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 Pasibaigė pirmoji regioninė švietimo inovacijų paroda „Moderni mokykla 2016, Kaunas“ 

 Skaičių ir faktų kalba džiugina 
 
              Praėjusią savaitę įvyko paroda „Moderni mokykla 2016, Kaunas“. Pirmoji švietimo inovacijų paroda 

regione suaktyvino Kauno regiono švietimo bendruomenę ir inovacijų sklaidą priartino prie mokytojų.  
             Renginį organizavo  Ugdymo plėtotės centras  kartu su UAB „Biuro pasaulis“, Garliavos  Adomo 

Mitkaus pagrindine mokykla ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centru.  
            Per dvi dienas įvyko 105  renginiai mokytojams ir mokyklų vadovams. Pirmąją parodos dieną 54 

renginiuose dalyvavo 1299 lankytojai, antrąją – 51 renginyje 1088 švietimo bendruomenės atstovai. 
Džiugu, kad net 2387 lankytojai pasinaudojo proga pasitobulinti, sužinoti švietimo naujoves, susitikti su 
kolegomis ar pasidalyti patirtimi. Daugiausia lankytojų buvo iš  Kauno ir aplinkinių miestų.   

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Švietimo inovacijų ir jų diegimo rezultatų sklaida parodoje dalyvių akimis 

  
             Lankytojai buvo supažindinti su švietimo aktualijomis: naujais dokumentais, STEAM plėtra, IKT 
taikymo ugdymo procese, kūrybiškumo, pilietiškumo skatinimo naujovėmis ir kt. Įvairius renginius vedė 
Ugdymo plėtotės centro, Švietimo ir mokslo ministerijos ir kitų jai pavaldžių įstaigų lektoriai,  inovatyvūs 
mokytojai iš visos Lietuvos, muziejų ir komercinių įmonių atstovai.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

  
   

 

 

 

 

   

              Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos direktorė Valė Urbelienė, kuri svetingai priėmė 
parodą ir suteikė visokeriopą pagalbą,  puikiai įvertino sprendimą parodą rengti mokykloje per mokinių 
atostogas. Jos nuomone, valandos trukmės seminarai – laikas, per kurį galima perteikti problemą ir  
praktinį jos sprendimą. Direktorė džiaugėsi, kad mokykla save išmėgino kaip viena iš parodos 
organizatorių.        
             Metų mokytoją Stasę Riškienę, vedusią praktinius užsiėmimus, nustebino dėmesys lektoriui, 
puikios darbo sąlygos, šiltas priėmimas, dalyvių entuziazmas. Jos užsiėmimo „Nauji mobilumo iššūkiai 
ugdyme: el. knygos – skaityti ar ignoruoti?!“ dalyviai sukūrė po puslapį el. knygelei „Moderni mokykla“, 
kurioje pasidalijo savo mintimis apie šiuolaikišką mokyklą ir renginio akimirkomis. Šis bendras darbas – 
tai puikiausias mokytojų entuziazmo ir siekio kurti įrodymas!    
               Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorės Dalios Lapėnienės 
vertinimu, paroda „išsiskyrė seminarų, diskusijų, praktinių užsiėmimų gausa. Pristatyti sprendimai 
padės kurti naujas mokymosi aplinkas, motyvuoti mokinius. Daug dėmesio sulaukė pranešimai, skirti 
STEAM koncepcijai, IKT taikymui ugdymo procese, globaliajam švietimui. Mokytojai pasisėmė naujų 
idėjų, išbandė Ugdymo plėtotės centro parengtas metodines priemones, mokyklų patirtį, susijusią su 
STEAM bei IKT veikla. Paroda buvo ypač vertinga mokytojams, nes suteikė žinių ir skatino reflektuoti 
šiuolaikinius ugdymo metodus, ugdymo technologijas, mokytojo vaidmenį XXI a. klasėje“.  
             Parodos akimirkos.  

 
 

  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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