
 

 

 

                                                                                             PATVIRTINTA 

                                                                                             Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui   

                                                                                             ir mokyklai centro direktoriaus  

                                                                                             2008 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. V-22    

       

VISAGINO PAGALBOS MOKINIUI, MOKYTOJUI IR MOKYKLAI CENTRO 

 

EDUKACINĖS PATIRTIES BANKO KAUPIMO IR NAUDOJIMO TVARKA 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro (toliau – VPMMMC) edukacinės 

patirties banko (toliau – Banko) kaupimo ir naudojimo tvarka nustato Banko kaupimo ir naudojimo 

tikslus ir uždavinius, būdus ir formas. 

2. VPMMMC Banką sudaro idėjos, novacijos, geroji patirtis, pažangiausia patirtis. 

 

II. VPMMMC BANKO KAUPIMO IR NAUDOJIMO TIKSLAI 

 

3. Banko kaupimo ir naudojimo tikslas – apibendrinti, kaupti ir skleisti gerąją pedagoginio darbo 

patirtį. 

4. Banko kaupimo ir naudojimo uždaviniai: 

- tenkinti pedagogų saviraiškos poreikius; 

- plėtoti profesinį bendradarbiavimą; 

- tenkinti savarankiško kvalifikacijos tobulinimo poreikius; 

- užtikrinti nuostatos mokytis visą visą gyvenimą įgyvendinimą; 

- tenkinti pedagogų savišvietos poreikius.         

 

III. DARBŲ PATEIKIMAS VPMMMC BANKUI IR DARBŲ SAUGOJIMAS 

 

5. Bankui gali būti pateikiami pedagogų parengti metodiniai, didaktiniai darbai, vaizdinės ir 

didaktinės priemonės, kvalifikacijos tobulinimo renginių medžiaga, kitokie autortiniai darbai. 

6. Banką sudaro spausdinti ir/arba elektroninėse laikmenose išsaugoti darbai, kūrybiniai darbai 

atlikti įvairia technika, garso ir vaizdo medžiaga. 

7. Banko darbą sudaro darbo kortelė (priedas Nr.1)  ir darbas. Darbas turi atitikti bendruosius 

reikalavimus mokytojų metodiniams darbams (priedas Nr.2) ir reikalavimus metodinių darbų 

pateikimui (priedas Nr. 3). 

8. Bankui spausdinti darbai pateikiami susegti arba įrišti. Būtinas titulinis puslapis, kuriame 

nurodoma švietimo įstaiga, darbo pavadinimas, autorius, dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija, 

darbo sukūrimo metai.  

9. Darbai, išsaugoti elektroninėse laikmenose, garso ar vaizdo įrašai pateikiami tinkamame dėkle 

ir su atitinkamais darbo identifikavimo įrašais (autorius, darbo pavadinimas). 

10. Bankui pateikiami kūrybiniai darbai turi būti tinkamai parengti saugojimui ir turėti titulinį 

puslapį ar kitokius identifikavimo įrašus. 

11. Pedagogui, pateikusiam Bankui darbą, pageidaujant  išduodama pažyma. Su darbų autoriais gali 

būti sudaromos autorinės sutartys ar susitarimai dėl darbų pateikimo Bankui.  

12. Banko darbai kaupiami ir saugomi VPMMMC bibliotekoje  - informaciniame centre. 



13. Banką tvarko VPMMMC direktoriaus paskirtas VPMMMC darbuotojas/metodininkas. 

14. Pedagogai, pageidaujantys susipažinti su Banko darbais, tai gali padaryti VPMMMC 

bibliotekoje – informaciniame centre. Išsinešti darbus iš VPMMMC neleidžiama. 

15. Banko darbus kopijuoti ar platinti galima neapžeidžiant LR Autorinių ir gretutinių teisių 

įstatymo ir tik tuos darbus, kurių kortelėje yra įrašas apie tai, kad darbą leidžiama kopijuoti ar platinti. 

