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Laukiame Jūsų parodoje 

„Moderni mokykla 2016, Kaunas“ 

 
              Dabartinės Lietuvos švietimo tikrovė ir poreikiai, ugdymo kokybės gerinimas reikalauja ieškoti įvairių 

būdų, kaip vykdyti inovacijų ir jų diegimo rezultatų švietime sklaidą. 
              2016 metų kovo 22–23 dienomis, mokinių pavasario atostogų metu, vyks paroda „Moderni mokykla 

2016, Kaunas“. Ji rengiama Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje (Vytauto g. 4, Garliava, Kauno 
rajonas). Atidarymas vyks kovo 22 dieną 10 val.  mokyklos aktų salėje. 

              Ugdymo plėtotės centro ilgai brandinta idėja organizuoti švietimo inovacijų parodas regionuose tapo 
tikrove. Bendradarbiaujant su UAB „Biuro pasaulis“  šia paroda siekiama suaktyvinti  švietimo bendruomenes 
ir regionuose sudaryti tolygesnes sąlygas nuolatiniam mokymui(si). Parodos lankytojai susipažins su  švietimo 
naujovėmis, apžiūrės inovatyvias ugdymo priemones moderniai mokymo(si) aplinkai kurti. Per dvi dienas 
siūloma daugiau nei 100 įvairių renginių mokytojams ir mokyklų administracijai: seminarų, diskusijų, 
praktinių užsiėmimų.  

         Parodoje bus pristatyta Geros mokyklos koncepcija, Brandos darbas ir kiti nauji švietimo dokumentai.  
        Gilinsimės į mokinių pasiekimų ir ugdymo proceso gerinimą, remiantis standartizuotų testų, 

tarptautinių mokymosi pasiekimų tyrimų duomenimis bei taikant diagnostinį vertinimą. Aktualizuosime 
STEAM ugdymą: aptarsime jo koncepciją ir plėtrą, veiklas pradinėje mokykloje, nacionalinius ir tarptautinius 
išteklius. Lankytojai turės progą praturtinti savo suvokimą apie pilietiškumo skatinimo netradicinėse erdvėse 
ir kūrybiškumo ugdymo metodų įvairovę, motyvacijos, savivertės stiprinimo metodikas, praktinį IKT taikymą 
ugdyme.   
          UAB „Biuro pasaulis“ parodoje pristatys plataus spektro sprendimus mokykloms siūlančių įmonių 

stendus. Lankytojai susipažins su pasaulinių lyderių siūlymais: interaktyviomis mokymo(si) technologijomis, 
naujausiais technikos gaminiais, edukacinėmis priemonėmis. Istorijos puoselėjimu besidomintys pedagogai 
galės susipažinti su muziejų siūlomomis edukacinėmis programomis.  
         Paroda siekia atskleisti ugdymo turinio ir mokymo priemonių, technologijų dermę bei atliepti Pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų apraše brėžiamas ugdymo(si) aplinkos gaires. 
           Renginį organizuoja Ugdymo plėtotės centras kartu su UAB „Biuro pasaulis“, Garliavos Adomo 

Mitkaus pagrindine mokykla ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centru. 
 

 Registracija į parodos renginius 

 
Kviečiame išsirinkti Jums aktualias veiklas iš renginių grafiko „Ugdymo sode“ ir registruotis.  
Apsilankymas parodoje nemokamas. Registracija vyks iki kovo 21 dienos. Vietų skaičius ribotas,  

tad skatiname nedelsti. 

 Geros mokyklos koncepcijos atspindžiai parodoje 

            Parodoje bus gvildenama daugybė mokyklų veiklos kokybei aktualių temų ir praktinių klausimų. Jie 
vienaip ar kitaip atspindės Geros mokyklos koncepcijoje nubrėžtas veiklos kryptis ir gaires mokykloms.   

 AKTUALŪS ŠVIETIMO DOKUMENTAI. Šiais mokslo metais buvo patvirtinta nauji aktualūs švietimo 

dokumentai: Geros mokyklos koncepcija, Brandos darbas, Atnaujintos lietuvių kalbos ugdymo  

programos ir  kiti svarbūs dokumentai. Parodoje bus gilinamasi į Geros mokyklos koncepcijos  
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atsiradimo priežastis bei praktinį realizavimą, jos reikšmę mokytojui, mokyklos vadovui ir 

bendruomenei. Bus pristatyti pagrindiniai Brandos darbo vykdymo ir vertinimo principai, vertinimo 

objektyvumo ir patikimumo užtikrinimo būdai. 

 MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR UGDYMO PROCESO GERINIMAS. Siekiant kokybiško ugdymo proceso ir 

mokinio galimybes atitinkančių mokymosi pasiekimų bei pažangos, mokykloms svarbu atsižvelgti į 

tyrimų rezultatus, vykdyti stebėseną. Pranešimuose bus nagrinėjama, kaip remiantis standartizuotų 

testų, tarptautinių mokymosi pasiekimų tyrimų duomenimis bei taikant diagnostinį vertinimą, prisidėti 

prie mokinių pasiekimų, ugdymo proceso gerinimo ir kurti modernią mokyklą. 

 STEAM UGDYMAS. Vienas iš geros mokyklos elementų – atradimų mokykloje siekis, kuris tampa 

inovacijomis. STEAM ugdymas labai siejasi su šio siekio realizavimu. Lektoriai kels konceptualius 

STEAM plėtros ir praktinius ugdymo turinio įgyvendinimo klausimus. Bus diskutuojama, kaip 

mokykloje galime prisidėti prie Lietuvos STEAM potencialo didinimo, ko ir kaip mokyti(is), kaip ugdymo 

procesą padaryti  smagesnį, kūrybiškesnį, lavinantį kritinį mąstymą. 

 PILIETIŠKUMO UGDYMO TOBULINIMAS. Skatinant saviraiškų dalyvavimą mokyklos gyvenime, jos 

narių bendruomeniškumą, jautrumą lokalioms ir globalioms problemoms, auga pilietiškai brandi 

asmenybė. Renginiuose bus aiškinamasi, kaip patobulinti pilietiškumo ugdymą: bus aptarta socialinės-

pilietinės veiklos aktualijos, pilietiškumo matmens įtraukimas į STEAM potencialo augimą mokykloje, 

pademonstruotas simuliacinio žaidimo metodo taikymas ugdant pilietiškumą. 

 KŪRYBIŠKUMO UGDYMAS. Kūrybiškumui atviroje terpėje bendruomenė gali tobulėti. Lektoriai kels 

klausimus: kas motyvuoja mokyklos bendruomenę kūrybiškai mąstyti? Kokias kūrybiškumą 

skatinančius veiklas ir metodus pasirinkti kasdieninėje veikloje? Iš kur semtis idėjų? Lankytojai 

diskutuos, kaip mokytojui atpažinti kūrybišką mokinį ir pačiam būti kūrybiškumo pavyzdžiu. 

 ASMENINIŲ SAVYBIŲ STIPRINIMAS. Asmenybių įvairovė mokykloje kuria įdomią mokyklą, formuoja 

drąsius, atvirus ir tolerantiškus mokinius. Asmenybės tobulinimu besidomintys parodos lankytojai 

sužinos, kas yra emocijų higiena, kaip ji padeda išlikti darbingiems įtemptu periodu; kaip su meile sau 

susiję disciplina, mūsų kasdieniai veiksmai, mintys, aplinka, gebėjimas atleisti ir nekenkti kitiems.  

 INFORMACINĖS KOMUNIKACIJOS TECHNOLOGIJOS. Mąstymą, kūrybiškumą ir mokymo(si) procesą 

skatinanti ugdymo aplinka – vienas iš geros mokyklos bruožų. Lankytojai pasigilins, kaip IKT pritaikyti 

ugdymo proceso tobulinimui, kaip kurti elektronines knygas, taikyti tyrimais grįsto mokymo  

organizavimo ir įsivertinimo įrankius. 

 

Trumpai apie Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinę mokyklą 
 

              Mokykla įkurta 1883 m. Ji pavadinta vadovavusio mokyklai (1925–1941 m.) ir represuoto (1941 m.)  
    direktoriaus Adomo Mitkaus vardu. 2014 m. ugdymo įstaiga reorganizuota į pagrindinę mokyklą.  

           Mokykla išlaikė modernią valdymo struktūrą pagal Mokyklų struktūros tobulinimo programą,  
sparčiai diegia į ugdymo procesą modernias technologijas (3D technologijos), mobilios įrangos (planšetės  
ir mobilūs telefonai, elektroninės pratybos, interaktyvios lentos) priemones. Ji dalyvauja mobilumo  
programose su Latvijos ir Danijos mokyklomis pagal NORDPLUS projektą, Darnios mokyklos programoje, 
 įgyvendina projektą „Perkeliamųjų gebėjimų vertinimas 2020“.  
 

 

  Daugiau informacijos 
apie UPC veiklą 
ieškokite interneto svetainėje 
 

 

Klausimus galite pateikti 
 el. p. info@upc.smm.lt  
arba UPC svetainėje 

 

Savo pastabas ir siūlymus 
Naujienlaiškiui  siųskite 
el. p. jadvyga.duksiene@upc.smm.lt 
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