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Laukiame Jūsų parodoje „Mokykla 2013“!
Gruodžio 6–8 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre
„Litexpo“ įvyks daugiau nei 100 parodos „Mokykla“
renginių.
Laukiame visų švietimo bendruomenės narių ir
šalies švietimui neabejingų žmonių!
Dar galite registruotis adresu
http://www.ugdymas.upc.smm.lt/pieva/kaip_registruo
tis.php

Kodėl verta aplankyti švietimo parodą „Mokykla 2013“: pagrindiniai akcentai
Paroda „Mokykla 2013“ šiemet sieks atkreipti
dėmesį į kūrybingą ir aktyvų mokymąsi,
bendruomenišką ir tyrinėjančią mokyklą, kurioje
kiekvienas mokinys gali atsiskleisti ir plėtoti savo
geriausius gebėjimus. Mokytojai, mokyklų vadovai,
mokslininkai, tėvai ir ugdymo specialistai ne tik
ieškos būdų, kaip to pasiekti, bet ir diskutuos, kaip
kūrybiškas ugdymas ir lyderystė dera su formaliu
vertinimu.
„Pastebėjome, kad, viena vertus, mokytojai
džiaugiasi kūrybišku mokymusi ir jo rezultatais
(ypač susijusiais su vertybiniais ir asmeniniais
pokyčiais), kita vertus, nerimauja ir abejoja, ar toks
mokymas gali tapti kasdiene praktika, kai nuolat
„gresia“ egzaminų ir patikrinimų „pavojus“, – sako
„Kūrybinių partnerysčių“ vadovė Milda Laužikaitė.
Siekiant išsklaidyti abejones, parodoje bus
praktiškai pademonstruota, kaip taikant
inovatyvias technologijas neįtikėtinų rezultatų gali
pasiekti kiekvienas mokinys. Unikalioje mokslinėje
laboratorijoje ant ratų mokiniai galės išbandyti
tyrėjo darbą – moderniausiais prietaisais atlikti
įvairius mokslinius eksperimentus, tirti gyvąją
gamtą ir konstruoti robotus. Išskirtinio dizaino
vilkiko puspriekabėje įrengtoje laboratorijoje
paskaitų vienu metu galės klausyti iki 30 mokinių.
Pasak Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centro atstovų, projektu norima paskatinti
mokinius kuo anksčiau išbandyti tiriamąjį darbą ir
rinktis mokslininko profesiją.

Ugdant mokinių gebėjimą savarankiškai ir kūrybingai
mąstyti svarbu ne tik pažangios technologijos, bet ir
mokytojas, gebantis juos įkvėpti, sudominti, skatinantis
klausti ir abejoti, analizuoti ir tirti, ieškoti netradicinių
problemų sprendimo būdų.
Ugdymo specialistai sutaria, kad ypatingas vaidmuo
čia tenka mokytojui – lyderiui, kuris ne tik moko kitus,
bet ir pats nuoširdžiai domisi savo dėstomu dalyku ir
siekia nuolat tobulėti.
„Švietimo sistema turi kisti taip, kad mokytojas joje
nebebūtų tik mažas sraigtelis, bet realią įtaką darantis
subjektas“, – sako socialinių mokslų daktarė Rita
Dukynaitė, parodos Mokytojų kambaryje pristatysianti
Valstybinę švietimo strategiją 2013–2022 metams.
Joje išskirtini šie akcentai – valstybės dėmesys
mokytojams ir dėstytojams, aukšta švietimo kultūros
kokybė, švietimo prieinamumo didinimas ir mokymosi
visą gyvenimą svarba ( Diskusija: Ko mokytojas tikisi iš
švietimo strategijos?)
Gerąja lyderystės švietime patirtimi parodoje dalysis
mokytojai, mokyklų vadovai, specialistai iš Lietuvos ir
užsienio. Konkrečių savivaldybių ir mokyklų patirtis
rodo, kad geriausių rezultatų pasiekiama tada, kai
kiekvienas mokyklos bendruomenės narys imasi
atsakomybės, dalyvauja priimant sprendimus ir
įsitraukia į bendruomenės gyvenimą.
Siekiant sudaryti tam tinkamas sąlygas parodoje
organizuojamas Švietimo vadovų forumas, kuris siekia
sustiprinti švietimo vadovų bendradarbiavimą vietos ir
nacionaliniu lygmeniu, paskatinti drauge spręsti
kylančius iššūkius.