16. Už Bankui pateiktus darbus gali būti mokamas honoraras. 

17. Banko darbai grupuojami į skyrius: 

- ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas; 

- pradinis ugdymas; 

- dorinis ugdymas; 

- kalbos; 

- socialinis ugdymas; 

- matematika; 

- informacinės technologijos; 

- gamtamokslinis ugdymas; 

- kūno kultūra; 

- meninis ugdymas; 

- technologijos; 

- švietimo įstaigos organizacija; 

- projektai; 

- kita patirtis. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18.  Informacija apie Banko darbus gali būti skelbiama VPMMMC tinklalapyje ir/arba siunčiama 

elektroniniu paštu švietimo įstaigoms, kitiems suinteresuotiems asmenims ar institucijoms. 

 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                       Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui 

                                                                                          ir mokyklai centro Edukacinės patirties  

                                                                                          banko kaupimo ir naudojimo tvarkos   

                                                                                          Priedas Nr. 1 ………………………                 

 

EDUKACINĖS PATIRTIES BANKO DARBO KORTELĖ 

 

 

 

     Švietimo institucija ___________________________________________________________ 

     Dalykas, sritis _______________________________________________________________ 

     Tema _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

     Žanras (monografija, knyga, programa, lentelės, pamokų ciklas, tyrimas, testas, mokomosios užduotys ir kt.)  

____________________________________________________________________________________________ 

     Autorius arba          vardas, pavardė _____________________________________________ 

     autorių grupė          pareigos ____________________________________________________ 

                                       išsilavinimas ________________________________________________ 

                                       kvalifikacinė kategorija _______________________________________ 

     Adresas                    rajonas (miestas) _____________________________________________ 

                                       mokykla ____________________________________________________ 

                                       telefonas ____________________________________________________ 

                                       elektroninis paštas ____________________________________________ 

     Anotacija (iki 300 ženklų) _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Darbas pristatytas (data) __________________________________________________________ 

Darbas saugomas    Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui 

                                                                                       ir mokyklai centro Edukacinės  patirties          

                                                                                       banko kaupimo ir naudojimo tvarkos     

                                                                                       Priedas Nr. 2 

 
BENDRIEJI REIKALAVIMAI MOKYTOJŲ METODINIAMS DARBAMS 

  

I. METODINIŲ DARBŲ PASKIRTIS 

  

1. Pagrindinė metodinių darbų, saugomų edukacinės patirties banke (toliau –Bankas), paskirtis – 

suteikti mokytojams galimybę dalytis profesine patirtimi, skleisti metodines naujoves, padėti mokiniams ir jų 

tėvams aktyviau įsijungti į ugdymo ir ugdymosi procesą. 

2. Naudodamiesi Banko darbais, mokytojai įgyja galimybę tobulinti savo gebėjimus, 

kompetencijas, būtinus informacinei visuomenei: informacinius, mokymosi mokytis, bendradarbiavimo, tenkinti 

savišvietos poreikius.  

II. METODINIŲ DARBŲ POBŪDIS IR FORMOS 

  

4. Pagal savo pobūdį metodiniai darbai gali būti: 

4.1. tiriamieji (straipsniai, pranešimų tezės, recenzijos, tyrimų apžvalgos ir apibendrinimai); 

4.2. padedantys planuoti mokymą ir mokymąsi (detalūs teminiai medžiagos išplanavimai, pamokų 

planai su aprašais, modulių programos); 

4.3. mokymo ir mokymosi priemonės (užduotys, testai, mokomoji medžiaga); 

4.4. apibendrinantys patirtį: 

4.4.1. konkretūs atskirų metodų taikymo pavyzdžiai (pamokos ar jų ciklai, mokinių veiklos 

organizavimo būdai, vertinimo būdai, standartų taikymas, papildomos medžiagos naudojimo galimybės, 

principai, būdai ir pan.); 

4.4.2. mokytojų nuomones atspindintys darbai (savo darbo vertinimas, refleksija, mokomosios 

medžiagos vertinimas, atsiliepimai, nuomonės ir pan.); 

4.4.3. papildomojo ugdymo medžiaga; 

4.4.4. švietimo įstaigų vadovų darbo patirtis; 

4.4.5. metodinio darbo patirtis. 

