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PATVIRTINTA 

Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 

 2020 m. vasario 11 d.  

įsakymu Nr. V- 87 

 

VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJA 

 

RESPUBLIKINĖS  MOKYTOJŲ  IR 5-8 KLASIŲ MOKINIŲ METODINĖS PRAKTINĖS 

KONFERENCIJOS 

„ŠIUOLAIKINĖS PAMOKOS RECEPTAS“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinę mokytojų ir 5-8 klasių mokinių metodinę praktinę konferenciją 

„Šiuolaikinės pamokos receptas“ organizuoja Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija.  

2. Respublikinės mokytojų ir 5-8 klasių mokinių metodinės praktinės konferencijos 

„Šiuolaikinės pamokos receptas“ nuostatai reglamentuoja konferencijos tikslą, uždavinius, dalyvius, 

organizavimo ir vykdymo tvarką.  

3. Už konferencijos įgyvendinimą atsakinga progimnazijos metodinė taryba. 

 

II. KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Konferencijos tikslas – skatinti ir plėtoti mokytojų gerosios patirties sklaidą, siekiant 

tobulinti šiuolaikinę pamoką. Skatinti mokinius dalintis sėkmės istorijomis, patirtomis įvairių 

mokomųjų dalykų pamokose. 

5. Konferencijos uždaviniai:  

5.1. inicijuoti dalijimąsi gerąja patirtimi kaip galimybe gauti naujų žinių, skleisti 

pedagogines ir metodines naujoves;  

5.2. pasidalinti sėkmingomis ugdymo praktikomis, paveikiomis strategijomis, siekiant kurti 

pamokas, atitinkančias laikmečio iššūkius; 

5.3. skatinti mokinius atlikti tiriamąją bei kūrybinę veiklą, ugdyti kūrybiškumą, kritinį 

mąstymą, prezentacinius gebėjimus ir dalintis sėkminga patirtimi; 

5.4. skatinti Lietuvos mokyklų mokytojų ir mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą. 

 

III. KONFERENCIJOS DALYVIAI 

 

6. Konferencijoje kviečiami dalyvauti respublikos bendrojo ugdymo įstaigų (teikiančių 

pradinį ir pagrindinį ugdymą) įvairių dalykų mokytojai, mokyklų vadovai, jų pavaduotojai 

ugdymui, kiti ugdymo specialistai bei 5-8 klasių mokiniai. 

 

IV. KONFERENCIJOS PRANEŠIMŲ PROBLEMATIKA 

 

MOKYTOJAMS 

7. Mokymo(si) būdai, metodai.  
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Tradicinių ir šiuolaikinių mokymo (si) būdų ir metodų dermė. Metodai, skatinantys mokinių 

mokymosi motyvaciją, atskleidžiantys pažintinius ir kūrybinius mokinių gebėjimus bei ugdantys 

mokinių kritinį mąstymą. Virtualių mokymosi aplinkų, šiuolaikinių technologijų panaudojimas 

ugdymo procese. Mokymo(si) siejimas su mokinių gyvenimo patirtimi. Mokymo (si) veiklos 

diferencijavimas ir individualizavimas. Bendradarbiavimo stiprinimas, taikant aktyviuosius 

metodus. 

8. Vertinimas, įsivertinimas pamokoje. 

Mokytis padedančio vertinimo ir įsivertinimo būdų bei metodų įvairovė, sėkmingas jų taikymas, 

patirtis. Vertinimo ir įsivertinimo kriterijų aiškumas, naujovės. Mokinių individualios pažangos 

stebėjimas ir fiksavimas. 

9. Visuminis ugdymas ir edukacinė aplinka.  

Naujas požiūris į mokinį, ugdymą, mokyklą. Visuminis ugdymas – visapusiškas mokinio 

atskleidimas šiuolaikinių metodų, kritinio mąstymo, vertybių integravimo pagalba. Mokymasis per 

tiriamąją veiklą. Tarpdalykinės integracijos galimybės. Netradicinės mokymo (si) erdvės. 

