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Tarptautinė metodinė - praktinė konferencija „Inovatyvių metodų ir priemonių taikymas mokymo(si) 

procese“ 

 
Mažeikių politechnikos mokykla (autorius Birutė Šeštakauskienė) 

  

Tema (temos), kuriai priskiriate gerosios patirties pavyzdį  

Kūrybiškumo ugdymas profesiniame mokyme; Profesinio mokymo tarptautiškumo skatinimas; Sąsajų su 

bendruoju lavinimu ir aukštuoju mokslu stiprinimas.  

Priemonės tikslas 

Pasidalinti dalyko ugdymo, profesinio tobulinimo, aktyvių ir inovatyvių mokymo(si) metodų ir priemonių 

taikymo bei rengimo patirtimi. 

Priemonės įgyvendinimas 

Įgyvendinimo žingsniai: idėjos pateikimas ir idėjos materializavimas (organizacinės grupės surinkimas, 

partnerių paieška, darbų pasiskirstymas ir veikla, konferencijos skelbimas, aiškinamasis darbas, 

bendravimas ir bendradarbiavimas su būsimais konferencijos dalyviais, finansinių problemų sprendimas,  

mokyklos darbuotojų pajungimas bendrai veiklai). 

Šaltiniai:  

finansiniai - konferencijos dalyvio mokestis; 

materialiniai – mokyklos materialinė mokymo bazė; 

socialiniai – darbuotojų kūrybingumas. 

Žmonių ištekliai: mokyklos mokytojai ir konferencijos dalyviai, partneriai. 

Partneriai: Mažeikių švietimo centras, UAB ,,Roventa“, UAB ,,Santarvės laikraštis“, Mažeikių verslininkų 

asociacija“. 

Trukmė: 6 val. (pasirengimas apie 3 mėnesius) 

Sunkumai ir problemos sprendimas: 

Finansiniai – teko padidinti dalyvio mokestį, aiškiai nurodant lėšų panaudojimą; 

Vertimo – pasitelkti mokyklos užsienio kalbų mokytojai, kurie tiesiogiai vertė į anglų ir rusų kalbas 

konferencijos dalyviams, atvykusiems iš Latvijos Saldus profesinės vidurinės mokyklos; 

Redakciniai: 

 parengti metodiniai nuostatai konferencijos medžiagos pateikimui – spaudinio forma, stendinių 

pranešimų, vaizdo medžiagos ir parodos forma;  

 vyko efektyvus išankstinis bendravimas ir bendradarbiavimas su konferencijos dalyviais; 

Didelis konferencijos pranešėjų skaičius 

 pranešimai pateikti pasitelkiant įvairias formas; 

 griežtai laikytasi reglamentuotos darbotvarkėje pranešimo trukmės – surastas tam efektyvus būdas;  

Organizaciniai:  

Dalyvių registravimo ir priėmimo, parodos organizavimo, mokyklos pristatymo ir kt. – pasiremta darbuotojų 

kūrybingumu ir išradingumu. 
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Pasiekti rezultatai  

Sėkmingai organizuota tarptautinė konferencija. 

Išleistas konferencijos medžiagos spaudinys. 

Įdomi ir naudinga stendinių ir vaizdo pranešimų ekspozicija. 

Su dideliu susidomėjimu aptarta Lietuvos ir  Latvijos įvairių mokyklų mokytojų dalyko ugdymo, profesinio 

tobulinimo, aktyvių ir inovatyvių mokymo(si) metodų ir priemonių taikymo bei rengimo patirtis.  

Sėkmingas profesijos ir bendro lavinimo metodinių grupių darbas – efektingų sąsajų suradimas. 

Kaip pakito Jūsų veiklos ir paslaugų kokybė įgyvendinus šią priemonę? 

Atsirado naujas požiūris į mokymo(si) procesą. 

Daugiau mokyklos mokytojų ėmė naudotis MOODLE programa. 

Mokymo(si) procese imta dažniau taikyti įvairius inovatyvius mokymo(si) metodus, pavyzdžiui, simuliacijas, 

nuotolinį mokymą(si) ir kt. Rengiamos profesinio mokymo ir bendro lavinimo dalykų integruotų pamokos. 

Aktyviau bendradarbiaujama su Saldus profesine-vidurine mokykla (Latvija), dalyvaujama bendruose 

projektuose. 

Kodėl, Jūsų nuomone, tai gerosios patirties pavyzdys? 

Efektyviau perimama kitų mokyklų (tiek Lietuvos, tiek ir užsienio) profesijos ir bendro lavinimo mokytojų 

patirtis. 

Aktyvesnis bendradarbiavimas tiek tarp Lietuvos, tiek tarp skirtingų valstybių mokyklų mokytojų. 

Įvairesnė patirtis, nes į konferenciją buvo pakviesti labai įvairaus ugdymo turinio mokyklų mokytojai.  

Įgyta naudinga patirtis organizuojant tarptautinį renginį. 

Įgyta patirtis išleidžiant konferencijos medžiagos spaudinį. 

Įgyta naudinga patirtis reklamuojant renginį. 

Mokyklos darbuotojai daugiau laiko skyrė savišvietai. 

 

 


