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Parodos renginiai vyks be išankstinės dalyvių
registracijos.  

INFORMACIJA

Šiaulių universitetas lauks norinčiųjų pasikonsultuoti
su švietimo ir ugdymo ekspertais, pristatys ugdymo
mokslų ir socialinės gerovės studijų galimybes.

„Lietuvos šachmatų mokykla“ teoriškai ir praktiškai
pademonstruos, kodėl šachmatai naudingi vaikų
ugdymui(si). Su bičiuliais draugiškai pasivaržyti dėl
prizo galėsite žaisdami su didžiaisiais šachmatais. 

Skautų slėnis atsiveš visą šaudymo iš lankų įrangą,
gelbėjimo plaustą, olimpinės laivų klasės laivą ir daug
kitų priemonių. Išsiilgusiems jūros Lietuvos jūrų
muziejus nuties 3 minučių pažintinį taką nuo parodos
Radviliškyje iki Baltijos jūros. 

„Hnit-Baltic“ pristatys geografinių informacinių sistemų
panaudojimo galimybes formaliojo ir neformaliojo
ugdymo veiklose. „Telia Lietuva“ paruošė praktinį
užsiėmimą – įrankių „One Note“ ir „Micrososft Edge“
panaudojimas ruošiantis pamokoms ir jų metu. „E.
mokykla“ pristatys EMA pratybų įrankius, skirtus
mokinių gebėjimams ir pažangai analizuoti.mokinių gebėjimams ir pažangai analizuoti.

Radviliškio kraštas pristatys ir demonstruos keramikos,
vilnos vėlimo, kiaušinių marginimo amatus, medienos
gaminių technologinį procesą. Imitacinėje bendrovėje
iš arčiau susipažinsite su žirgininkystės verslo paslaugų
teikimu, taip pat pagilinsite žinias apie grūdineskultūras,
žemės ūkio produkciją bei pasitikrinsite žinias
viktorinoje. Pažinti Radviliškio kraštą galėsite žaisdamiviktorinoje. Pažinti Radviliškio kraštą galėsite žaisdami
interaktyvų žaidimą. 

,,Mokslo technologijos“ kvies lankytojus atlikti
eksperimentą, pasitikrinti širdies ritmą, išbandyti
alkoholio prevencijos akinius, palyginti raumenų ir
riebalų masę. „Prezentacijų spektras“ suteiks galimybę
praktiškai išbandyti mažąsias modulines stakles. 
,Biznio mašinų kompanija“ kvies išbandyti interaktyvių
grindų įrenginį. Taip pat parodoje galėsite išbandyti irgrindų įrenginį. Taip pat parodoje galėsite išbandyti ir
lauko muzikos instrumentus. 

Parodoje bus galima įsigyti leidyklų „Andrena“, „Baltų
lankų“ vadovėliai“, „Lucilijus“, „Šviesa“, „Žaros“, įmonės
„Absque metus“ leidinių. ,,Baltų lankų“ vadovėliai“ ne
tik eksponuos naujausias ugdymo priemones, bet ir
organizuos loteriją parodos lankytojams. Mokyklų
direktorių lauks rimtas iššūkis – loginis uždavinys, kurį
teisingai išsprendus bus galima laimėti kėdęteisingai išsprendus bus galima laimėti kėdę
direktoriaus lankytojui iš „ISKU baldai“. 

Parodoje „Gudragalvis“ pristatys naujausias mokymo ir
sporto priemones, edukacinius žaidimus. „Labochema
LT“ demonstruos žmogaus širdies ir kaukolės modelius,
mechanikos rinkinį fizikos klasei ir atsinaujinančių
energijos šaltinių modelius bei patars, kaip visa tai
praktiškai panaudoti klasėje. „Robotikos mokykla“ kvies
išbandyti virtualią realybę, susipažindins su 3Dišbandyti virtualią realybę, susipažindins su 3D
spausdintuvo veikimo principais, robotų programavimu.

Artėjant parodai, dalijamės akcentais, ką verta ir būtina
aplankyti atvykus į parodą. Parodoje vyks 74 renginiai
mokytojams ir mokyklų vadovams. Mokytojai turės
galimybę pagilinti didaktines žinias, o mokyklos
vadovai – pasisemti idėjų mokyklos vadybos
tobulinimui. Kviečiame išsirinkti sau aktualiausius
renginiusrenginius bei susiplanuoti dienotvarkę. O pailsus nuo
rimtų renginių atsipūsti, draugiškai pasivaržyti su
kolegomis ir naujoves pačiupinėti galėsite parodos
bičiulių stendų erdvėje bet kuriuo Jums patogiu metu
(12 d. 10–17 val., 13 d. 10–16 val.). 
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