Edukacinių aplinkų kūrimas.  

 

MOKINIAMS 

10. Pasidalijimas sėkmės istorijomis įvairių dalykų pamokose bei kitose veiklose. Pavykę ir 

rezultatyvūs kūrybiniai, tiriamieji, projektiniai darbai. Sėkminga pamoka vaikų akimis. Sėkmingos 

mokinių savivaldos veiklos. 

 

V. KONFERENCIJOS LAIKAS IR VIETA 

 

11. Konferencija vyks 2020 m. balandžio 2 d. Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijoje 

(Aušros Vartų g. 23, Vilnius). Renginio pradžia 11.00 val. progimnazijos konferencijų salėje. 

Dalyvių registracija nuo 10.00 val.  

 

VI. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

12. Konferencijos darbo formos: pranešimai (trukmė 10 – 15 min), stendiniai pranešimai, 

video pranešimai, metodinės, vaizdinės medžiagos demonstravimas. 

13. Pranešimų tema ir turinys turi atspindėti konferencijos tikslus ir uždavinius. 

Akcentuojama asmeninė patirtis, pavyzdžiai, praktiškai pritaikyti metodai labiau negu teoriniai 

aspektai. 

14. Konferencijos dalyvių registacija vykdoma iki kovo 24 d. http://bit.ly/2Otuw5h 

 

15. Konferencijos pranešėjų (mokytojų) registracija vykdoma iki kovo 24 d.  

https://docs.google.com/forms/d/1KDiuro-oe6pBEde93NtobfgkuCMF2bsdKV_GQDa_hKU/edit 

Pranešimus prašytume atsiųsti iki kovo 26 d. el.p. deimante.navakiene@gmail.com. Pranešimai 

rengiami laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų. Organizatoriai neatsako už pranešimų kalbą ir 

kokybę. Pranešėjai sutinka, kad pranešimai bus publikuojami elektroninėje erdvėje. 

 

16. Konferencijos pranešėjų (mokinių) registracija vykdoma iki kovo 24 d. 

https://docs.google.com/forms/d/1RrhLFHgC-WUEwaRfdhjt5163mnI6hC8IASQ84-

qTcqA/edit?usp=sharing 

 

http://bit.ly/2Otuw5h
https://docs.google.com/forms/d/1KDiuro-oe6pBEde93NtobfgkuCMF2bsdKV_GQDa_hKU/edit
mailto:deimante.navakiene@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1RrhLFHgC-WUEwaRfdhjt5163mnI6hC8IASQ84-qTcqA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1RrhLFHgC-WUEwaRfdhjt5163mnI6hC8IASQ84-qTcqA/edit?usp=sharing
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17. Jei užsiregistravote į renginį, tačiau negalėsite jame dalyvauti, prašome atšaukti 

registaciją  el.p. deimante.navakiene@gmail.com.  Papildoma informacija teikiama: 

deimante.navakiene@gmail.com;  rmarcinkev@gmail.com; gitana.korsakiene@gmail.com. 

18. Vietų skaičius ribotas, užsiregistravus numatytam dalyvių skaičiui, registracija bus 

sustabdyta. 

19. Likus savaitei iki renginio konferencijos dalyviai bei pranešėjai el.paštu gaus detalią 

konferencijos programą.  

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Konferencijos pranešėjams ir dalyviams bus išduoti Trakų švietimo centro kvalifikacijos 

tobulinimo pažymėjimai.  Pažymėjimo kaina –  2 Eur.  

21. Mokiniams, skaičiusiems pranešimus,  bus išduodamos pažymos. 

22. Konferencijos dalyviai sutinka, kad nuotraukos ar filmuota medžiaga būtų viešinami 

internete skelbiant informaciją apie renginį.  

23. Dalyviams kelionės išlaidų organizatoriai neapmoka. 
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