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Baigėsi viena iš didžiausių metų parodų „Mokykla 2015“
Praėjusį savaitgalį baigėsi didžiulio susidomėjimo sulaukusi paroda „Mokykla 2015“, kuri pristatė
naujausias švietimo idėjas ir modernias mokymosi priemones. „Litexpo“ duomenimis, kartu vykusias
parodas „Mokykla 2015“ ir „Vaikų šalis“ aplankė per 18 700 žmonių, net 150 mokytojų ir mokinių grupių.
Edukaciniuose renginiuose dalyvavo per 4 000 švietimo bendruomenės atstovų: mokytojų, tėvų, vaikų.
Atidarydama parodą jos globėja, Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė pasidalijo
įžvalgomis apie vieną pagrindinių parodos akcentų – dabartinę naująją Z kartą, „kuri verčia mus visus
mokytis, neatsilikti. Ir politikus, ir mokytojus“. Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė pabrėžė, kaip
mokyklai svarbu atsiverti pokyčiams, o jos bendruomenei susitelkti. Parodoje pristatyta daugybė metodų,
praktinių veiklų, patarimų, kaip pasiekti sėkmingų ugdymo rezultatų.
Dėkojame visiems parodoje dalyvavusiems mokytojams už iniciatyvumą, gerą nuotaiką! Dėkojame 70
savanorių už jaunatvišką energiją ir visokeriopą pagalbą!

Konferencijos idėjos vienys mokyklos, mokslo ir verslo pastangas skatinti inovacijų kultūrą Lietuvoje
Konferencijoje „Inovacijų kultūros ugdymas bendradarbiaujant. STEAM: mokykla – mokslas – verslas“
dalyvavo apie 200 dalyvių. Jos tikslas buvo pristatyti STEAM filosofiją ir sampratą, įvardyti STEAM veiksmų
plano tikslus bei skatinti veiksmingą mokyklos, mokslo ir verslo institucijų bendradarbiavimą.
Pranešimus skaitė lektoriai iš užsienio: svečias iš Belgijos pasidalino STEAM tinklo kūrimo patirtimi
užsienyje, o mokytojas iš Indijos visus klausytojus sužavėjo mokytojo darbų magija, savo džiugesiu ir
svajonėmis. Dalyvavo ir 14 svečių: UPC vykdomo Erasmus + strateginių partnerysčių projekto „Inovatyvus
mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ (Nr. 2015-1-LT01-KA201013472) dalyviai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Ispanijos, Portugalijos, Italijos, Graikijos, Bulgarijos.
Jaunieji mokytojai dalijosi iššūkiais ir ateities planais

Renginyje, skirtame jauniesiems mokytojams, dalyvavo 32 pirmus metus mokykloje dirbantys mokytojai.
Juos pasveikino švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė. Renginio tikslas buvo susipažinti, pabendrauti,
pasitarti. Jaunieji mokytojai pasidalijo savo linksma istorija, nutikusia dirbant mokykloje; išsakė, kodėl norėjo
tapti mokytoju, kuo įsivaizdavimas apie mokytojo darbą skiriasi nuo realybės. Jaunųjų mokytojų susitikimo
mintys, su kokiais iššūkiais jie susiduria dirbdami mokykloje pirmus metus, tapo gairėmis tolesniems
susitikimams.

„Atradimų laboratorijose“ triūsė būsimieji tyrėjai ir smalsuoliai
Abi parodos „Mokykla 2015“ dienas, 3 kartus per dieną veikė 9 skirtingų tematikų „Atradimų
laboratorijos“. Jose dalyvavo per 1000 mokinių. 1–12 klasių mokiniai konstravo robotus, aviamodelius,
išbandė 3D technologijas, tyrinėjo ląsteles ir vandenį, kūrė hologramas ir netgi tyrinėjo, pjaustė kiaulės akis!
Veiklas vykdė mokyklos, Lietuvos muziejų asociacija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras,
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, svečiai iš Estijos mokslo centro AHHAA.

Kita svarbi informacija
■ Mokytojų šokių konkurse nugalėjo ir į AHHAA mokslo centrą Tartu mieste, Estijoje, keliaus Vilniaus

Martyno Mažvydo progimnazijos, Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos, Švenčionių Zigmo Žemaičio
gimnazijos, Mažeikių politechnikos mokyklos, Jonavos senamiesčio gimnazijos ir Kauno Miko Petrausko
muzikos mokyklos komandos.
■ Parodą penktus metus iš eilės rengia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo
plėtotės centras ir Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“.
■ Parodos renginių dalyvių pažymas mokytojai galės išsispausdinti gruodžio mėnesį prisijungę prie UPC
duomenų tvarkymo sistemos „Ugdymo sodas“.
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