PATVIRTINTA
VšĮ „Edukateka“ direktoriaus
2022 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. EDU3-1

TARPTAUTINĖ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PROJEKTŲ PARODA – MINI MOKYMAI
“PROJEKTŲ MUGĖ”

NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Nuostatai reglamentuoja renginio „Projektų mugė“ tikslus, dalyvius, mugės organizavimo
tvarką.
2. Tarptautinės švietimo įstaigų projektų parodos – mini mokymų „Projektų mugė“ (toliau –
Mugė) organizavimo tikslai – sudaryti galimybes keistis gerąja projektinės veiklos patirtimi,
pristatyti projektų teikiamą naudą bendruomenei, atskleisti ir paviešinti įvairių fondų lėšomis
finansuojamų projektų vadovų ir dalyvių indėlį į švietimo kokybės gerinimą.
3. Mugę organizuoja VšĮ „Edukateka“, Klaipėdos Gedminų progimnazija, Švietimo mainų
paramos fondas.
4. Mugės dalyviai – respublikos bei Europos švietimo įstaigos.
II. REIKALAVIMAI MUGĖS METU PRISTATOMIEMS PROJEKTAMS
5. Mugėje gali būti pristatomi mokyklos, miesto/regiono, nacionaliniai, tarptautiniai projektai.
Rekomenduojamas pristatomų projektų vykdymo laikotarpis – 2018–2021 m.
6. Mugė, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją, organizuojama mišriuoju arba nuotoliniu
būdu.
7. Mugę organizuojant mišriuoju būdu ir projektą pristant Klaipėdos Gedminų
progimnazijoje:
7.1. gali būti teikiami stendiniai pranešimai, projektų metu sukurti produktai, vaizdinė
medžiaga, fotografijos, garso, vaizdo įrašai ir kt.;
7.2. pateikimo technika, formatas, kiekis nereglamentuojami;
7.3. dalyvis pats pasirūpina reikalinga projekto pristatymui technine įranga;
7.4. objektai turi būti paruošti eksponavimui (įrėminti, paruošti pakabinimui, pastatymui ar
pan.);
7.5. vieną projektą pristato ne daugiau kaip du pedagogai ir du mokiniai.
8. Mugę organizuojant mišriuoju arba nuotoliniu būdu ir projektą pristatant tiesioginės
transliacijos metu:
8.1. projekto pristatymo forma nereglamentuojama;
8.2. projekto pristatymo trukmė – iki 5 minučių;

8.3. projektai pristatomi amžiaus grupėse (ikimokyklinis/ priešmokyklinis ugdymas; 1–4
klasių grupė; 5–8 klasių grupė; 9–12 klasių/profesinio mokymo grupė).
9. Projektų medžiaga turi būti estetiška ir originali; pateikti kitų įstaigų sukurtus projektinius
darbus ir /ar produktus griežtai draudžiama.
10. Rekomenduojama atkreipti ypatingą dėmesį į projektuose sukurtus ir veiksmingai
panaudotus produktus.
III. MUGĖS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
11. Informacija apie Mugę pateikiama VšĮ „Edukateka“, ŠMPF, Klaipėdos Gedminų
progimnazijos interneto svetainėse, spaudoje, siunčiama švietimo įstaigoms.
12. Registracija įstaigai, ketinančiai Mugėje pristatyti projektus – iki 2022 m. vasario 4 d. 14
val. https://bit.ly/Muge2022
Jei Mugėje bus pristatomi keli įstaigos projektai, kiekvienam iš jų pildoma atskira paraiškos
forma.
13. Registracija Mugės dalyviams ir lankytojams – nuo 2022 m. vasario 1 d. iki 2022 m.
vasario 11 d. 16 val.
13.1. Mugės dalyviams ir lankytojams, ketinantiems Mugėje dalyvauti Klaipėdos Gedminų
progimnazijoje
https://bit.ly/3EXCzir (lankytojų skaičius ribotas).
13.2. Mugės dalyviams ir lankytojams, ketinantiems Mugę stebėti nuotoliniu būdu
https://bit.ly/3mXSDL0
14. Mugė vyks 2022 m. vasario 15 d., 10 val. Klaipėdos Gedminų progimnazijoje
(Gedminų 3) ir bus transliuojama VšĮ „Edukateka“ „Youtube“ kanale.
15. Lankytojas, atvykęs į Mugę, galės laisvai keliauti po Mugę ir bendrauti su projektų
rengėjais arba stebėti renginį nuotoliniu būdu.
16. Mugės lankytojams bus organizuojami nuotoliniai mini mokymai.
17. Eksponatus po Mugės atsiima mokykla/įstaiga arba projekto vadovas, mokytojas ne vėliau
kaip kitą dieną po Mugės.
18. Visi Mugės dalyviai apdovanojami VšĮ „Edukateka“ padėkos raštais.
19. Visi Mugės dalyviai ir lankytojai gaus VšĮ „Edukateka“ pažymėjimus apie dalyvavimą
renginyje.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Mugės organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti šiuos nuostatus.
21. Dalyvavimas Mugėje reiškia užsiregistravusios įstaigos sutikimą su visomis šiuose
nuostatuose numatytomis sąlygomis.
22. Išsami informacija skelbiama tinklapyje http://edukateka.lt/, socialinio tinklo „Facebook“
paskyroje
VI. KONTAKTAI
26. Mugę koordinuoja ir informacija teikia –
– Saulius Rudelis, tel. +37068556351, el. paštas saulius@edukateka.lt
– Gediminas Jonauskas, tel. +37062222232, el. paštas info@edukateka.lt
– Kristina Rudelienė, tel. +37065637411, el. paštas k.rudeliene@gedminai.lt
– Asta Jankauskienė, tel. +37061257664, el. paštas a.jankauskiene@gedminai.lt

