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Pirmą kartą švietimo inovacijų paroda lankytojų lauks Kaune  

              
          Per mokinių atostogas, kovo 22–23 dienomis, Ugdymo plėtotės centras kartu su UAB „Biuro pasauliu“ 
bei Kauno pedagogų kvalifikacijos centru rengia parodą „Moderni mokykla 2016, Kaunas“. Jos tikslas – 
atskleisti ugdymo turinio ir mokymo priemonių, technologijų dermę ir jos galimybes. Įvyks per 50 renginių 
mokytojams ir mokyklų vadovams. Jie daugiau sužinos apie šalies švietimo aktualijas: naujai patvirtintus 
Švietimo ir mokslo ministerijos dokumentus, STEAM raidą Lietuvoje, pilietiškumo skatinimo, motyvacijos 
ugdymo metodus, praktinį IKT taikymą ugdyme. Lankytojai iš arčiau susipažins su inovatyviomis ugdymo 
priemonėmis ir įranga.  

 

 

 

kviečia mokytojus aktyviai dalyvauti tiesioginėse vaizdo transliacijose 

 
 

             ■ 2016 m. vasario 9 d. – vaizdo transliacija „Rašybos mokymo esmė. Psichomotoriniai procesai 
formuojant rašybos įgūdžius ir konkrečių rašybos atvejų mokymas atsižvelgiant į ortogramos pobūdį“.  
            Transliacijoje kviečiami dalyvauti lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai. 

         ■  2016 m. vasario 11 d. – vaizdo transliacija „Bendravimo internete etika: mokytojo vaidmuo“. Ji skirta 
šią savaitę vykstančiai Saugesnio interneto savaitei.  
            Transliacijoje kviečiami dalyvauti mokytojai, kiti susidomėję asmenys. 
 

Kūrybinėse  dirbtuvėse triūs matematikos mokytojai 

 
 

          2016 m. vasario 18 dieną matematikos 
mokytojai kviečiami į seminarą „Matematika 
interaktyviai“. Dalyviai susipažins, kaip ugdymo 
procese taikyti  Vokietijos interaktyvaus 
matematikos muziejaus „Mathematikum“ 
priemones, skirtas mokymosi motyvacijai, 
matematikos mokymuisi ir tarpdalykinei 
integracijai. Seminarą rengia Goethe‘s institutas ir 
Ugdymo plėtotės centras. 

 

 
 
 

Mokiniai susipažins su kovų už Lietuvos laisvę istorijomis 

          Minint 25-ąsias Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metines, 2016 metų vasario 15–29 dienomis 
„Skalvijos“ kino centras sostinės mokinius kviečia žiūrėti lietuviškų filmų ciklo apie XX a. šalies istoriją. Kino 
centras tęsia projektą „Mokausi iš kino“: pedagogams padės paįvairinti mokymo galimybes, išplėsti ugdymo 
aplinką – istorijos pamokose nagrinėjamus faktus ir pasakojimus mokiniai išvys kino ekrane kaip gyvą istoriją. 
         Mokiniams šie filmai suteiks daugiau žinių apie Lietuvos likimą, tėvų ir senelių gyvenimą sudėtingu 
istoriniu laikotarpiu. Po seansų vaikai diskutuos su kino juostų kūrėjais ar herojais: filmų režisieriais Jonu 
Ohmanu, Vytautas V. Landsbergiu, juostos herojumi grupės „Antis“ lyderiu Algirdu Kaušpėdu ir kitais.  
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