ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRAS
ŠIAULIŲ „JUVENTOS“ PROGIMNAZIJA

RESPUBLIKINĖ NUOTOLINĖ
KONFERENCIJA

„Pamoka šiuolaikiniam mokiniui 3“
2021-11-17
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.
PROGRAMA
PLENARINIS POSĖDIS
LAIKAS
13.00 val.

Pranešimas
„Pamoka vakar ir šiandien"
„Blogos pamokos receptai"
„Pamoka kaip šviesi lemtis"
„Šiuolaikinio mokinio portretas.
Kokios pamokos jam reikia?"

Pranešėjas
R. Tamašauskienė, Šiaulių „Juventos"
progimnazijos direktorė
V. Bacys, Šiaulių raj. Dubysos aukštupio
mokyklos direktorius
S. Petraitienė, Vilniaus humanistinės mokyklos
įkūrėja, vadovė
J. Lazdauskienė, Tauragės „Šaltinio"
progimnazijos direktorė

14.30 VAL. - DARBAS SEKCIJOSE/GRUPĖSE
I grupė (moderatorius – direktorė – Rita Tamašauskienė)


Matematikos pamoka 3d klasėje „Skaičių skyriai žaidime“, pradinių klasių mokytoja
metodininkė V. Kairienė

Filmuotoje pamokos dalyje ir pranešime pristatysime metodą, kuris taikomas išmokti skaičiuoti
mintinai. Pamokoje mokiniai dirbs grupėse, greitai ir teisingai atliks skaičiavimus, vertins vieni
kitus.


Integruota muzikos ir lietuvių kalbos pamoka 3a klasėje „Ruduo muzikoje ir gamtoje“,
muzikos mokytoja ekspertė L. Stankuvienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė A.
Dirginčienė
Būdvardis. Jis koks? A. Vivaldi muzika. Ji kokia?
Metodai: klausymas, dainavimas, kalbėjimas, aptarimas, deklamavimas, quizlet apklausa...


Meistriškumo pamoka „Tradiciniai žaidimai – netradiciniam mokymui ir
mokymuisi“, pradinių klasių mokytoja metodininkė D. Kontrimienė
Žaidimas yra vienas iš rekomenduojamų taikyti pradinių klasių mokinių ugdyme metodų. Dažnai
mokytojai ieško ir patys kuria įvairiausias priemones, siekdami „sužaidybinti“ ugdymo procesą. O
patogiausia yra pasinaudoti tomis priemonėmis, žaidimais, kuriuos turime po ranka.
Tradiciniai žaidimai ”Alias", "Tangramas", kortos, kauliukai, konstruktoriai, robotukai gali būti
panaudoti matematikos, lietuvių kalbos, dailės, pasaulio pažinimo pamokose.


Refleksija/veiklų aptarimas

II grupė (moderatorius – direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Barkienė)


Integruota dorinio ugdymo ir klasės valandėlės pamoka 6c klasėje „Draugystė“,
mokytoja metodininkė L. Skyrienė ir vyresnioji etikos ir žmogaus saugos mokytoja R.
Linkevičienė
Mokiniai, diskutuodami grupėse, žaisdami su kortelėmis, sudėlios, susitars, kas yra draugystė, sukurs
tikro draugo apibrėžimą.
Metodai: darbas grupėse, žaidimas-dėlionė ,,Kriterinis pokeris“, diskusija, ugdomojo pasakojimo
praktinė veikla, įsivertinimo metodas, refleksija.


Meistriškumo pamoka „Klasės bendruomenės veikla nuotoliniu būdu: iššūkiai ir
galimybės“, 6 a klasės vadovė, anglų k. mokytoja metodininkė V. Bernikienė
Pandemijos laikotarpis į ugdymo(si) procesą įnešė daug sumaišties, nežinios ir iššūkių. Ne išimtis ir
klasės vadovo darbas. Kaip įtraukti auklėtinius į veiklas? Kokiu būdu juos motyvuoti ir palaikyti jų
emocinę sveikatą? Kaip šioje situacijoje galėtų padėti tėvai?
Meistriškumo pamokoje pristatomos mokinių ir tėvų į(si)traukimo ir veiklų integravimo galimybės
dirbant nuotoliu, respublikinio projekto ,,Sveikata visus metus“ įgyvendinimo akcentai, populiariausi
IKT įrankiai ir programėlės, įdomiausi klasės renginiai ir efektyviausi metodai.


