Salduvės progimnazija mokys ir virtualioje realybėje
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Naujausiuose švietimo dokumentuose akcentuojama, kad mokymosi aplinkos yra vienas iš esminių
veiksnių, sąlygojančių aktyvų mokinių įsitraukimą ir mokymąsi. Atsižvelgdama į tai Šiaulių Salduvės
progimnazija kuria mokymuisi palankias erdves ir tampa pirmąja mokykla Šiauliuose, mokysiančia
vaikus naudodama virtualios realybės įrangą.
„Mokykloje labai svarbu sukurti tokią aplinką, kuri mokiniams būtų patraukli tiek fiziškai, tiek socialiaiemociškai. Svarbiausia yra užtikrinti, kad vaikų ir mokytojų kompetencinė pažanga augtų ir tobulėtų kartu su
naujausiomis technologijomis“, - sako progimnazijos vadovė Natalija Kaunickienė.
Mokykla kartu su partnerių pagalba atnaujino savo techninę bazę: naudos „Lenovo“ kompiuterius, kurie
atitinka visus saugumo ir efektyvumo reikalavimus. Taip pat jie leidžia kokybiškai dirbti su „Office 365” virtualia
aplinka ir yra nepakeičiamas mokytojo įrankis kuriant interaktyvias pamokas.
„Virtualių aplinkų kūrimas glaudžiai siejasi ne tik su įtraukiuoju ugdymu, siekiant kiekvieno mokinio
individualios pažangos, bet ir su nemenkais iššūkiais tobulinant mokytojų IKT kompetencijas. Džiugu, kad šiuos
iššūkius įveikti padeda partneriai: „Microsoft Lietuva“, „Lenovo“ ir „Office 365 akademija“. Jie kuria pridėtinę
vertę, investuodami į mūsų progimnazijos IKT bazę, sudarydami sąlygas ugdymosi procese naudotis
pažangiausiomis informacinės technologijomis“, - teigia N. Kaunickienė.
„Džiaugiamės galėdami padėti Lietuvos moksleiviams ir mokytojams pakelti švietimą į kitą lygį. Tikime,
kad Salduvės progimnazija taps puikiu pavyzdžiu ir kitoms šalies mokykloms, kaip naudojant modernius
sprendimus galima įgalinti tiek moksleivius, tiek mokytojus pasiekti daugiau“, - sako Renate Strazdina,
„Microsoft“ biurų Lietuvoje ir Latvijoje vadovė.
Salduvės progimnazija – pirmoji mokykla Šiauliuose, kuri nuo kitų mokslo metų tobulins programavimo
įgūdžius, pasitelkę „Minecraft Education Edition“ ir virtualios realybės įrangą („Lenovo“ 3D akinius ir galingą
kompiuterį). Taip pat kiekvienas progimnazijos moksleivis bus aprūpintas „Minecraft Education Edition“
licencijomis bei klasėse naudos naujus nešiojamus kompiuterius „Lenovo 300e”. Mokytojai taip pat tobulinsis:
dalyvaus mokymuose, semsis patirties iš geriausių Lietuvos ir užsienio mokyklų kartu su „Office 365
akademijos” komanda.
Nuo šių metų gegužės 30-os Salduvės mokykla tapo „Microsoft Showcase School“ programos mokykla.
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