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Savaitgalį vyko trečioji paroda „Mokykla 2013“ 

 
     2013 m. gruodžio 6–8 d. Lietuvos parodų ir 
kongresų centre įvyko paroda „Mokykla 2013“. 
     Šių metų „Mokyklos“ akcentai buvo kūrybiškumas 
ir inovatyvumas, jų svarba ugdant šiuolaikinius 
mokinius. Parodos globėja – Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė. Atidarydama renginį ji teigė, kad 
naujosios technologijos padeda mokykloms 
įgyvendinti kūrybiškas idėjas ir keistis, tobulėti, 
atsinaujinti, o mokytojams – ugdyti kritiškai 
mąstančius, kuriančius mokinius.    
     Parodoje pristatyta daugybė metodų, galimybių ir 
praktinių patarimų, kaip pasiekti sėkmingų ugdymo 
rezultatų. 
      Vienu iš tokio ugdymo simbolių tapo ketvirtos  

 

 

klasės mokinys Nikita Šajevas, kuriam parodoje 
manifestą už kūrybišką mokyklą pristatęs Ugdymo 
plėtotės centro „Kūrybinių partnerysčių“ projektas 
padėjo atsiskleisti, išspręsti bendravimo ir mokymosi 
sunkumus. 

            Renginių parodoje šiemet surengta kiek mažiau nei pernai, tačiau jie stebina įvairove – nuo senųjų 
amatų iki išmaniosios klasės principų demonstravimo, nuo inovatyvių gamtos tyrimų metodų pristatymo iki 
lyderystės dirbtuvių. Kaip ir kasmet, vyko susitikimai su visa mokyklų bendruomene – tėvais, mokytojais, 
mokiniais, mokyklų vadovais, kalbėta apie kiekvieno jų vaidmenį ir kylančius iššūkius, mokytasi juos spręsti 
drauge.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo paskaitose ir seminaruose apsilankė apie du tūkstančius parodos 
lankytojų, atviruose renginiuose – daugiau nei tūkstantis žmonių. Taip pat keli šimtai mokyklų vadovų 
susibūrė į Švietimo vadovų forumą, kuriame dalijosi sėkmingo bendradarbiavimo idėjomis ir formomis.   

 

 

 

 

 

 

 

        

    „Litexpo“ parodų rūmuose buvo galima apžiūrėti daug šalies ugdymo įstaigų apkeliavusią Meilės Lukšienės, 
kuri labai daug prisidėjo prie dabartinės mokyklos kūrimo, parodą, aplankyti muziejų paviljonus, mokytojų 
diskusijų kambarį, dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose Svajonių ir Ateities klasėse.   

 

 
 

 

 
 

      
   Parodą organizavo Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Lietuvos parodų ir kongresų 
centras „Litexpo“. 2013 m. parodos nuotraukų galeriją rasite čia. Renginių medžiaga po 2014 m. sausio 1 d. 
bus paskelbta adresu http://www.upc.smm.lt/paroda/medziaga.php 

 

 
Daugiau informacijos apie 
UPC veiklą ieškokite 
interneto svetainėje. 

 

 
Klausimus galite pateikti el. p. 
info@upc.smm.lt arba UPC 
interneto svetainėje  

 
Savo pastabas ir siūlymus 
Naujienlaiškiui siųskite el. p. 
jadvyga.duksiene@upc.smm.lt 
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