5. Metodinių darbų formos: 

5.1. tekstai (straipsniai, tezės, referatai, aprašai, esė, planai, mokinių darbų pavyzdžiai); 

5.2. iliustracinė medžiaga (nuotraukos, paveikslai, schemos, brėžiniai, skaidrių rinkiniai 

pristatymui ir kt.); 

5.3. vaizdo medžiaga, garso medžiaga; 

5.4. mokytojų ir mokinių sukurtos kompiuterinės mokomosios programos. 

 

III. NURODYMAI METODINIAMS DARBAMS 

  

6. Metodinis darbas turi: 

                       6.1. atitikti Bendrųjų programų ir Išsilavinimo standartų, kitų svarbiausių ugdymo organizavimo 

dokumentų keliamus tikslus, uždavinius, metodines ir vertybines nuostatas; 

6.2. būti aktualus tematikos, ugdymo metodų, mokomosios medžiagos pasirinkimo aspektais; 

6.3. neprieštarauti šiuolaikinės pedagogikos ir psichologijos principams; 

6.4. būti išsamus, atitinkantis žanro reikalavimus, suprantamas ir lengvai skaitomas; 

6.5. nepažeisti autorinių teisių; 

6.6. būti parašytas taisyklinga kalba ir tinkamai suredaguotas dalykiniu, kalbos, teksto(verbalinio 

ar neverbalinio) struktūros aspektais; 

6.7. būti pateiktas laikantis pagrindinių raštvedybos reikalavimų, išspausdintas popieriuje ir 

elektroniniu pavidalu. 

7. Tiriamuosiuose, apibendrinančiuose patirtį metodiniuose darbuose turi būti: 



7.1. įžanga, dėstymas ir išvados (įžangoje turi būti nurodomas tyrimų tikslas, objektas ir metodai, 

nagrinėjamos problemos aktualumas, originalumas ir naujumas); 

7.2. lyginamoji nagrinėjamos problematikos analizė; 

7.3. suformuluotos teikiamos išvados, siūlymai; 

7.4. panaudotų šaltinių sąrašas. 

8. Metodinio darbo apimtis ne mažiau kaip 10 puslapių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                 Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui 

                                                                                       ir mokyklai centro Edukacinės  patirties          

                                                                                       banko kaupimo ir naudojimo tvarkos     

                                                                                       Priedas Nr. 3 

                               

REIKALAVIMAI  METODINIŲ DARBŲ PATEIKIMUI 

 

            1. Reikalavimai metodiniams darbams: 

            1.1. Metodinio darbo struktūra: 

            1.1.1. Metodinio darbo kortelė (priedas Nr. 1); 

            1.1.2. Titulinis lapas; 

            1.1.3. Turinys;  

            1.1.4. Įvadas (pagrindžiamas temos aktualumas, pateikiama literatūros apžvalga, nurodomi 

darbo tikslas ir uždaviniai, pristatoma taikyta metodologija); 

            1.1.5. Dėstomoji dalis (pristatomi pažangios pedagoginės patirties ar tyrimų metu gauti 

rezultatai). Ji turi atitikti Bendrųjų programų ir Išsilavinimo standartų, kitų svarbių ugdymo 

organizavimo dokumentų keliamus tikslus, uždavinius, metodines ir vertybines nuostatas ir  būti  

            - aktuali tematikos, ugdymo metodų, mokomosios medžiagos pasirinkimo aspektais; 

            - neprieštarauti šiuolaikinės pedagogikos ir psichologijos principams;  

            - nepažeisti autorinių teisių. 

