
 

2015 m.  
spalio 15 d. 

Nr. 26 (135)  

 
 

LAUKIAME JŪSŲ PARODOJE „Mokykla 2015“!  
 

  
          Lapkričio 6–7 d. Lietuvos parodų ir kongresų 
centre „Litexpo“  vyks paroda „Mokykla 2015“.  
Į renginius pakviesti lektoriai iš Indijos, Izraelio, 
Belgijos, Estijos ir kitų šalių.  
         Vyks per 100 įvairių renginių: konferencijų, 
forumų, susitikimų, diskusijų ir debatų, interaktyvių 
edukacinių užsiėmimų, kūrybinių  dirbtuvių 
mokytojams ir mokiniams. 
 

 
            Šiemet parodoje prisistatys per 100 įmonių ir 
švietimo įstaigų. Tikimasi, kad su jų veikla susipažinti 
atvyks apie 20 000 lankytojų.  
            Parodą organizuoja Lietuvos Respublikos švietimo 
ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras ir 
Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“. Jos  
organizatoriams talkins beveik 100 jaunųjų savanorių.  

Jau prasidėjo registracija į edukacinius renginius! Kviečiame registruotis! 

       Jums aktualiausias veiklas galite išsirinkti iš renginių tinklelio „Ugdymo sode“ ir nedelsiant registruotis čia. 

Laukiame jaunųjų mokytojų Skelbiamas konkursas pedagogams  

           
             Maloniai kviečiame Jus į pirmus metus 
dirbančių mokytojų susitikimą, kuris vyks 
lapkričio 6 d. 14 val. 5.5 salėje. Bendraudami 
susipažinsime, pasidalysime patirtimis ir idėjomis, 
patarimais.   
            Apie dalyvavimą prašome pranešti adresu  
jaunasis.mokytojas@upc.smm.lt. iki spalio 19 d. 
Užsiregistravusiems atsiųsime asmeninį kvietimą 
 į parodą „Mokykla 2015“. 

        
        Ugdymo plėtotės centras meta iššūkį Jūsų komandai: 
https://youtu.be/D6byVPIxv3I. 
         Kviečiame mokytojus dalyvauti konkurse ir laimėti 
kelionę su ekskursine programa į AHHAA mokslo centrą 
Estijoje! Jums tereikia  surinkti 5 mokytojų komandą, 
išmokti 1 minutės trukmės šokį, jį nufilmuoti ir atsiųsti iki 
spalio 26 dienos! Žiūrovai balsuos ir išrinks labiausiai 
patikusius vaizdo klipus. Pristatome konkurso taisykles. 
 

Šių metų parodoje galėsite rinktis net iš trijų konferencijų 

Aktyvėja mokinių tėvai Gilesnis žvilgsnis į STEAM ugdymo filosofiją 

        
        Tėvams skirta konferencija „Tėvai – pokyčių 
jėga ir ugdymo partneriai“. Joje spręsime šias 
problemas: tėvų bendradarbiavimo su mokykla ir 
tarpusavio bendravimo formos, indėlis kuriant 
atsvarą patyčių kultūrai, galimybė geriau pažinti 
vaikų gebėjimus, realizuoti savo lūkesčius.   
          Nagrinėsime pozityvios tėvystės ir tėvų 
lūkesčių, susietų su vaikų pasiekimais, temas.  

            
            Mokyklų administracija, švietimo politikos 
formuotojai ir mokytojai kviečiami į konferenciją 
„Inovacijų kultūros ugdymas bendradarbiaujant. 
 STEAM: mokykla-mokslas-verslas“.  
           Renginys plačiau supažindins su STEAM (angl. 
Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) 
ugdymo filosofija. Prašome susipažinti su konferencijos 
programa.  

 

 

http://duomenys.ugdome.lt/renginys/?mokykla2015/renginiai/rezervacija
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Konferencija  apie medijų ir informacinio raštingumo ugdymo plėtrą 

             Mokytojus, mokyklų bibliotekininkus, mokyklų vadovus, švietimo politikos formuotojus, partnerius 
(nevyriausybines organizacijas, viešųjų bibliotekų atstovus ir kt.) kviečiame dalyvauti konferencijoje „Medijų 
ir informacinio raštingumo ugdymas“. Joje bus diskutuojama, koks vaidmuo ugdant šį raštingumą tenka 
įvairioms suinteresuotoms grupėms, pristatomi gerieji Lietuvos ir Šiaurės šalių pavyzdžiai, projekto „Medijų ir 
informacinio raštingumo ugdymas“ metu sukurti įrankiai ir atlikto tyrimo rezultatai, aptariamos tarpžinybinio 
bendradarbiavimo galimybės siekiant plėtoti medijų ir informacinio raštingumo ugdymą. 

Kuo patrauks kitos parodos erdvės  

Nauji mokinių darbai ir ateities planai gims Atradimų laboratorijose  

        
            Atradimų laboratorijose mokiniai kartu su 
mokytojais dalyvaus praktinėse veiklose, bandys 
suprasti jungtis tarp gamtos, technologijų, inžinerijos, 
menų ir matematikos disciplinų, jų praktinį pritaikymą.   
         Lankytojai galės konstruoti robotus, kurti 
holografinius atvaizdus, susipažinti su neribotomis 
vandens panaudojimo galimybėmis ir kita.  
 

 

 

Bus svarstomas mokytojo profesijos prestižo augimas 
 

            Prestižo erdvėje bus gvildenamos mokytojo savivertės, emocijų higienos, charizmos temos, vaiko 
teisių išmanymo svarba mokytojo profesijos prestižui. Jus įkvėps mokytojų šviesuolių mintys apie mokytojo 
profesijos reikšmę, mokymąsi iš mokinių ir vertybes, kurias jie  stengiasi įskiepyti savo ugdytiniams. 

 

Susitikimų vieta taps Mokytojų kambarys 
 

           
            Mokytojų kambaryje galėsite susitikti su Švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro 
atstovais. 
              

 

Parodoje galėsite dalyvauti „Ugdymo sodo“ mokymuose 
 

Informacija apie parodos bilietus  

          
                Vienkartinis bilietas į parodą kainuoja 4 EUR, vienkartinis bilietas studentams, moksleiviams, 
senjorams (pateikus pažymėjimą) – 3,5 EUR. Bilietus galite įsigyti http://www.bilietai.lt/lt/event/27432. 
Mokytojus ir mokinius į parodą kviečiame atvykti organizuotomis grupėmis, tuomet vienos dienos bilieto 
kaina vienam asmeniui – 2 EUR. Norintys įsigyti pigesnius bilietus turi atsiųsti užpildytą paraišką iki spalio  
28 dienos el. paštu g.pranckunaite@litexpo.lt .  

Naujienlaiškį parengė Marija Načaitė, Jadvyga Duksienė 
 

Daugiau informacijos apie 
UPC veiklą ieškokite 
interneto svetainėje 

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

Savo pastabas ir siūlymus 
Naujienlaiškiui siųskite el. p. 

   marija.nacaite@upc.smm.lt  
jadvyga.duksiene@upc.smm.lt 
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