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2021 m. Šiaulių „Juventos“ progimnazija mini 50 metų sukaktį. Per savo gyvavimo metus 

didelį dėmesį skyrė dalykinio ir muzikinio ugdymo dermei, visapusiškai mokinių įtraukčiai į ugdymo 

procesą, asmeninei mokinio pažangai, emocinei brandai. Mokykla ir šiandien, remdamasi išskirtine 

ugdymo praktika (kai muzikinis ugdymas integruojamas į bendrąjį ugdymą), augina visapusiškas 

asmenybes, brandina kultūringą, muzikaliai išprususį žmogų, ypatingą dėmesį skirdami pamokai ir 

jos kokybei. 

 

Kviečiame visos Lietuvos mokytojus dalyvauti respublikinėje nuotolinėje konferencijoje 

„Pamoka šiuolaikiniam mokiniui 3“.  

 

KONFERENCIJOS TIKSLAS – pasidalinti patirtimi, ugdymo metodais ir iniciatyvomis 

tobulinant pamokas. Padėti mokytojams mokomuosius dalykus išaiškinti naudojant praktinius 

pavyzdžius, eksperimentus, bandymus ir t.t., pasikeisti naudojamais inovatyviais metodais, 

sėkmingų pamokų pavyzdžiais. 

 

PRIORITETINĖS KRYPTYS: 

1. STEAM ugdymas pamokoje – aktyviam ir motyvuotam mokymui(si).  

2. Projektinis mokymasis – įrankis sėkmingam visuminiam asmenybės ugdymui. 

3. Nuotolinio mokymo (si) iššūkiai. 

 

DALYVIAI  

1. Mokytojai. 

 

PRANEŠIMŲ TIPAI  

1. Meistriškumo pamokos; 

2. Filmuota medžiaga (pamokos, valandėlės ir kt.); 

3. Projektai; 

4. Trumpi filmukai; 

5. Tyrimai ir kt. 

 

 

 

 

 

 

 



REIKALAVIMAI PRANEŠIMŲ PRISTATYMUI 

 Meistriškumo pamokos trukmė – iki 30 min. 

 Pranešimai gali būti parengti vieno ar kelių autorių. 

 Pranešimo pradžioje privaloma nurodyti temą, vardą, pavardę, darbovietę, pareigas. 

 

KONFERENCIJOS LAIKAS, VIETA, REGISTRACIJA 

 

2021 m. lapkričio 17 d. (trečiadienį), 13.00 val. konferencija vyks Teams platformoje. 

Konferencijos programa ir prisijungimo nuorodos užsiregistravusiems dalyviams bus išsiųstos 

2021 m. lapkričio 16  d.  

             

REGISTRACIJA www.semiplius.lt  

Mokytojams pristačiusiems pranešimus, užsiregistravusiems www.semiplius.lt bus išduodami 

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro pažymėjimai.  

Dalyvio (mokytojo) mokestis – 2 Eur. Mokėti prašome pavedimu į Šiaulių miesto savivaldybės 

Švietimo centro sąskaitas: iš asmeninių lėšų - Nr. LT73 7300 0100 8725 3055; iš biudžetinių įstaigų 

lėšų - Nr. LT687300 0100 8697 6113. AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000. Mokėjimo 

paskirtyje nurodykite renginio datą ir pavadinimą. 
 

Konferencijos organizatoriai:  

Rita Tamašauskienė, Šiaulių „Juventos“ progimnazijos direktorė; 

Irmunda Barkienė, Šiaulių „Juventos“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;  

Violeta Juodpusienė, Šiaulių „Juventos“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

Rasa Dauliuvienė, Šiaulių „Juventos“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

Vaida Pozniakovienė, Šiaulių „Juventos“ progimnazijos metodinės tarybos pirmininkė; 

Laimonas Tamošiūnas, Šiaulių „Juventos“ progimnazijos muzikos mokytojas ekspertas; 

Tomas Laugalis, Šiaulių „Juventos“ progimnazijos muzikos mokytojas. 
 

Iškilus klausimams rašykite: irmunda.barkiene@juventa.lt 

http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/

