu: 

19. Grupė sudaroma iš Kaišiadorių rajono švietimo pokyčių inicijavimo grupės narių. 

20. Vertinimo procedūra: 

20.1. Grupės posėdis, kuriame aptariamos ir vertinamos priemonės,  kviečiamas ne rečiau 

kaip 2 kartus per metus Grupės pirmininko iniciatyva; 

20.2.  Grupė vadovaujasi metodinių priemonių vertinimo kriterijais, numatytais „Kaišiadorių 

rajono savivaldybės pedagogų edukacinės patirties banko metodinių, mokymo priemonių  vertinimo  

kortelėje“ (toliau – Kortelė)  (3 priedas), naudodamasi tokia vertinimo skale: „Atitinka“, „Iš dalies 

atitinka“, „Neatitinka“: 

20.2.1. priemonė, kuri skelbiama EPB, turi atitikti 6-9 kriterijų, gali iš dalies atitikti 1-5 

kriterijų.  

20.2.2. priemonė, neatitinkanti  nors vieną kriterijų, negali būti skelbiama EPB, turi būti 

pateikiama autoriui, rekomenduojant ją papildyti, pataisyti ar pan. 

20.2.3. pataisyta priemonė gali būti skelbiama EPB Grupės pirmininkui įrašius pastabą į 

Kortelę apie priemonės trūkumų pašalinimą. 

20.3. Grupės pirmininkas apibendrintus vertinimo rezultatus surašo į Kortelę, užprotokoluoja  

juos ir perduoda Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centro NŠS metodininkui, 

atsakingam už EPB. 

 

VI SKYRIUS 

EPB KAUPIMAS 

 

21. Atsakingas metodininkas sistemina ir kaupia metodines priemones EPB: 

21.1. visos į EPB atrinktos metodinės priemonės registruojamos elektroniniame registre (4 

priedas); 
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21.2. EPB priemonės skelbiamos Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centro 

tinklalapyje (NŠS skyriuje) kartu su priemonės aprašu. 

21.3. EPB nuolat peržiūrimas ir atnaujinamas. 

 

VII SKYRIUS 

NAUDOJIMASIS EPB 

 

22. Naudojimasis EPB yra nemokamas.  

23. EPB turi teisę naudotis visi Kaišiadorių rajono švietimo įstaigų darbuotojai, rajono 

bendruomenės nariai, kiti pageidaujantys asmenys.  

24. EPB naudotojas turi teisę gauti išsamią informaciją apie visas EPB esančias priemones, 

pareikšti savo nuomonę apie jas. 

 

VII SKYRIUS 

PAŽYMŲ IŠDAVIMAS 

 

25. Asmeniui, kurio metodinė priemonė yra atrinkta į EPB, pageidaujant nemokamai 

išduodama Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centro nustatytos formos pažyma.  

26. Už pažymoje nurodytų duomenų teisingumą atsako NŠS metodininkas. 

 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

27. Aprašo vykdymą kontroliuoja Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centro 

direktorius. 

28. Aprašas gali būti keičiamas Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centro 

direktoriaus, Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centro Neformaliojo švietimo skyriaus 

darbuotojų ir Kaišiadorių rajono švietimo pokyčių inicijavimo grupės iniciatyva. 

_________________________ 
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 Kaišiadorių rajono savivaldybės pedagogų 

edukacinės patirties banko tvarkos aprašo 

1 priedas 
 

 

 

Metodinės, mokymo priemonės aprašas 

 

Dalykas, sritis  

Pavadinimas  

Kam skirta metodinė 

priemonė (adresatas)  
 

Anotacija 

(iki 300 ženklų) 

 

Pobūdis (pabraukti, 

vadovaujantis 8 Aprašo 

punktu) 

Tyrimas  

Ugdymo turinio planavimas  

Ugdymo proceso organizavimas ir vykdymas  

Kita 

Autorius*  

Pareigos  

Kvalifikacinė kategorija  

Telefonas  

Elektroninis paštas  

Darbovietė  

Priemonės sukūrimo data  

*Jeigu yra keli autoriai, lentelėje jie pažymimi kiekvienas atskirai (įvedamos papildomos grafos). 
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 Kaišiadorių rajono savivaldybės pedagogų 

edukacinės patirties banko tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

 

 

 

SUTIKIMAS 

 

Aš, .................................................................................................., sutinku, kad mano parengta 
   (vardas, pavardė) 
    

metodinė / mokymo priemonė .............................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................................ 
(pavadinimas) 

 

būtų įdėta į Kaišiadorių rajono savivaldybės pedagogų edukacinės patirties banką. 

 

................................................... 
                                                                                                                     (parašas) 
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 Kaišiadorių rajono savivaldybės pedagogų 

edukacinės patirties banko tvarkos aprašo 

3 priedas 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ EDUKACINĖS PATIRTIES 

BANKO METODINIŲ, MOKYMO PRIEMONIŲ  VERTINIMO  KORTELĖ 

1. Metodinės / mokymo priemonės autorius / rengėjas. 

 

 

2. Metodinės / mokymo priemonės pavadinimas. 

 

 

3. Metodinės / mokymo priemonės vertinimo kriterijai: 

Kriterijai Atitinka 
Iš dalies 

atitinka 
Neatitinka 

1. Metodinė / mokymo priemonė orientuota į 

mokymosi paradigmą 

   

2. Metodinė / mokymo  priemonė atitinka Geros 

mokyklos koncepcijos nuostatas 

   

3. Atskleidžiami stiprieji („Kas pavyko?“) ir 

tobulintini („Ką daryčiau kitaip?“) edukacinės 

patirties aspektai 

   

4. Laikomasi raštvedybos reikalavimų     

5. Metodinės / mokymo priemonės struktūra 

tinkama 

   

6. Pateikiami konkretūs praktiniai pavyzdžiai    

7. Skaitmeninė priemonės forma    

8. Pateiktas metodinės / mokymo priemonės 

aprašas  

   

9. Pateiktas sutikimas dėl metodinės / mokymo 

priemonės talpinimo  EPB 

   

10 Kita............................................................................    

4.  Pastabos  dėl metodinės / mokymo priemonės ir vertinimo kriterijų neatitikties: 

 

 

5. Sprendimas dėl pateiktos priemonės: 

 

       Talpinti  EPB 

 

       Pakoreguoti, patobulinti atrankai pateiktą metodinę / mokymo priemonę 

 

Komisijos posėdžio data:                  Protokolo Nr. 

Pakoreguota, patobulinta atrankai pateikta metodinė / mokymo priemonė (data)  

6. Priemonės registracijos numeris registre 
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 Kaišiadorių rajono savivaldybės pedagogų 

edukacinės patirties banko tvarkos aprašo 

4 priedas 

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ EDUKACINĖS PATIRTIES 

BANKO METODINIŲ, MOKYMO PRIEMONIŲ REGISTRAS  

 

Eil. 

Nr. 

Autoriaus 

vardas, 

pavardė 

Darbovietės 

pavadinimas 

Priemonės 

pavadinimas 

Priemonės 

atrankos į 

EPB data 

Metodinės priemonės pobūdis (pažymėti X) 

Tyrimas 

 

Ugdymo 

turinio 

planavimas 

Ugdymo 

proceso 

organizavimas 

ir vykdymas 

Kita 

 

         

         

         

 
 

 


