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Laukiame Jūsų parodoje 

„Moderni mokykla 2016, Kaunas“ 

 
               Primename, kad 2016 metų kovo 22–23 dienomis, mokinių pavasario atostogų metu, vyks paroda 

„Moderni mokykla 2016, Kaunas“. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje (Vytauto g. 4, 
Garliava, Kauno rajonas) mokytojai ir mokyklų administracija galės aplankyti per 100 įvairių renginių: 
seminarų, diskusijų, praktinių užsiėmimų.  

               Renginio organizatoriai – Ugdymo plėtotės centras  kartu su UAB „Biuro pasaulis“, Garliavos 
 Adomo Mitkaus pagrindine mokykla ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centru. 

             Kviečiame susipažinti su parodos programa ir iš anksto registruotis į renginius „Ugdymo sode“.  
     Į renginius per „Ugdymo sodą“ užsiregistravę dalyviai gaus pažymas.  Apsilankymas parodoje bus 
     nemokamas.  
            Registracija vyks iki kovo 21 dienos 12 val. Vietų skaičius ribotas, tad skatiname nedelsti.  
 
 Švietimo naujovės – arčiau mokyklos bendruomenės 

 Stenduose Interaktyvios mokymo technologijos ir naujausi technikos pasiekimai  

           
        UAB „Biuro pasaulis“ pristatys įvairaus spektro sprendimus mokykloms siūlančių įmonių stendus. 
„Mokslo technologijų“ stende parodos lankytojai susipažins su pasaulinių lyderių Fourier, 3B Scientific, 
Health Edco interaktyviomis mokymo technologijomis ir naujausiais technikos gaminiais mokykloms.  
          Dėmesį trauks „Biznio mašinų kompanijos“ pristatomi 3D mokomasis kinas, ikimokykliniam 
ugdymui skirtas interaktyvus stalas, naujausia pamokų įrašymo sistema, 3D spausdintuvas.  
         Originalias edukacines priemones ir žaidimus demonstruos UAB „Gudragalvis“ bei „Žaiskime 
kartu!“. O artėjant brandos egzaminų sesijai mokytojams ir mokiniams į pagalbą ateis šiuolaikiška   
internetinė sistema „Egzaminatorius.lt“.  
           Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras pakvies mokinius į mobilią mokslinę laboratoriją 
MoMoLab, kuri prisideda prie jaunųjų tyrėjų ugdymo. Jie galės susipažinti su modernia įranga, kurią 
naudojant galima realizuoti įvairias mokslines idėjas ir atlikti tiriamuosius darbus.  
 

 Aktų salėje  Kovo 22 dieną – aktualių švietimo dokumentų pristatymas 

  
           Kviečiame mokytojus ir mokyklų vadovus nepraleisti progos paklausyti ekspertų, diskutuoti, 
užduoti rūpimus klausimus apie šiais mokslo metais patvirtintus naujus aktualius švietimo dokumentus. 
          UPC pavaduotojas Gražvydas Kazakevičius pristatys Geros mokyklos koncepciją, jos atsiradimo 
priežastis. Lektorius kartu su diskusijos dalyviais – Šiaulių rajono Aukštelkės mokyklos direktoriumi Vaidu 
Baciu ir Lietuvos tėvų forumo pirmininku Audriumi Murausku – aptars koncepcijos taikymo praktikoje 
galimybes bei kels koncepcijos prasmės mokyklos bendruomenei ir jos nariams klausimus. 
           Nacionalinio egzaminų centro lektoriai Eglė Melnikė ir dr. Pranas Gudynas kalbės apie grįžtamąjį 
ryšį mokiniui, mokytojui ir mokyklos vadovybei, siekiant mokinių pasiekimų ir ugdymo proceso gerinimo. 
Lektoriai pristatys standartizuotų testų naujoves, jų naudą mokykloms, aiškins pritaikymo galimybes 
diagnostiniams ir formuojamiems tikslams pasiekti. 
           Brandos darbas – dar viena švietimo naujiena: šiuolaikinio ugdymo Lietuvoje mokinių pasiekimų 
vertinimo įrankį pristatys Nacionalinio egzaminų centro ekspertė Jolanta Dzikavičiūtė. Lektorė aptars 
pagrindinius Brandos darbo vykdymo ir vertinimo principus, daug dėmesio skirs vertinimo objektyvumo 
ir patikimumo užtikrinimui.      
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       Kovo 22 d. I-7 klasėje   vyks ir Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos 
pristatymas. Aldona Šventickienė, Vilniaus Žemynos gimnazijos Humanitarinio ir socialinio ugdymo 
skyriaus vedėja, dalyvius pakvies analizuoti, kokias veiklas reikėtų rinktis, kad būtų skatinama mokinio 
motyvacija, noras suprasti ir taikyti įgyjamas žinias.  
 

 Ko gali tikėtis besidomintieji STEAM ir pilietiškumo ugdymo klausimais 

  
            Parodoje ir toliau bus skiriamas dėmesys STEAM aktualijoms. Jurgita Nemanienė, Švietimo ir 
mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji 
specialistė, nagrinės STEAM populiarinimo ir ugdymo kokybės gerinimo problemas. Lektorė pristatys 
numatomas priemones, skirtas didinti mokinių susidomėjimą STEAM dalykais. Kalbės, kaip turėtų keistis 
ugdymo turinys, kad būtų įtraukus ir lemtų aukštesnius mokinių pasiekimus.  
           Pilietiškumo ugdymo tobulinimo renginiuose lektoriai aptars socialinės-pilietinės veiklos aktualijas 
bei kylančius iššūkius mokykloje, globaliojo pilietiškumo kompetencijų ugdymą Lietuvos mokyklose. 
Lektoriai ieškos atsakymo į klausimą, kaip ugdyti pilietišką asmenybę, ir pristatys metodines priemones, 
skirtas pilietiniam ugdymui.  
 

 Kita svarbi informacija 

 Maloniai kviečiame dalyvauti parodos atidaryme! 

             
              Parodos atidarymas vyks kovo 22 dieną 10 val. mokyklos aktų salėje. Jame dalyvaus Kauno rajono 
meras Valerijus Makūnas, Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis, UAB „Biuro pasaulis“ 
generalinis direktorius Artūras Tuminas, Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos direktorė Valė 
Urbelienė, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai. Parodos atidarymo vedėjas – Juozas Šalkauskas. 
             Savo mokyklos himną „Turi pradžią keliai“ atliks 1–10 klasių mokinių choras, vadovaujamas 
muzikos mokytojos Auksės Janušaitienės: žodžiai – poeto, pirmosios 1954 m. laidos abituriento, Roberto 
Keturakio, muzika – irgi buvusios mokinės, vėliau muzikos mokytojos Rūtos Galvydytės.  
 

 Kaip atvykti į Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinę mokyklą 

 

 

          
         Parodos lankytojus kviečiame pasinaudoti 
žemėlapiu.  
        Primename Garliavos Adomo Mitkaus 
pagrindinės mokyklos adresą: Vytauto g. 4, 
Garliava, Kauno rajonas. 
         Džiugu pažymėti, kad renginio metu eismo 
dalyvių saugumą užtikrins Lietuvos policijos 
mokyklos kursantai, kuriems vadovaus Policijos 
veiklos skyriaus vyriausiasis specialistas 
Mindaugas Kairys.  
 

 
  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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