MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA
PATVIRTINTA
Mažeikių politechnikos mokyklos
direktoriaus 2017 m. birželio 15 d.
įsakymu Nr. VI-64

RESPUBLIKINĖS METODINĖS-PRAKTINĖS KONFERENCIJOS
,,PROFESIJOS MOKYTOJO VAIDMUO RUOŠIANT KVALIFIKUOTĄ SPECIALISTĄ“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šios nuostatos reglamentuoja respublikinės metodinės-praktinės konferencijos
,,Profesijos mokytojo vaidmuo ruošiant kvalifikuotą specialistą“ (toliau – Konferencija) tikslą,
uždavinius, organizavimo ir vykdymo tvarką, rengėjus.
II. KONFERENCIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
2. Tikslas – pasidalinti gerąja patirtimi ruošiant kvalifikuotą specialistą.
3. Uždaviniai:
3.1. Apžvelgti technologijų mokyklinio brandos egzamino praktinio įgyvendinimo
aspektus.
3.2. Susipažinti su efektyviais ir į skirtingus mokinių poreikius nukreiptais
mokymo(si) metodais.
3.3. Pasidalinti kūrybinėmis idėjomis pasitelkiant informacines ir komunikacines
technologijas.
3.4. Pritaikyti dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirtį profesiniame mokyme.

III. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA
4. Konferencijoje kviečiami dalyvauti šalies profesinio mokymo įstaigų vadovai,
profesijos mokytojai, kiti specialistai, galintys pasidalinti gerąja patirtimi ruošiant kvalifikuotus
specialistus.
5. Siūlomos pranešimų kryptys:
5.1. technologijų mokyklinio brandos egzamino praktinio įgyvendinimo aspektai;
5.2. efektyvūs, įtraukiantys ir į skirtingus mokinių poreikius nukreipti mokymo(si)
metodai;
5.3. kūrybiškumo ugdymas pasitelkiant informacines ir komunikacines technologijas
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praktiniame mokyme;
5.4. dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirties pritaikymas profesiniame
mokyme;
5.5. pranešėjo pasirinkta kita tema.
6. Galimos pranešimų pateikimo formos:
6.1. pranešimas;
6.2. stendinis pranešimas;
6.3. vaizdinis pranešimas;
6.4. kitos kūrybinės formos.
7. Reikalavimai pranešimams:
7.1. pranešimo pristatymo trukmė 7-10 min.;
7.2. stendinis pranešimas turi tilpti į 1200 (aukštis) x 800 (plotis) mm stende.
Pranešėjas parengia stendinio pranešimo trumpą pristatymą žodžiu.
8. Konferencija vyks lietuvių kalba.
9. Parengtus pranešimus siųsti elektroniniu paštu konferencija@mazeikiupm.lt iki
balandžio 9 d.
10. Konferencijos dalyviai registruojasi:
10.1. Registracijos anketą pildyti online iki 2018 m. kovo 23 d.
10.2. www.semiplius.lt portale iki 2018 m. balandžio 24 d.

IV. KONFERENCIJOS LAIKAS IR VIETA
11. Konferencija vyks 2018 m. balandžio 25 d. (trečiadienį) Mažeikių politechnikos
mokykloje (Ventos g. 18, Mažeikiai).
12. Dalyvių registracija nuo 9.30 val.
13. Konferencijos pradžia 10.00 val.
14. Seminaro kaina dalyviui – 5 Eur (įskaičiuotos kavos pertraukos). PVM
netaikomas.
15. Papildomą informaciją teikia Erika Pusvaškė, statybos profesinio mokymo
skyriaus vedėja elektroniniu paštu erika.pusvaske@mazeikiupm.lt arba telefonu +370 673 67439.
V. KONFERENCIJOS RENGĖJAI
16. Konferenciją organizuoja Mažeikių politechnikos mokykla.
17. Konferencijos koordinatorė Vida Lumpickienė, Mažeikių politechnikos mokyklos
direktorė.
18. Konferencijos organizavimui direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė:
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18.1. Erika Pusvaškė, statybos profesinio mokymo skyriaus vedėja;
18.2. Tatjana Kinčinienė, verslo ir paslaugų profesinio mokymo skyriaus vedėja;
18.3. Dangiras Gurauskas, praktinio mokymo vadovas;
18.4. Vilma Šiaulienė, profesijos mokytoja metodininkė;
18.5. Vida Karvauskienė, profesijos vyr. mokytoja;
18.6. Asta Rimkienė, profesijos vyr. mokytoja;
18.7. Mindaugas Jonauskis, profesijos mokytojas;
18.8. Vaidas Andrijaitis, profesijos mokytojas.
19. Konferencijos partneris – Mažeikių švietimo centras.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Informacija apie konferenciją skelbiama Mažeikių politechnikos mokyklos
internetiniame puslapyje www.mazeikiupm.lt.
21. Konferencijos dalyviams bus išduodami Mažeikių švietimo centro pažymėjimai.
22. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti konferencijos nuostatus ir programą.

________________________________________

