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Preliminari programa 

2019 m. balandžio 26 d.  

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija (Vilniaus g. 11, Kėdainiai). 

 

Konferencijos tikslas – pasidalinti patirtimi apie visos dienos mokyklos modelių išbandymą, jų taikymo galimybes ir 

iššūkius.  

Visos dienos mokyklos modelių išbandyme dalyvaujančių mokyklų atstovai dalysis patirtimi, kilusiais iššūkiais ir 

atrastomis galimybėmis su savivaldybių administracijų atstovais, mokyklų vadovais ir mokytojais, kurie planuoja 

ateityje kurti visos dienos mokyklą.  

Laikas Pavadinimas Pranešėjas 

9:30–10:00 Registracija, pasitikimo kava  

I dalis: Įvadas į visos dienos mokyklą (toliau – VDM) 

10:00–10:20 Konferencijos atidarymas  Tereza Sotnik, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos direktorė 

Kėdainių r. savivaldybės administracijos atstovas 

Monika Bilotienė, Švietimo, mokslo ir sporto viceministrė  

10:20–11:00 Visos dienos mokyklos 

kūrimas: skirtingus 

modelius pasirinkusių 

mokyklų patirtys 

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos atstovas 

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos atstovas 

Ukmergės „Pašilės“ progimnazijos atstovas 

Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos atstovas 

11.00–11.10 Mokinių tėvų įžvalgos apie 

visos dienos mokyklą 

Vaidas Banys, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos tėvų 

atstovas 

11:10–11:40 Kavos pertrauka 

11:40–12:00 Mokyklų steigėjų požiūris: visos dienos 

mokykla – kokių tikslų galima ja pasiekti? 

Atstovai bus patikslinti 

12:00–12:30 Diskusija: Visos dienos 

mokykla – ar tai veiksminga 

investicija ugdymo sėkmei? 

Monika Bilotienė, Švietimo, mokslo ir sporto viceministrė 

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos atstovas 

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos atstovas 

Ukmergės „Pašilės“ progimnazijos atstovas 

Kauno Prano Mašioto pradinė mokyklos atstovas 

Vaidas Banys, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos tėvų atstovas  

Moderuoja Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių 

mokslų ir menų fakulteto docentės – dr. Aldona Augustinienė ir              

dr. Berita Simonaitienė 

12:20–13:30 Pietų pertrauka 

II dalis: VDM išbandymo pirminė apžvalga (ši renginio dalis skirta VDM išbandančioms mokykloms ir 

savivaldybių atstovams) 

13:30–13:45 Įvadas: susitikimo tikslai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovas 

13:45–14:15 

 
VDM pilotinių mokyklų darbo grupės, jų įsivertinimas pagal skirtingus aspektus: 

1 gr. Kaip VDM padeda užtikrinti kiekvieno mokinio pažangą ir gerinti pasiekimus? 3 aud. 

2 gr. Kaip VDM padeda sudaryti sąlygas gauti reikalingą pagalbą įvairių ugdymosi 

poreikių turintiems mokiniams ir mažinti socialinę atskirtį? 

4 aud. 

3 gr. Kaip VDM padeda užtikrinti lygias galimybes tenkinti ne tik švietimo, bet ir 

socialinius, sveikatos priežiūros ir kultūros poreikius? 

9 aud. 

4 gr. Kaip VDM padeda stiprinti formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo dermę? 10 aud. 

5 gr. Kaip VDM skatina mokyklų atvirumą ir socialinę partnerytę? 11 aud. 

6 gr. Kaip VDM skatina efektyvių ugdymo organizavimo būdų taikymą? 21 aud. 

14:15–14:45 Darbo grupių pristatymas Aktų salėje 

14:45–15:00 Apklausos dėl visos dienos mokyklos 

įgyvendinimo eigos rezultatų apžvalga 

Asta Dilytė, LR ŠMSM bendrojo ugdymo departamento 

Švietimo pagalbos skyriaus vyresnioji specialistė 

15:00–15:30 Refleksija prie kavos Moderuoja Kauno technologijos universiteto Socialinių, 

humanitarinių mokslų ir menų fakulteto docentės –                 

dr. Aldona Augustinienė ir dr. Berita Simonaitienė 

 


