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KVIETIMAS Į KONFERENCIJĄ „VISOS DIENOS MOKYKLA – UGDYMO SĖKMEI“ 

 

 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija) kartu 

su Ugdymo plėtotės centru, Kėdainių r. savivaldybe ir Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija 

kviečia į konferenciją „Visos dienos mokykla – ugdymo sėkmei“ (toliau – Konferencija). 

Konferencijos tikslas – pasidalinti patirtimi apie visos dienos mokyklos modelių išbandymą, jos 

galimybes ir iššūkius siekiant gerinti mokinių pasiekimus, mokyklos mikroklimatą, užtikrinti 

visapusišką mokinių ugdymą. 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 

V-606 patvirtintos Rekomendacijos dėl visos dienos mokyklos kūrimo ir veiklos organizavimo bei 

inicijuota visos dienos mokyklos plėtra siekiant išbandyti šias rekomendacijas ir jose siūlomus visos 

dienos mokyklos (toliau – VDM) modelius. 2018 m. birželio mėn. atrinktos 38 priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo programas vykdančios mokyklos, kurios 2018-2019 m. m. išbando 

rekomenduojamus VDM modelius.  

Konferencijoje VDM modelių išbandyme dalyvaujančių mokyklų, jų steigėjų atstovai, 

mokinių tėvai dalysis patirtimi, kilusiais iššūkiais ir atrastomis galimybėmis su savivaldybių 

administracijų atstovais, mokyklų vadovais ir mokytojais, kurie planuoja  kurti visos dienos 

mokyklą/as savo savivaldybėse. 

Pirmoji konferencijos dalis skirta visiems, besidomintiems VDM samprata, tikslais 

ir uždaviniais bei praktiniu pritaikymu (į šią konferencijos dalį kviečiami savivaldybių 

administracijų atstovai, savivaldybių tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriai, švietimo ir 

kitų susijusių sričių asociacijų atstovai, mokyklų vadovai ir kt.). Antroje konferencijos dalyje (nuo 

13.30 val.) kviečiame dalyvauti VDM išbandyme dalyvaujančių mokyklų ir jų steigėjų atstovus. 

Konferencija vyks 2019 m. balandžio 26 d. Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijoje 

(Vilniaus g. 11, Kėdainiai). Konferencijos pradžia – 10 val. Kviečiame registruotis iki 2019 m. 

balandžio 18 d. informacinės sistemos „Ugdymo sodas“ renginių kalendoriuje. Registracijos nuorodą 

taip pat galima rasti adresu: https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?15102. 

Kilus klausimams prašome kreiptis į Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo 

skyriaus metodininkę Alę Vilutienę el. paštu: Ale.Vilutiene@upc.smm.lt arba tel. (85) 277 2194. 

PRIDEDAMA. Konferencijos preliminari programa, 1 lapas.

 

Švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Monika Bilotienė 
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