
PATVIRTINTA  

Kauno Tado Ivanausko progimnazijos  

direktoriaus 2022 m. gruodžio 19 d.  

įsakymu Nr. V- 175 

  

KAUNO ŠVIETIMO INOVACIJŲ CENTRAS 

KAUNO TADO IVANAUSKO PROGIMNAZIJA 

KAUNO MIESTO MOKYKLŲ LOGOPEDŲ IR SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ METODINIS 

BŪRELIS 

 

RESPUBLIKINIO METODINIŲ DARBŲ EDUKACINIO VIRTUALAUS PROJEKTO-

PARODOS 

„SKAITMENINĖS ĮTRAUKIOJO UGDYMO PRIEMONĖS“ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio metodinių darbų edukacinio virtualaus projekto-parodos „Skaitmeninės 

įtraukiojo ugdymo priemonės“ (toliau – projekto-parodos), nuostatai nustato projekto-parodos tikslą 

ir uždavinius, projekto-parodos dalyvius, organizavimo tvarką.  

2. Metodinių darbų edukacinį virtualų projektą-parodą organizuoja Kauno švietimo 

inovacijų centras, Kauno Tado Ivanausko progimnazija, Kauno miesto mokyklų logopedų ir 

specialiųjų pedagogų metodinis būrelis.  

3. Informaciją dėl projekto-parodos teikia – Rūta Mirauskienė, Kauno Tado Ivanausko 

progimnazijos logopedė-specialioji pedagogė ekspertė, tel. 867546562, el. p. 

rutmirauskiene@yahoo.com  

 

II SKYRIUS  

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

 

4. Atskleisti pedagogų bei pagalbos mokiniui specialistų gerąją darbo patirtį, rengiant 

skaitmenines įtraukiojo ugdymo metodines priemones, kurios teiktų pagalbą ir padėtų gerinti 

mokymosi pasiekimus ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių.  

5. Uždaviniai:  

5.1. Pristatyti autorinę skaitmeninę įtraukiojo ugdymo metodinę priemonę;  

5.2. Aprašyti pateiktą ugdymo metodinę priemonę;  

5.3. Virtualiai bendrauti ir bendradarbiauti su šalies pedagogais, pagalbos mokiniui 

specialistais.  

  

III SKYRIUS  

PROJEKTO-PARODOS DALYVIAI  

 

6. Pagalbos mokiniui specialistai, pedagogai.  



IV SKYRIUS  

ORGANIZAVIMO TVARKA  

 

7. Atrinkti (ne daugiau 3 metų senumo) autorines arba parengti autorines skaitmenines 

įtraukiojo ugdymo metodines priemones, jas nufotografuoti.   

8. Priemonės aprašą (A4 formate  ne daugiau  kaip 1 puslapį ) įrašyti į dalyvio anketą (1 

priedas).  

9. Į parodą siunčiami ir eksponuojami ne daugiau kaip 5 darbai iš vienos ugdymo įstaigos.   

10. Nufotografuotą skaitmeninę metodinę priemonę (iki 5 ekrano nuotraukų) ir anketą 

„Word“ formatu (1 priedas) siųsti el. p. rutmirauskiene@yahoo.com iki 2023 m. sausio 6 d.   

11. Metodinių darbų virtuali paroda vyks svetainėje: https://eparoda.lt  

12. Pagal Organizacinio komiteto rekomendaciją arba dalyvio pageidavimą dalintis 

skaitmenine metodine priemone svetainėje eparoda.lt – siunčiama (iki 20 MB) el. p. 

mgarnionis@gmail.com, didesnė - bendrinama OneDrive ar GoogleDrive debesyje suteikiant prieigą 

mgarnionis@gmail.com paštui.  

  

V SKYRIUS  

NUMATOMAS REZULTATAS  

 

13. Projekto-parodos dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais.  

14. Iš metodinių darbų parodos eksponatų bus sudarytas katalogas.  

 

VI SKYRIUS 

PROJEKTO-PARODOS ORGANIZACINIS KOMITETAS 

 

Sigitas Alubauskas, Kauno Tado Ivanausko progimnazijos direktorius; 

Indrė Kondrotienė, Kauno Tado Ivanausko progimnazijos direktoriaus pavaduoja ugdymui;  

Mindaugas Garnionis, Kauno Pilėnų progimnazija, specialusis pedagogas-logopedas 

metodininkas;  

Sandra Montvilė, Kauno Tado Ivanausko progimnazija, logopedė metodininkė; 

Rūta Mirauskienė, Kauno Tado Ivanausko progimnazija, specialioji pedagogė-logopedė 

ekspertė.   

_____________________________ 

 

 

 

https://eparoda.lt/
https://eparoda.lt/


1 priedas  

  

DALYVIO ANKETA   

  

Autoriaus vardas, pavardė, pareigos, 

kvalifikacinė kategorija, kontaktinis 

tel., el. paštas  

  

Ugdymo įstaigos pavadinimas, 

adresas  

  

Metodinės priemonės pavadinimas    

Tikslas    

Priemonės aprašas (kam skirta 

priemonė, amžiaus grupė, klasė, 

naudojimo ypatumai, nuoroda, jei 

priemonė pasiekiama žiniatinklyje ir 

kt.)  

  

 


