MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA
PATVIRTINTA
Mažeikių politechnikos mokyklos
direktoriaus 2019 m. balandžio 19 d.
įsakymu Nr. VI-43
RESPUBLIKINĖ KONFERENCIJA
,,DARBU GRINDŽIAMAS MOKYMASIS REMIANTIS ES ŠALIŲ PATIRTIMI“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šie nuostatai nustato respublikinė konferencijos ,,Darbu grindžiamas mokymasis
remiantis ES šalių patirtimi“ (toliau – Konferencija) organizavimo ir vykdymo tvarką.
II. KONFERENCIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
2. Konferencijos organizavimo tikslas:
2.1. Taikyti ir skleisti ES finansuojamuose projektuose įgytą patirtį profesinio
mokymo, verslo ir savivaldos kontekste.
3. Konferencijos organizavimo uždaviniai:
3.1. Siekti ugdymo kokybės remiantis profesinio mokymo įstaigų ir socialinių
partnerių bendradarbiavimo patirtimi rengiant kvalifikuotą specialistą sparčiai besikeičiančiai darbo
rinkai:
3.1.1. kūrybingai mąstyti, orientuojantis į ateities perspektyvą;
3.1.2. ugdyti visuminį požiūrį ir suvokti bendradarbiavimo svarbą;
3.1.3. ugdyti sisteminį požiūrį, suvokti reiškinių ir problemų sąsajas;
3.1.4. taikyti žinias įvairiuose gyvenimo kontekstuose;
3.1.5. adekvačiai komunikuoti su kitais, išreikšti savo mintis, požiūrius ir kt.
III. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA
4. Konferencija vyks 2019 m. gegužės 21 d. (antradienis) Mažeikių politechnikos
mokykloje (Ventos g. 18, Mažeikiai). Konferencijos pradžia 10.00 val. (registracija nuo 9.30 val.).
5. Konferencijos programa:
Registracija (9.30 – 10.00).
Dalyvių pranešimai (10.00 – 12.00).
Pertrauka (12.00 – 12.30).
Dalyvių pranešimai (12.30 – 13.30).
Bendrųjų rekomendacijų trišalis pasirašymas (13.30 – 14.00).
Konferencijos apibendrinimas (14.00 – 14.30).

6. Konferencijos organizatoriai ir partneriai:
6.1. Konferencijos koordinatorė Stasė Čupkovienė, Mažeikių politechnikos mokyklos
l. e. direktoriaus pareigas.
6.2. Konferenciją organizuoja Mažeikių politechnikos mokyklos direktoriaus įsakymu
sudaryta darbo grupė.
Konferencijos organizacinis komitetas:
Erika Pusvaškė, projektų koordinatorė;
Tatjana Kinčinienė, Viekšnių skyriaus vedėja;
Vida Karvauskienė, profesijos vyr. mokytoja;
Asta Rimkienė, profesijos mokytoja metodininkė;
Mindaugas Jonauskis, profesijos mokytojas;
Vaidas Andrijaitis, profesijos mokytojas.
6.3. Konferencijos partneriai Mažeikių rajono savivaldybė ir Mažeikių verslininkų
asociacija.
6.4. Konferencijos idėją remia Mažeikių švietimo centras.
IV. DALYVAVIMAS KONFERENCIJOJE
7. Konferencijos pranešėjai pateikia pranešimo tezes iki 2019 m. gegužės 10 d. el.
paštu: erika.pusvaske@mazeikiupm.lt.
8. Norintys dalyvauti konferencijoje registruojasi per www.semiplius.lt portalą iki 2019
m. gegužės 20 d.

V. APDOVANOJIMAI
9. Konferencijos dalyviai gaus pažymėjimus (5.00 Eur).
10. Erasmus+ projekto dalyviai gaus Švietimo centro pažymą apie metodinę veiklą.
11. Erasmus+ projekto dalyviams bus įteikti Europass mobilumo dokumentai,
Mažeikių politechnikos mokyklos pažymėjimai.
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