Išskirtinė parodos naujovė – Švietimo vadovų forumas
Švietimo vadovų forumas suteiks išskirtinę galimybę ugdymo įstaigų vadovams pasikeisti mintimis apie
lyderystę ir bendradarbiavimą švietime, pasidalyti gerąja patirtimi ir iššūkiais, sužinoti, kuo dabar gyvena
švietimas pasaulyje. Iš pirmų lūpų išgirsite Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai renginiuose išryškėjusias
svarbiausias lyderystės švietime gaires, ekspertų rekomendacijas ir galėsite diskutuoti su kolegomis.
Jūsų laukia kiti renginiai lyderystės tema
Lyderystės ir vadybos plėtotės galimybės
(„MTPplius“ vadybinių projektų jungtys)
Bus pristatomi nacionalinėje programoje
„MTPplius“ vykdomi projektai, susiję su vadyba
nacionaliniu, savivaldybių ir mokyklų lygmeniu.
Projektų atstovai aptars, kuo kiekvienas iš jų ir visi
kartu padeda vaikui geriau mokytis ir jaustis.

Kaip demokratinis ugdymas prisideda prie
lyderystės ugdymo moderniame pasaulyje?
Renginys atskleidžia alternatyviojo švietimo
galimybes. Bus svarstoma, kaip demokratinė mokykla
įgalina moksleivius ugdytis pasitikėjimą savimi,
pažinti save, plėtoti socialines kompetencijas ir
komandinio darbo įgūdžius, ką lyderystė reiškia
nehierarchiniame bendruomenės valdymo modelyje.

Lyderystės stiprinimas visos savivaldybės lygmeniu
Veiksminga švietimo įstaigos vadyba:
nuo lūkesčių prie požymių

Bus dalijamasi patirtimi, kaip savivaldybėje sutelkti
jos švietimo bendruomenę, siekiant didinti asmeninę
Susipažinsite su Lietuvos, Latvijos ir Estijos
iniciatyvą, ugdyti kūrybiškumą, atsakomybę už
švietimo
įstaigų gerąja vadybos patirtimi.
švietimo tobulinimą ir mokinių mokymosi pažangą
(projektas „Lyderių laikas 2“).
Bendruomenių kūrimas mokyklose per
dalyvaujančiąją lyderystę
Verslioji lyderystė. Kokia lyderystė reikalinga
mokykloje, kad būtų sukurta erdvė
Tirsime, mokysimės, kaip sutelkti kuriančią
studentų potencialui geriausiai atsiskleisti?
mokyklos bendruomenę, sukurti saugią erdvę
Renginį veda vienos geriausių pasaulyje dizaino ir kalbėtis ir rasti naujų būdų bendradarbiauti.
Renginys skirtas visiems, kas nori kurti savo mokyklos
verslo mokyklų „Kaospilots“ direktorius Christer
bendruomenę ir formuoti draugišką ir kūrybišką
Windeløv-Lidzélius. Siekiama, kad absolventai ne
aplinką, įtraukiančią visus jos narius.
prisitaikytų prie ateities, o patys ją kurtų.
Renginiai visai švietimo bendruomenei
Ateities klasė
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Gamtos tyrimai (biologijos pamoka)
Planuoji studijas? Pasiruošk, dėmesio, pradedam!
(karjeros ugdymo pamoka)
Neigiami tarpkultūrinio bendravimo aspektai, kurie
apsunkina bendravimą – stereotipai (pilietiškumo
pamoka)

Po mokyklos stogu
Mokytojų kambarys
Kviečiame į diskusiją „Kiek šiandieninė mokykla
atitinka darbo rinkos lūkesčius“( 2013-12-07).

Nepraleiskite progos apsilankyti ir kituose parodos renginiuose!
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

