Lapkričio 25–26 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ jau šeštą kartą
vyks respublikinė švietimo inovacijų paroda „Mokykla 201 6“.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės
centro ir „Litexpo“ organizuojamos parodos pagrindinė tema – gera mokykla.
Platus renginių spektras leis kiekvienam švietimo bendruomenės nariui išsirinkti sau aktualiausius
renginius. Į pagrindinį parodos renginį – „Geros mokyklos“ forumą – kviesime mokyklų vadovus,
direktorių pavaduotojus ugdymui, skyrių vedėjus, mokytojus, savivaldybių švietimo padalinių vedėjus ir specialistus. Intelektualių pašnekesių renginių ciklas „Auginkime kūrėjus Lietuvai“ turėtų
patikti visiems, kurie yra išsiilgę gilaus pokalbio švietimo tema su žinomais įvairių sričių atstovais.
Jau antrus metus iš eilės kursime ir tyrinėsime Atradimų laboratorijose ir diskutuosime, dalysimės
idėjomis su Švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro atstovais Mokytojų
kambaryje.
RENGINIŲ PROGRAMA

Parodos „Mokykla 201 6“ renginių programa yra paskelbta parodos internetiniame
tinklalapyje www.parodamokykla.lt. Kviečiame išsirinkti Jus dominančius renginius
ir drauge su kolegomis lapkričio 25–26 d. atvykti į parodą.
MOKYTOJŲ KAMBARYS

Abi parodos dienas lankytojus pakviesime užsukti ir į Mokytojų kambarį –
neformalią, idėjų apytakai skirtą erdvę, kurioje šiais metais mokytojai galės
padiskutuoti įvairiomis temomis, susitikti su kolegomis ir švietimo specialistais.
Diskusijų (susitikimų) tvarkaraštis:
Lapkričio 25 d.

1 2.00–1 2.45 Skaitytojų klubai vaikams

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

1 3.00–1 3.45 Kaip rengti brandos darbą?

Švietimo ir mokslo ministerija

Šiais metais registracija vyksta tik į forumą
„Gera mokykla“ ir Atradimų laboratorijas. Kiti
renginiai atviri, į juos registruotis nereikia.
Forumą „Gera mokykla“ sudaro 3 dalys –
registruotis reikia į kiekvieną dalį atskirai.
Registracija individuali.
Į patinkančias Atradimų laboratorijų veiklas
galima registruotis individualiai arba užregistruoti iki 1 5 žmonių grupę.
Svarbu! Laisvų vietų „Geros mokyklos“ forume
ir Atradimų laboratorijose skaičius nuolat
atnaujinamas. Jei į Jus dominantį renginį,
užsiėmimą vietų nėra, periodiškai tikrinkite
renginių programą – artėjant parodai, gali
atsirasti laisvų vietų.

BILIETAI

Primename, kad su grupe parodoje lankysitės pigiau. Tereikia
suburti 10 bendraminčių grupę ir iki lapkričio 21 dienos
užpildyti bilietų užsakymo paraišką mokyklų grupėms (vieno
bilieto kaina – 2,5 Eur). Įprastinės bilietų kainos:
• Vienkartinis bilietas – 4,5 Eur.
• Vienkartinis bilietas moksleiviams, studentams, senjorams
(pateikus pažymėjimą) bei su „Omni ID“ ar „Daily Card“
kortele – 4 Eur.
• Dviejų dienų bilietas (galioja penktadienį ir šeštadienį) –
8 Eur.
• Dviejų dienų bilietas (galioja penktadienį ir šeštadienį)
moksleiviams, studentams, senjorams (pateikus pažymėjimą)
bei su „Omni ID“ ar „Daily Card“ kortele – 7 Eur.
• Vaikai iki 7 metų ir neįgalieji su lydinčiu asmeniu (bazinis
darbingumas nuo 0 iki 25 procentų) parodą lanko nemokamai.

1 5.00–1 5.45 Diskusija ir pasitarimas dėl IT pradinio ugdymo programos projekto
Švietimo ir mokslo ministerija

Lapkričio 26 d.

1 1 .00–1 2.30 Skaitytojų klubai suaugusiesiems

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

1 3.00–1 3.45 Kaip stebėti mokinio individualią pažangą?
Švietimo ir mokslo ministerija

1 4.00–1 5.00 STEAM tinklo narių ir APC atstovų susirinkimas
Ugdymo plėtotės centras

1 5.00–1 5.45 Kaip galėčiau stiprinti STEAM dalykų pamokų kokybę?
Švietimo ir mokslo ministerija

Visi besidomintieji inovatyviais sprendimais mokykloms, ugdymo procesui, turės iš ko pasisemti
idėjų. Šiais metais parodoje dalyvaus per 1 00 įmonių ir švietimo įstaigų. Jos pristatys įvairias ugdymo(si) priemones, įrangą, naująsias technologijas, formaliojo ir neformaliojo švietimo programas,
paslaugas mokykloms, mokytojams ir mokiniams.
Iki susitikimo!
LOTERIJA

REGISTRACIJA

PAŽYMOS

Atkreipiame dėmesį, kad šiais metais bus
išduodamos pažymos už dalyvavimą parodoje
„Mokykla 201 6“. Jei pageidausite gauti
pažymą, turėsite:
1 . Lankydamiesi parodoje, bet kuriuo
Jums patogiu metu nuo 1 0 val. iki 1 8 val. atvykti į vieną iš dviejų registracijos punktų (prie
įėjimo į 3 salę ir 5 salės konferencijų centre).
2. Registracijos punkte pateikti informaciją, pagal kurią Jus identifikuosime informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“ ir pažymėsime Jūsų apsilankymą parodoje.
3. 201 7 m. sausio mėnesį sulaukti
informacijos apie paruoštas pažymas su instrukcija, kaip jas atsiimti.

Moksleiviai, dalyvaudami Atradimų laboratorijų veiklose, gali laimėti šaunių prizų! Kaip tai padaryti?
Išsirinkite veiklas ir užsiregistruokite iš anksto.
Atvykite, sudalyvaukite, o pasibaigus veiklai užpildykite loterijos bilietą.
Įmeskite į loterijos dėžę.
Laimėtojai paaiškės lapkričio 26 d., šeštadienį, 17 val. Idėjų klasėje (4 salė), AHHAA mokslo šou metu. Pagrindinis prizas –
bilietai į Estijos mokslo centrą AHHAA moksleiviui ir visai jo klasei (iki 30 asm.)!
Trys laimingieji taip pat džiaugsis kvietimais sau ir savo bičiuliams apsilankyti nuotykių parkuose: „Lokės pėda“ – 10 kvietimų;
„Taurų parkas“ – 5 kvietimai; „UNO Parks“ – 3 kvietimai.

