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Laukiame Jūsų parodoje 2014 metų lapkričio 21–23 dienomis
Lietuvos parodų ir konferencijų centre „Litexpo“!

Kviečiame registruotis į parodos „Mokykla be sienų“ renginius
Ugdymo plėtotės centras, Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos parodų ir konferencijų centras
„Litexpo“ jau ketvirtą kartą organizuoja parodą „Mokykla“, skirtą švietimo bendruomenei – mokytojams,
mokiniams, tėvams, švietimo vadybininkams ir kitiems suinteresuotiems asmenims.
Šių metų parodos tema – „Mokykla be sienų“: joje ypatingas dėmesys bus skiriamas mokyklų
bendruomenės telkimui, mokyklų bendradarbiavimui su įvairiomis įstaigomis stiprinti, siekiant, kad mokykla
būtų neribotų galimybių, saviraiškos ir atradimo džiaugsmo kupina erdvė visiems.
Mokykla be sienų kvies griauti standartus, kurti ir nepamiršti vaiko gerovės
Vienoje iš parodų rūmų salių įsikursiančioje mokykloje be sienų vyks nestandartinės pamokos,
diskusijos aktualiomis švietimo temomis, meniniai ir sveikatingumo užsiėmimai, valstybinių ir regioninių
švietimo įstaigų veiklų pristatymai.
Iš viso vyks beveik 200 renginių.
Užsukti kvies mokytojų ir mokinių kambarys, moderniai įrengtos klasės, mobilioji bioklasė, biblioteka,
žinių studija, Kitokio formato zona.
Būsite kviečiami išlaisvinti kūrybiškumą – Menų dūzgių erdvėje ir bibliotekoje garso, vaizdo menininkai
ir įvairių amatų žinovai ves visiems įdomius užsiėmimus, kūrybines dirbtuves.
Vaiko gerovės erdvėje specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymo ir kitais tėvams ir ugdytojams
aktualiais klausimais konsultuos specialistai, psichologai.
Renginiai būsimiesiems mokytojams
Ypatingas dėmesys šiemet skiriamas būsimiems mokytojams. Programos „Renkuosi mokyti!“ alumnai
ves pamoką apie tai, kaip padėti vieni kitiems įveikti mokymosi barjerus ir patirti džiaugsmą, taip pat
konsultuos visus, besidominčius mokytojo darbu.
Drauge su įkvepiančiais ir įžymiais lektoriais parodos lankytojai galės tyrinėti, koks išsilavinimas
reikalingas ateities mokytojui, diskutuoti apie esamą švietimo situaciją, ateities tikslus ir visuomenės
lūkesčius. Filosofo, rašytojo Liutauro Degėsio vedamoje diskusijoje bus keliami klausimai, kodėl jauni žmonės
(ne)nori siekti pedagogo profesijos ir koks yra geras mokytojas.

Nauji būdai aktualizuoti bibliotekos vaidmenį mokyklos gyvenime
Svarbūs, bet ne visada pastebimi žmonės mokykloje yra bibliotekininkai. Pakilę į mokyklos be sienų
balkoną-galeriją pateksite į išmanią biblioteką, kurioje tiek vaikų, tiek suaugusiųjų lauks kūrybinės
dirbtuvėlės – piešimo, animacijos, garsinio skaitymo užsiėmimai, nuolat vyks konsultacijos dėl skaitmeninių
mokymosi priemonių, inovatyvių metodų naudojimo ugdyme, pokalbiai su „gyvosiomis knygomis“ – projekto
„Gyvoji biblioteka“ atstovais iš pažeidžiamų visuomenės grupių.
Savo veiklą pristatys tiek viešosios, tiek mokyklų bibliotekos. Iš Švedijos atvykstanti bibliotekininkė
Sofia Malmberg kalbės apie naujus būdus aktualizuoti bibliotekos vaidmenį mokyklos gyvenime.
Mokytojai, mokiniai ir tėvai susitiks nuoširdžiam dialogui, kad būtų ir kurtų drauge
Kaip ir kasmet, parodoje duris atvers jaukus mokytojų kambarys, kuris šiemet vadinasi dvigubu –
mokytojų ir mokinių kambario – vardu. Taigi, bus skatinamas nuoširdus mokytojų, mokinių ir jų tėvų
dialogas, drauge sprendžiant svarbias mokyklos problemas, mokantis geriau suprasti save ir kitus, būti ir kurti
komandoje. Mokytojai ir mokiniai mokysis vieni iš kitų ir parodos dalyvių, ugdysis socialinius įgūdžius, galbūt
net pakeis požiūrį.
Į kokius klausimus galima tikėtis rasti atsakymus parodoje?
Pedagogai į parodą ateina su savo lūkesčiais, su savo klausimais:
Kaip gerinti mokinių mokymosi motyvaciją ir pasiekimus?
Kaip bendradarbiauti su tėvais ir pačiais mokiniais?
Kaip neatsilikti nuo naujovių, kurios keičia ne vien mokymosi formą, bet ir turinį?
Kaip tobulėti profesiškai ir kuo naudingos šiame kelyje supervizijos?
Kaip išlikti autoritetu mokiniams?
Tai tik dalis klausimų, į kuriuos galbūt rasite atsakymą parodoje ar po jos, sugrįžę į savo bendruomenes.
Kviečia didieji parodos renginiai
Jūsų laukia didieji parodos renginiai:
·
Lietuvos moksleivių sąjungos diskusija „Mokinių savivalda: neformaliu būdu įgytos kompetencijos ar
laiko švaistymas?“;
·
forumas „Švietimo patirtys nuo A iki Ž“;
·
konferencija apie medijų ir IT raštingumą „Ar mokytojas tebėra vedlys?“;
·
forumas „Ar mokykla atvira šiuolaikiniam pasauliui?“.

Dėmesio – kita svarbi informacija apie parodą
Daugiau informacijos apie parodą rasite www.parodamokykla.lt.
Programa skelbiama http://www.ugdymas.upc.smm.lt/paroda/neprisijungus.php.
Informacija apie bilietus: http://www.litexpo.lt/lt/event/47/show
Daugiau informacijos apie
UPC veiklą ieškokite
interneto svetainėje.

Klausimus galite
pateikti el. p.
info@upc.smm.lt arba
UPC svetainėje

Savo pastabas ir siūlymus
Naujienlaiškiui siųskite el. p.
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