           Ši darbo dalis gali būti  suskirstyta į numeruotus skyrius ir poskyrius); 

           1.1.6. Išvados (turi sietis su įvade suformuluotais darbo tikslais ir uždaviniais, apibendrinti 

pagrindinius tyrimo rezultatus. Išvados gali būti pateikiamos rišliu tekstu arba numeruojamos. Bet 

kuriuo atveju turi būti išskirta ir nurodyta pagrindinė darbo išvada); 

           1.1.7. Literatūros sąrašas (rašto darbe cituojamų ir kitų naudotų šaltinių sąrašą pateikti 

klasifikuotą pagal šaltinių ir literatūros pobūdį, išvardijant dokumentus ir literatūrą abėcėlės tvarka: 

pvz., teisės šaltiniai ir oficialūs dokumentai, monografijos, moksliniai straipsniai, straipsniai 

periodinėje  spaudoje); 

           1.1.8. Priedai (tai neprivaloma darbo dalis ir įvedama į darbą tik siekiant iliustruoti pažangios 

darbo patirties, tyrimo procesą ir išvadas. Čia gali būti pateikiama formalizuota statistinė, sociologinių 

tyrimų medžiaga – lentelės, schemos, diagramos, žemėlapiai, apklausos anketos, iliustracijos ir pan. 

Prieduose pateikiama medžiaga formaliai nepriklauso darbui, todėl ir jų spaudos ženklų kiekis 

nepriskiriamas darbui ir niekaip nėra ribojamas); 

          1.1.9. Santrumpos (tai neprivaloma darbo dalis. Santrumpos aiškinamos pačioje darbo 

pabaigoje ir jie pateikiami tik tuomet, kai darbe gausiai vartojama daugiau kaip dešimt santrumpų).   

          1.2. Formalūs metodinio darbo apipavidalinimo reikalavimai:  

          1.2.1. tekste pateikiamos citatos ir nagrinėjamos literatūros nuorodos turi būti tinkamai 

įformintos, prisilaikant bibliografinio aprašo taisyklių. Citatų ir literatūros forminimo reikalavimai (4 

priedas); 

          1.2.2. metodinis darbas turi būti parašytas taisyklinga valstybine kalba, be korektūros klaidų; 

          1.2.3. darbo apimtis 10-20 puslapių (metodinės rekomendacijos, leidiniai gali būti didesnės 

apimties); 

          1.2.4. tekstai turi būti surinkti kompiuteriu, 12 punktu Times New Roman šriftu, tarp eilučių 

paliekamas 1,5 eilutės intervalas. Metodiniai darbai spausdinami ant A4 formato lapų, lapai turi būti 

sunumeruoti (numeriai spausdinami lapo viršuje, centre). Numeraciją turi tiktai darbo dėstomosios 

dalies sudedamosios dalys ir paragrafai. Titulinis lapas, turinys, įvadas ir išvados yra nenumeruojami; 

         1.2.5. ugdymo įstaigos metodinius darbus pateikia išspausdintus ir susegtus į skaidrius tos 

pačios spalvos aplankus ir elektroniniu pavidalu; 



         1.2.6. metodiniai darbai gali būti aprobuoti miesto metodinių būrelių ar mokyklos metodinės 

tarybos. 

          2. Neformalūs metodiniai patarimai: 

          2.1. Sudedamosios darbo dalys: 

          2.1.1. Darbo titulinis lapas ir turinys. Šie abu darbo elementai turi būti tvarkingi ir sudaryti 

teigiamą rašto darbo įvaizdį. Numeraciją turi tiktai darbo dėstomosios dalies sudedamosios dalys ir 

paragrafai. Įvadas ir išvados yra nenumeruojami.  Pateikiami dalių ir skyrių pavadinimai ir jų puslapiai 

turi būti vienodi ir turinyje, ir pačiame darbe; 

         2.1.2. Darbo pavadinimas. Darbo pavadinimas turėtų ne tik atspindėti tyrimo objektą, bet ir 

gautą rezultatą; 

         2.1.3. Įvadas. Tai yra labai svarbi viso darbo dalis jau vien dėl to, kad įvadą skaitytojas skaito 

pirmiausia. Svarbiausia įvado funkcija yra darbo pristatymas. Todėl įvade turėtų būti keturi 

pagrindiniai elementai: 

        2.1.3.1. temos aktualumas. Reikia trumpai paaiškinti, kodėl pasirinkta tokia tema ir kodėl ji gali 

būti svarbi pedagoginei bendruomenei. Šioje įvado dalyje nereiktų rašyti apie asmeninius pasirinkimo 

motyvus; 

