
 
 

Gerosios patirties sklaida ir edukacinės patirties bankas 
 

Keitimosi gerąja patirtimi tikslas – sudaryti sąlygas ir skatinti pedagogus įgyti ir plėtoti savo 

kompetencijas, keistis gerąja darbo patirtimi, siekiant užtikrinti ugdymo kokybę, mokymosi visą 

gyvenimą būtinumą ir sklaidą.  

 

 

 

Geroji patirtis – sėkminga patirtis, kurią pedagogas praktikas viešai pristato sklaidai.  

Kompetencija – gebėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, mokėjimų, įgūdžių, vertybinių 

nuostatų visuma.  

Konsultacija – edukacinis metodas, kuriam būdingas dialogas, kada konsultantas teikia informaciją 

konsultuojamajam pastarojo užduodamais klausimais, remdamasis asmenine patirtimi.  

Paroda – renginys, kurio metu materialia forma eksponuojama pažangi profesinė patirtis (mokymo ar 

metodinės priemonės, meno kūriniai ir pan.).  

Autorinė paroda – vieno autoriaus, tematinė paroda – vienai temai kelių autorių darbų paroda.  

Paskaita – naują informaciją klausytojams teikiantis metodas, kurio rezultatas – tobulesnis supratimas, 

žinojimas. Šis rezultatas gali būti tikrinamas arba ne. Mažiausia paskaitos trukmė – viena akademinė 

valanda.  

Kvalifikacijos tobulinimo programa – pedagogų žinių ir gebėjimų plėtojimo planas ir jo realizavimo 

projektas, nusakytas mokymo/mokymosi tikslais, jų sąlygotu turiniu, jo realizavimo eiliškumu bei 

numatytais mokymo/si metodais ir priemonėmis.  

Gerosios patirties seminaras – mokytojo, lektoriaus vadovaujama interaktyvi dalyvių sąveika pagal 

kvalifikacijos tobulinimo programą, kurios metu lektorius pristato asmeniniu patyrimu grindžiamą 

profesinę patirtį. Minimali seminaro trukmė – 6 akademinės valandos.  

Kvalifikacijos tobulinimo renginys – veikla, vykdoma pagal kvalifikacijos tobulinimo programą.  

Kitos keitimosi patirtimi formos (lankstinukai, laikraštukai, knygelės, aprašai, demonstraciniai diskai, 

kompaktinės plokštelės) – formos, leidžiančios pristatyti mokytojų gerąją patirtį ir siekti teorijos bei 

praktikos dermės.  

 

                          KEITIMOSI GERĄJA PATIRTIMI FORMOS IR SRITYS  
 

 paskaita; 

 seminaras;  

 atvira pamoka/veikla; 

 metodinių, kūrybinių darbų paroda; 

 konsultacija; 

 konferencija; 

 apskritas stalas; 

 mokytojų kūrybos vakaras; 

 gerosios patirties leidinys; 

 straipsnis spaudoje; 

 internetinė medžiaga ir kt.  

    

                 KEITIMOSI GERĄJA PATIRTIMI SRITYS 

 Pedagoginė sistema  

 ugdymo tikslai;  

 ugdymo turinys;  

 ugdymo metodai;  



 mokytojo vaidmuo;  

 mokinio veikla;  

 mokymosi motyvacija,  

 vertinimas.  

Mokykla  

 organizacijos kultūra;  

 mikroklimatas;  

 socialinė aplinka;  

 vadyba.  

 Švietimo sistema  

 švietimo politika;  

 švietimo sistemos struktūra;  

 ugdymo turinys;  

 mokytojų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas; 

 mokymosi pasiekimų vertinimas (egzaminai, tarptautiniai tyrimai).  

 

Pedagogai, ketinantys keistis gerąja patirtimi, organizuoti seminarą - pildo kvalifikacijos 

tobulinimo programos formą, bendradarbiauja su PPT metodininke. Programa saugojama PPT, 

kita medžiaga pas autorius.  

Dėl kitų gerosios patirties sklaidos renginių formų, laiko  konsultuojasi  su metodininke. 

 

Alytaus miesto PPT specialistai dalijasi gerąja patirtimi – veda paskaitas, skaito pranešimus, 

inicijuoja seminarus. Pageidaujantys naudotis gerosios patirties medžiaga susisiekia su 

metodininke, autoriumi (interneto svetainėje skelbiami autoriai ir temų pavadinimai). 
 


