M.Kašėtaitė,V.Lisauskienė,
pradinių klasių mokytojos

Balandžio 23 dieną į Vilniaus Radisson Blu Lietuva viešbutį
rinkosi mokytojai novatoriai. Čia vyko Švietimo ir mokslo
ministerijos ir bendrovės Microsoft Lietuva organizuojamas
kasmetinis devintasis Lietuvos novatoriško švietimo forumas
„Konkurencinga Lietuvos ateitis“, kuriame dalyvavo Druskininkų
„Saulės“ pagrindinės mokyklos mokytojos M.Kašėtaitė ir
V.Lisauskienė. Forumo tikslas - pasidžiaugti „Virtualios kelionės
klasėje“ nugalėtojų sėkme, pasidalinti novatoriško mokymo ir
mokymosi idėjomis, suteikti galimybę iš arčiau susipažinti su
naujomis technologijomis švietimui.
Renginio metu buvo pabrėžiama dialogo svarba tarp verslo,
valdžios ir švietimo įstaigų, kad jauni žmonės gebėtų realizuoti
galimybes, kurti naujus standartus ir ne tik prisitaikyti prie
vykstančių procesų, tačiau ir juos nulemti.
Renginį atidarė ir projektus susijusius su švietimo sistema
pristatė Microsoft Lietuva generalinis direktorius Kristijonas Kaikaris. Virtualioje erdvėje sveikinimo žodį tarė
renginio globėjas LR Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius.

Savo įžvalgomis šia aktualia tema pasidalijo Algimanta Pabedinskienė, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrė,
Rimantas Vaitkus, LR Švietimo ir mokslo vice ministras. Microsoft technologijų ekspertas Šarūnas Končius pristatė
Windows 8 bei Office 365 naujoves. Žinių ekonomikos forumo direktorius Edgaras Leichteris kalbėjo apie
technologijų pažangą ir inovacijų reikšmingumą, kurios keičia ne tik atskirų žmonių gyvenimus, tačiau reikalauja ir
naujo požiūrio į aplinką, naujų įgūdžių, darbo aplinkos ir švietimo sistemos pokyčių. Po pagrindinių pranešimų
darbas vyko atskirose – Novatoriško švietimo, Aukštojo mokslo institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir jaunimo
sesijose. Pertraukų metu buvo galima susipažinti su partnerių ekspozicijomis.

Druskininkų „Saulės“
pagrindinės mokyklos
mokytojos jau trečius
metus dalyvauja Švietimo
informacinių technologijų
centro organizuojamame
konkurse „Virtuali kelionė
klasėje“. Šiais mokslo
metais mokytojos
M.Kašėtaitė, A.Keturkienė,
V.Lisauskienė,
V.Marcinonienė,
A.Ražinskienė pateikė
aštuonis darbus, kurie
pripažinti tinkamais
publikuoti internete.
„Saulės“ pagrindinė
mokykla užėmė penktą
vietą pagal pateiktų darbų
skaičių.

Švietimo portalo www.emokykla.lt skyriaus vedėjos pavaduotoja A.Buinevičiūtė pastebėjo, kad „Inovacijos
pirmiausia turi įvykti mokytojo viduje“ ir ragino šalies pedagogus kuo aktyviau dalyvauti įvairiuose Švietimo ir
mokslo ministerijos bei Microsoft Lietuva kompanijos inicijuojamuose projektuose

