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Parodoje „Mokykla 2014“ pedagogus vienijo ugdymo naujovių paieška ir bendradarbiavimo dvasia
Praėjusį savaitgalį nušurmuliavo paroda „Mokykla 2014“. Parodą aplankė apie 6 000 mokytojų ir
švietimo specialistų, iš jų 2 785 pedagogai dalyvavo registruojamuose renginiuose. Iškalbingas faktas yra
tai, kad pirmąją parodos dieną į edukacinius renginius atvyko daugiau lankytojų, nei į visą parodą 2013
metais.
Parodos atidaryme Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė dėkojo mokytojams už nuoširdų darbą,
švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė „mokyklą be sienų“ vertino kaip erdvę, palankią
mokytojams ugdyti vaikus kūrybiškus ir savarankiškus. Įžvalgomis apie parodą dalijosi Ugdymo plėtotės
centro direktorius Giedrius Vaidelis. Jis pažymėjo, kad paroda tampa labai svarbiu švietimo bendruomenės
renginiu: ji kasmet vis kokybiškesnė, brandesnė, ryškėja bendradarbiavimo dvasia. Daug mokinių, šeimų
kartu ir atskirai kažką atrado. Geresnių ugdymo rezultatų galima pasiekti tik bendradarbiaujant.

Šių metų parodos akcentas – šūkis „Mokykla be sienų“
Per 240 renginių mokytojams, mokiniams, tėvams praktiškai atskleidė, kas yra „mokykla be sienų“.
Žinių studijoje vykusioje diskusijoje „Kokio norime Lietuvos švietimo?“ dalyvavo švietimo ir mokslo ministras
prof. Dainius Pavalkis, švietimo ekspertai, mokytojai, visuomeninių organizacijų ir verslo atstovai. Renginyje
buvo aptarta švietimo situacija, ateities tikslai ir visuomenės lūkesčiai.
„Samsung“ Galimybių klasėje vyko atvira paskaita, kaip pamokose kūrybiškai taikyti planšetinius
kompiuterius, buvo demonstruojama skaitmeninė mokymosi priemonė „Išmanieji robotai“. Leidyklos
„Šviesa” stende vyko moksliniai eksperimentai su Biologo, Fiziko ir Chemiko užrašais bei jaunųjų tyrėjų
laboratorija. Išmaniojoje bibliotekoje lektorė iš Švedijos Sofija Malmberg kalbėjo, kaip aktualizuoti
bibliotekos vaidmenį mokykloje. 20 mokytojų švietimo centrų pristatė savo kvalifikacinius renginius.

Savanorystės ir saviugdos programos skatina naujas idėjas
Ugdymo plėtotės centras pristatė veiklą „Menų dūzgės“. Iš kultūros darbuotojų mokytojai galėjo
pasisemti idėjų, padedančių sukurti atradimus skatinantį ugdymo procesą. „Kitokio formato“ erdvėje
lankytojai susipažino su mokinių verslumą ugdančia organizacija „Lietuvos Junior Achievement“, su Lietuvos
skautų organizacija, holistinio ugdymo stovykla „Whatansu“. „Sveikatingumo erdvėje“ vyko sporto
varžybos. „Vaiko gerovės erdvės“ lankytojai domėjosi konsultacijomis, dailės terapija autistams, šviesdėžių
taikymu specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymui ir terapijai. „MuMo super“ erdvėje vyko edukaciniai
užsiėmimai mokiniams su regos ar klausos negalia, o „MuMo“ saloje Lietuvos muziejai kvietė kurti.

Turtinga parodos muzikinė programa: įstabių muzikos garsų, vaizdų ir edukacijos dermė
Daug dėmesio sulaukė muzikos pamoka „Planeta orkestras“ (Lietuvos nacionalinis simfoninis
orkestras). Lankytojai sužinojo, kam reikalingas dirigentas, kas yra koncertas. Jie galėjo patirti, ką reiškia
diriguoti orkestrui, papildė žinias apie instrumentus, orkestrą, muzikos kūrinį. Valstybinio pučiamųjų
instrumentų orkestras „Trimitas“ edukaciniame koncerte „Muzika po pamokų“ klausytojus nuskraidino į
žinomų animacinių ir kino filmų pasaulį. Jie išgirdo, kaip įvairūs muzikos instrumentai atskleidžia personažus,
kiek orkestro dalyvių kuria muzikinę kino filmų aplinką.
Informacija dėl pažymų apie dalyvavimą parodoje
Parodą ketvirtus metus rengia Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Lietuvos
parodų ir kongresų centras „Litexpo“. Pažymas apie dalyvavimą parodos renginiuose mokytojai galės
išsispausdinti, prisijungę prie Duomenų pievos.
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