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Mokykla 2011:
turime ką parodyti,
sugriovėme stereotipus apie mokytojus
2011 m. lapkričio 4–6 dienomis Parodų ir kongresų centre LITEXPO įvyko pirmoji
Lietuvoje edukacinė paroda „Mokykla 2011“, skirta visai švietimo bendruomenei.
Parodą atidarė Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ji pažymėjo,
kad paroda atvers daug galimybių mokymosi procesui pagerinti šiuolaikinėmis ugdymo
priemonėmis. „Tikiuosi, kad ji bus tęstinė, ir aš tikrai mėginsiu ją globoti, nes matau, koks
interesas ir kiek žmonių joje“, – po atidarymo žurnalistams sakė Dalia Grybauskaitė.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius teigė,
kad ši paroda suteikia galimybę pažvelgti į atsinaujinančią ir pažangią Lietuvos mokyklą,
kurioje yra daug erdvės kūrybai.
Ugdymo plėtotės centro direktoriaus
Giedriaus Vaidelio nuomone, paroda buvo
tikrai naudinga tiek dalyviams, tiek
pedagogams. Jis džiaugėsi, kad paroda
sugriovė stereotipus apie mokytojus. Daug
bendravęs su parodos lankytojais,
direktorius pastebėjo, jog mokytojai labai
motyvuoti ir susidomėję. Kalbėdamas su
Ugdymo plėtotės centro darbuotojais, jis
padėkojo visiems už indėlį ir darbą, už
susiklausymą ir organizuotumą.
Konferencijų salėse buvo
pristatomos naujausios mokymo
metodikos, vyko susitikimai su žymiais
Lietuvos ir užsienio švietimo darbuotojais,
edukacinių filmų peržiūros, diskusijos,
seminarai. Parodos metu įvyko 141
renginys. Juos organizavo Ugdymo
plėtotės centras, LITEXPO, Švietimo
informacinių technologijų centras,
Specialiosios psichologijos ir pedagogikos
centras, Lietuvos mokinių informavimo ir
techninės kūrybos centras,
nevyriausybinės organizacijos, verslo
įmonės.

Ugdymo plėtotės centro svetainėje
skelbiama:
„Rašinių vertinimo normos ugdymo
procese“ (projektas vertinimo normų,
skirtų vertinti to paties tipo rašinius,
kurie bus rašomi per Valstybinį brandos
egzaminą 2013 metais).
Plačiau...
„Etninės kultūros pagrindinio ugdymo
bendrosios programos“ ir „Etninės
kultūros vidurinio ugdymo bendrosios
programos“ projektai (juos UPC
parengė įgyvendindamas „Etninės
kultūros plėtros švietimo įstaigose
strategiją“, patvirtintą Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2009 m. lapkričio
19 d. įsakymu Nr. ISAK-2365, ir
bendradarbiaudamas su Lietuvių
etninės kultūros draugija).
Plačiau...
2011 m. lapkričio 2–4 dienomis
Klaipėdoje prasidėjo mokymų ciklas
istorijos, geografijos, pilietiškumo
pagrindų mokytojams, dirbantiems
mokyklose, ugdymo programas
vykdančiose tautinės mažumos kalba.
Plačiau...

LITEXPO atstovai patvirtino, kad per tris
darbo dienas parodų centre apsilankė per
30 tūkstančių lankytojų iš visos Lietuvos, kurie
palankiai įvertino renginius.
Ugdymo plėtotės centras dėkoja visiems
parodos dalyviams ir lankytojams. Edukacinės
dalies renginių dalyviai pažymas iš UPC
svetainės galės parsisiųsti nuo 2011 metų
lapkričio 14 dienos.
Plačiau...
Laida „Labas Rytas“ apie
parodą Mokykla 2011
Parodos atidarymo vaizdo klipas

Daugiau informacijos apie UPC
veiklą ieškokite interneto
svetainėje.
Klausimus galite pateikti
el. p. info@upc.smm.lt arba
UPC interneto svetainėje
Savo pastabas ir siūlymus
Naujienlaiškiui siųskite el. p.
jadvyga.duksiene@upc.smm.lt