Meistriškumo pamoka „Pabarstukai pamokoje“, anglų k. mokytoja metodininkė Ž.
Leinartienė
Nauja tai, kas pamiršta sena. Sutinkate? Netikėtai atsiradęs nuotolinis/ hibridinis mokymas labai
greitai įtraukė internetinius mokymo(si) išteklius ir skaitmeninius įrankius į kasdienį darbą. Daugybė
įvairių anksčiau naudotų metodų ir priemonių nuėjo tarsi į užmarštį. Pelnytai? Ne. Tad prisiminkime
juos- efektyviai pritaikomus skirtingų mokomųjų dalykų pamokose ar neformaliojo ugdymo veiklose,
lengvai modeliuojamus pagal mokinių gebėjimų lygį ir amžių.


Refleksija/veiklų aptarimas

III grupė (moderatorius – metodinės tarybos pirmininkė Vaida Pozniakovienė)


Matematikos pamoka 5a klasėje „Fotografuojantis stačiakampis gretasienis“,
matematikos mokytoja metodininkė R. Vargalienė
Kaip suderinti savo pirmojo fotoaparato darymą ir stačiakampio gretasienio elementus, kaip šiame
procese pasinaudoti IT?... Pamokoje bus integruojami dailės ir gamtos mokomieji dalykai.


Integruota fizikos ir matematikos pamoka 7b klasėje „Saldi pamoka“, fizikos mokytoja
metodininkė L. F. Jonaitienė, matematikos mokytoja metodininkė R. Vargalienė, IT mokytoja
S. Brasaitė
Pamokoje mokiniai pakartos agregatinės medžiagos būsenas ir remiantis fizikos bei matematikos žiniomis
pagaminti šokoladinius saldainius bei atlikti pateiktas užduotis.



Meistriškumo pamoka „Mokinio sėkmė: mokymo(si) priemonės ir būdai“,
matematikos mokytoja metodininkė V. Pozniakovienė
„Man labai svarbu, kad mokinys, besimokydamas matematikos, patirtų sėkmę, todėl pristatysiu
sukurtas priemones bei taikomus būdus,“ - sako mokytoja Vaida.


Refleksija/veiklų aptarimas

III grupė (moderatorius – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Juodpusienė)


Muzikos pamoka 4c klasėje „Viktorina muzikos pamokoje“ (tinka visų dalykų pamokoms
ir popamokinei veiklai), muzikos mokytojas ekspertas, IT specialistas L. Tamošiūnas
Sukurti nuostabią pamoką, įtraukiant visus vaikus – PUIKU! Šiuo interaktyvių klausimų ir atsakymų
žaidimu – viktorina, įjungsime visą klasę. Susiskirstysime į grupes – komandas ir varžysimės. Kas
žino daugiau, ta komanda surinks daugiau taškų ir laimės. Čia bus grupinis ir komandinis darbas,
bendradarbiavimas ir atsakomybės prisiėmimas, žinių patikrinimas, emocijos ir paskatinimas.


6-8 klasių mokinių fleitininkų ansamblio pamoka-repeticija „Muzikavimas išilginėmis
fleitomis“, muzikos mokytoja metodininkė G. Šimonienė
Pamokoje mokiniai suvoks grojimo pučiamaisiais instrumentais įtaką sveikatai, atliks kvėpavimui
ir grojimo technikai lavinti pratimus.
Metodai: pasakojimas, demonstravimas, imitavimas, grojimas po vieną, grupėmis ir ansambliu.


Meistriškumo pamoka „ Choras po nuotolinio mokymo. Problemos ir jų sprendimo
būdai“, muzikos mokytoja metodininkė L. Mikutienė
„Aptarsiu, kokie pagrindiniai sunkumai ir iššūkiai iškilo kolektyvui po ilgos pertraukos vėl
pradėjus dainuoti „gyvai“, pademonstruosiu metodus, kuriais vadovaujantis pavyksta problemas
spręsti“, - sako mokytoja.


Meistriškumo pamoka „Integracija, patyriminis ugdymas tikybos ir muzikos
pamokose“, Šiaulių Dainų progimnazijos vyresnioji tikybos mokytoja L. Jankauskienė ir
vyresnioji muzikos mokytoja I. Jonavičienė
Pranešime pristatysime netradicinę, integruotą tikybos ir muzikos pamoką 7b klasėje (tema
„Bažnyčių architektūra ir sakralinė muzika“), kuri vyko Šiaulių katedroje. Susipažinome su katedros
istorija ir architektūra, sakraline muzika ir instrumentais. Šiaulių Vyskupijos Pastoraciniame centre
susitikome su kancleriu, vyko užduotys grupelėmis.


Refleksija/veiklų aptarimas

16.30 val. - KONFERENCIJOS APIBENDRINIMAS

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

