
KAUNO JONO IR PETRO VILEIŠIŲ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 

KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS 

XXI a. KOMPETENCIJŲ UGDYMAS 
KAIP ATSAKAS Į ŠIUOLAIKINĖS VISUOMENĖS POREIKIUS 

 

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO iniciatyvos įgyvendinimas 
Lietuvoje, 2014), Pasaulio ekonomikos forumas (Nauja vizija švietimui..., 2015) ir daugelis kitų 
organizacijų rekomenduoja ugdyti XXI a. gebėjimus, įgalinant jaunus žmones tapti aktyviais, 
atsakingais, pilietiškais ir visą gyvenimą besimokančiais ateities pasaulio kūrėjais. 

2. Organizuojant kūrybines dirbtuves „XXI a. kompetencijų ugdymas kaip atsakas į šiuolaikinės 
visuomenės poreikius“ siekiama dalintis praktine XXI a. kompetencijų ugdymo patirtimi. 
Kūrybinių dirbtuvių metu mokytojai praktiškai išbandys kompetencijų ugdymo metodus, reflektuos 
jų svarbą šiuolaikiniams mokiniams.  

3. Kūrybines dirbtuves organizuoja Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla-daugiafunkcis centras, 
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo 
skyrius. 

II. KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Kūrybinių dirbtuvių tikslas – skatinti mokytojus, mokyklų vadovus, švietimo pagalbos 
specialistus ir kitus socialinius partnerius išbandyti novatoriškus ugdymo metodus, ugdančius 
mokinių XXI a. gebėjimus.  

5. Kūrybinių dirbtuvių uždaviniai: 
5.1. Skleisti mokyklos patirtį ugdant mokinių XXI a. gebėjimus.  
5.2. Skatinti dialogą tarp mokyklų ir kitų socialinių partnerių ugdant mokinių XXI a. gebėjimus.  
5.3. Sudaryti sąlygas reflektuoti ir išbandyti XXI a. gebėjimus ugdančius metodus kūrybinių 
dirbtuvių metu. 

III. DALYVIAI 

6. Kūrybinėse dirbtuvėse kviečiami dalyvauti mokyklų vadovai, mokytojai, švietimo pagalbos 
specialistai, socialiniai partneriai ir kiti asmenys, prisidedantys prie ugdymo procesų tobulinimo ir 
ugdantys mokinių XXI a. gebėjimus.  

IV. KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ ORGANIZAVIMO TVARKA 

7. Kūrybinės dirbtuvės vyks Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje-daugiafunkciame centre, 2017 
m. gegužės 24 d. Kūrybinių dirbtuvių pradžia – 14 val.   

7. Kūrybinių dirbtuvių struktūra: 
7.1. Kūrybinių dirbtuvių atidarymas. XXI a. gebėjimų svarba (teorinė refleksija). 
7.2. Kūrybinės dirbtuvės XXI a. gebėjimų ugdymo metodams išbandyti:  



7.2.1. „Patyriminiai metodai ikimokykliniame ugdyme“ 
7.2.2. „Mokomės kurdami pradiniame ugdyme“ 
7.2.3. „Informacinės technologijos XXI a. gebėjimų ugdymui pagrindiniame ugdyme“ 
7.2.4. „Į STEAM orientuotas ugdymas XXI a. gebėjimų plėtotei“ 
8. Mokytojai ir kitų socialinių partnerių atstovai gali organizuoti kūrybines dirbtuves pasirinkta 
tematika, atliepdami XXI a. gebėjimus ugdančių metodų propagavimo idėją.  
9. Pranešėjai ir dalyviai renkasi vieną iš siūlomų kūrybinių dirbtuvių.  
10. Pranešėju ir (ar) dalyviu tampama pateikus užpildytą dalyvio anketą (Priedas Nr. 1). Anketas 
prašome pateikti iki 2017 m. gegužės 22 d., elektroniniu paštu 
vilma.milasiunaite@vileisiumokykla.lt. Registruojantis vieną mokyklą atstovaujančiai komandai 
reikia pildyti vieną, bendrą, dalyvio anketą.  
11. Kūrybinių dirbtuvių pranešėjams ir dalyviams bus išduodami Kauno pedagogų kvalifikacijos 
centro pažymėjimai (pažymėjimo kaina – 0,87 Eur).  

V. ORGANIZACINĖ DARBO GRUPĖ 

12. Ona Visockienė – Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 
pavaduotoja;  

13. Rasa Bortkevičienė – Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorė;  

14. Dalia Lapėnienė – Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė;  

15. Daiva Micienė – Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorės 
pavaduotoja pagrindiniam ugdymui;  

16. Jūratė Morkūnienė – Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorės 
pavaduotoja ikimokykliniam, priešmokykliniam ir pradiniam ugdymui; 

17. Vilma Milašiūnaitė – Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui; 

18. Kęstutis Alšauskas – Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro fizikos 
mokytojas, IT inžinierius.  

 

 

 