        2.1.3.2. literatūros ir šaltinių apžvalga. Ši įvado dalis yra svarbus atlikto darbo liudijimas, kuo jis 

gali būti vertingas. Reiktų pateikti kuo tikslesnių nuorodų į  tyrinėtą literatūrą ir šaltinius; 

        2.1.3.3. Darbo tikslas ir uždaviniai. Tai centrinė įvado dalis, kurioje turi būti aiškiai suformuluotas 

pagrindinis darbo klausimas. Siekis atsakyti į šį klausimą turi būti pagrindinis darbo tikslas, ir visada 

tik vienas. Būtent šioje įvado dalyje turi būti pristatyti panaudoti pagrindinio darbo klausimo trys – 

keturi siauresnės apimties klausimai. Atsakymai į šiuos smulkesnius klausimus, padedantys atsakyti į 

pagrindinį klausimą, turi būti pristatyti kaip darbo uždaviniai, be kurių sprendimo neįmanoma pasiekti 

darbo tikslo, t.y. rasti atsakymą į pagrindinį klausimą; 

       2.1.3.4. taikyta teorija ir/arba panaudota metodika. Pateikiama kita reikalinga informacija, kuria 

remiantis galima sužinoti, kaip buvo gauti darbe pristatomi rezultatai. Įvadas turi būti pakankamai 

išsamus ir gali sudaryti net iki 10 proc. viso darbo teksto; 

        2.1.4. dėstomoji darbo dalis. Tai pagrindinė darbo dalis. Tinkamas dėstomosios dalies 

pateikimas yra tiesiogiai susijęs su įvade suformuluotais darbo tikslu  ir uždaviniais. Labai svarbu 

užtikrinti, kad darbo dėstomojoje dalyje būtų parodyta, kaip iš surastų atsakymų į pagalbinius 

klausimus  galima išvesti ir atsakymą į pagrindinį klausimą. Pageidautina, kad visos darbo dėstomosios 

dalies sudedamosios dalys turi būti maždaug vienodos apimties. Tačiau viskas priklauso nuo klausimo 

sudėtingumo ir svarbos. Prireikus, dėl aiškumo ir išsamumo ,kai kurie pagalbiniai klausimai gali būti 

dar labiau smulkinami, ir atitinkamai taptų vieno ar kito skyriaus poskyriais. Kita vertus, yra labai 

svarbu nenukrypti į smulkmenas. Pagrindinį darbo klausimą nerekomenduojama skaidyti daugiau negu 

į du-tris pagalbinius klausimus. Taigi, darbo dėstomoji dalis turi būti gerai apmąstyta, atitikti darbo 

tikslą ir uždavinius, o daromos išvados grindžiamos tinkamai įvardytomis  prielaidomis ir tyrinėjimo 

metu surinktais argumentais. Dėstomosios darbo dalies sudedamosios dalys turi būti numeruojamos; 

        2.1.5. darbo išvados.  Tai baigiamoji darbo dalis, kurioje turi atsispindėti svarbiausi atlikto darbo  

rezultatai. Išvadose turi būti parodyta, koks yra galutinis atsakymas. Tačiau labai svarbu įsidėmėti, kad 

darbo išvados nėra darbo turinio santrauka. Išvadose turi būti apibendrintai pateiktas tiktai atlikto darbo 

rezultatas. Lyginant su darbo įvadu, darbo išvados savo apimtimi turi būti trumpesnės ir sudaryti 

maždaug trečdalį įvado apimties. 

       3. Kūrybiniai darbai pateikiami su etiketėmis (8x4 cm), kuriose būtina nurodyti: darbo pavadinimą, 

autoriaus vardą, pavardę, amžių arba klasę, ugdymo įstaigos pavadinimą, ugdytinio mokytojo vardą ir 

pavardę;    

       4. Dailės ar kiti kabinami ant sienų darbai turi būti įrėminti ar kitaip paruošti eksponuoti.  

________________________________ 


