
Mieli „Avilio kronikos“ skaitytojai,  

 Jums pateikiamas naujas „Avilio kronikos“ numeris. Tai atnaujinamas ir  naujoms 

informacinėms technologijoms pritaikomas Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 

suaugusiųjų mokymo centro laikraštis. 

 Džiaugiamės turėdami galimybę pasigirti nuveiktais darbais ir pasiekimais. 

 Negalime kaip gimnazijos pasigirti ypatingais egzaminų ir mokinių pažangumo 

rodikliais, bet kasmet sulaukiame mokinių padėkų už suteiktą kokybišką išsilavinimą ir 

galimybę žinias pritaikyti praktikoje. 

 Be pagrindinės veiklos – suaugusių mokinių ugdymo, žinių ir gebėjimų perteikimo, 

bendradarbiavimo pamokų metu – Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų 

mokymo centro bendruomenė aktyviai įsitraukia į neformaliąją ir projektinę veiklą.  

 Mūsų tikslas – laikraštyje pristatyti Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų 

mokymo centro bendruomenės neformaliąją ir projektinę veiklą, švietimo naujoves. 

Redakcijos skiltis 

„Modulinis mokymas – suaugusiųjų švietimo ateitis“ 

 Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus žodis.  
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2011 m. suaugusiųjų švietimo savaitė 

 2011 m. lapkričio 14-20 d.d. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija visus kviečia į 12-

ąją suaugusiųjų švietimo savaitę „Nuo Trečiojo ir Dvidešimt Pirmojo amžiaus. Rudens 

pasirinkimai". 12-osios suaugusiųjų švietimo savaitės devizas - „Mokymasis žinoti. 

Mokymasis veikti. Mokymasis būti. Mokymasis gyventi kartu". 

 Suaugusiųjų švietimo savaitės naujienas galite rasti  Lietuvos suaugusiųjų švietimo 

asociacijos ir Bitės SMC puslapyje. 

Dienyno pildymo naujovės 

 2008 m. patvirtintos naujosios Pradinio ir pagrindinio ugdymo programos, o 2011 m. - 

viduriniojo ugdymo programos. Jose keliami nauji reikalavimai pamokos planavimui ir 

dienyno pildymui, ypač pamokos turiniui ir namų darbams. 

 2011 m. rugsėjo 5 d. susirinkusi Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų 

mokymo centro metodinė taryba aptarė pasikeitusius 

reikalavimus pamokos planavimui ir dienyno 

pildymui. Naujosios bendrosios programos siūlo, kad 

mokytojas rašydamas pamokos turinį dienyne 

nurodytų mokinio įgyjamus gebėjimus.  
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