„Pagrindiniai ir pageidaujami mokyklos veiklos
rezultatai – mokinių asmenybės branda, individualias galimybes atitinkantys ugdymo(si) pasiekimai ir
nuolatinė ugdymo(si) pažanga“.
„Saviraiškus dalyvavimas mokyklos gyvenime yra
toks pat svarbus asmenybės augimui, kaip ir formalus ugdymas“.
„Ugdymo turinys įdomus, provokuojantis, pakankamai platus ir gilus, kuriantis iššūkius“.
„Mokymas(is) yra partneriškas – mokytojas yra mokinio pagalbininkas tyrinėjant pasaulį, mokymosi
partneris, tačiau ir autoritetas tose srityse, kuriose
mokiniui nepakanka patirties ar išminties“.
„Mokyklos darbuotojai – savo sričių profesionalai,
kurie rūpinasi nuolatiniu asmeniniu tobulėjimu, plečia ne tik profesinį, bet ir bendrą kultūrinį akiratį“.
„Mokyklos bendruomenė refleksyvi: apmąsto ir aptaria savo veiklą ir bendro gyvenimo įvykius, įsivertina, geba pasimokyti iš patirties ir pagrįstai planuoti“.
„Mokykloje vertinamas kūrybiškumas ir naujos idėjos, turima drąsos rizikuoti ir priimti sunkius sprendimus“.
„Mokiniai prisideda prie mokyklos aplinkos kūrimo
savo idėjomis ir darbais, dalyvauja kuriant aplinką,
kurioje jiems gera, įdomu ir smagu būti“.
„Mokyklos viziją ir strategiją kuria mokyklos darbuotojai, mokiniai ir jų tėvai, vietos bendruomenė ir
mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti
institucija, dalyvių susirinkimas (savininkas), prisiimama atsakomybė už tikslų įgyvendinimą“.

Geros mokyklos modelis turėtų būti
skaitomas kaip žemėlapis, padedantis keliauti geresnės, kokybiškesnės
mokyklos link.

Iš Geros mokyklos koncepcijos:

V I LK AV IŠ KI O R AJ O NO
S AV IV ALD Y BĖS ADM IN IS TR AC I JOS
ŠV I E TIMO , KU LT Ū R OS IR SP O R TO
S K YR IU S
V I LK AV IŠ KI O R AJ O NO ŠV I E TI MO
P AGALB O S TAR N Y B A

Konferencija
„Nuo švietimo visiems prie
švietimo kiekvienam“
2017-08-30

VIZIJA
LIETUVOS VIZIJA — Lietuva – sumani šalis,
kurioje gera gyventi ir dirbti.
VILKAVIŠKIO RAJONO VIZIJA — Saugus
Lietuvos pasienio kraštas, savo gamtinegeografine padėtimi patrauklus investicijoms, turtingas etniniu ir kultūriniu paveldu, sudarantis sąlygas visapusiškai tobulėti.
VILKAVIŠKIO RAJONO ŠVIETIMO BENDRUOMENĖS VIZIJA — Vilkaviškio rajono
savivaldybės mokykla, ugdanti mokinį gyvenimo
sėkmei.

PROGRAMA
9.00–10.00 val. Registracija
10.00–10.30 val. Muzikinis sveikinimas, svečių sveikinimas
10.30–11.00 val. „Sėkmingos mokyklos veiklos požymiai“, Alma Finagėjevienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vedėja
11.00–12.00 val. „Švietimo paradigmų kaita. Siekio,
proceso ir rezultatų dermė“, dr. Rita Dukynaitė,
ŠMM Strateginių programų skyriaus vedėjo pavaduotoja

13.15–13.30 val. „Kompiuterinės mokymos(si) priemonės–įdomu bei naudinga ir pirmokui, ir dvyliktokui“, Danutė Valiūnienė, Vilkaviškio r. Pilviškių
„Santakos“ gimnazijos direktorė, Donatas Zdanavičius, direktorės pavaduotojas ugdymui
13.30–13.45 val. „Muzikos ir meno mokyklų vieta
bei reikšmė Lietuvos švietimo sistemoje“, Artūras
Pečkaitis, Vilkaviškio muzikos mokyklos direktorius
13.45–14.00 val. Muzikinis sveikinimas. Konferencijos užbaigimas

Muzikinis sveikinimas
12.00–12.30 val. Pertrauka
Įgyvendindami viziją, vadovaujamės sutartomis
vertybėmis:
AKTYVUMU (raiška: dalyvaujantis formalioje ir
neformalioje veikloje, į veiklą įtraukiantis ir kitus
bendruomenės narius)
PILIETIŠKUMU (raiška: pažįstantis savo kraštą,
dalyvaujantis prasmingoje socialinėje veikloje,
bendradarbiaujantis su gyvenamojoje vietovėje
veikiančiomis jaunimo organizacijomis)
ATVIRUMU POKYČIAMS (raiška: nuolat besimokantis, žingeidus, nebijantis iššūkių, bendraujantis ir bendradarbiaujantis)
KŪRYBIŠKUMU (raiška: kritiškai mąstantis,
teikiantis ir įgyvendinantis idėjas, ieškantis naujų
sprendimų)

12.30–12.45 val. „Komandinio bendradarbiavimo
reikšmė vaiko vertinimui savimotyvacijos ugdymo
kontekste“, Jolita Lekavičienė, Vilkaviškio vaikų
lopšelio-darželio „Eglutė“ vyresnioji logopedė
12.45–13.00 val. „Bendruomeniškumo ugdymas“
Aurelija Janušaitytė, Vilkaviškio r. Paežerių pagrindinės mokyklos dorinio ugdymo vyresnioji mokytoja, Livija Šalaševičienė, Vilkaviškio r. Paežerių pagrindinės mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė
13.00–13.15 val. „Tikslingas skaitymo strategijų pasirinkimas“, Loreta Kelnerienė, Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokyklos-daugiafunkcio
centro pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Renginio kūrybinė grupė — Vilkaviškio rajono
savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus ir Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos specialistės.
Renginio moderatorė — Rasa Kvirevičienė, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.
Konferencijos muzikinę aplinką kuria — Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos moksleivių ansamblis, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos III
klasės mokinė Rugilė Kačkauskaitė
Renginio partneriai—Vilkaviškio kultūros centras,
Vilkaviškio krašto laikraštis „Santaka“, Vilkaviškio
lopšeliai-darželiai „Eglutė“, „Pasaka“,
„Buratinas“.

