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MOKYKLA – tai svarbiausias Lietuvos švietimo bendruomenės metų renginys.
Jame susitinka, mokosi ir gerąja patirtimi dalijasi mokyklų steigėjai, švietimo centrų
ir mokyklų vadovai, administracija, švietimo pagalbos ir kiti specialistai, verslo įmonių
ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, mokytojai, mokiniai bei jų tėvai.
Paroda suteikia išskirtinę galimybę švietimo bendruomenės nariams gyvai kartu
aptarti ir įvertinti taikomas ir siūlomas ugdymo(si) metodikas, naujausias mokymo(si)
priemones ir technologijas, mokyklose realiai veikiančius pavyzdžius, kitas švietimo
aktualijas bei diskutuoti apie Lietuvos mokyklų ateitį ir inicijuoti reikalingus pokyčius.

Pagrindinės parodos

teminės

• Mokymosi priemonės.
Mokymosi procesui skirtos technologijos
ir priemonės, kuriomis naudojasi mokinys.
• Mokymo priemonės.
Mokymo procesui skirtos priemonės
ir technologijos, kurias naudoja mokytojas.

grupės

• Technologijos, įranga.
• Mokyklos valdymo sprendimai.
• Neformalusis ugdymas.

Šiais metais ypatingas dėmesys parodoje bus skiriamas mokyklų vadovams ir jų
lyderystei bei strateginiam vaidmeniui bendruomenėje, naujos kartos mokytojams
ir jų integracijai mokyklose, o kartu ir visai mokyklos bendruomenei, jos tobulėjimui
ir jos narių XXI a. gebėjimams, tarp jų pasitikėjimo ir bendradarbiavimo skatinimui,
emocinio intelekto ugdymui.

> Teminės
grupės plačiau

Parodos erdvės ir renginiai
4 SALĖ

Mokytojams,

vadovams ir tėvams

3 SALĖ

• Parodos dalyvių prisistatymai.
• NAUJA! Bendrojo ugdymo mokyklų
mugė – mokyklos, pristatančios savo
išskirtinumą ir taikomas ugdymo
metodikas.
• Idėjų klasė – parodos dalyvių
inicijuojami renginiai.
• NAUJA! Susitikimų erdvė – vieta,
skirta neformaliems švietimo sektoriaus
bendruomenės pokalbiams.

Plati

Mokiniams

ir ne tik

• Kūrybinės tiriamosios veiklos
ir kitokios pamokos.
• Galimybių zona – skirta mokiniams
pabendrauti su įvairių sričių profesionalais,
pradėti iš anksto domėtis savo ateities profesija.
NAUJA! Renginiai karjeros specialistams.
• Jaunųjų tyrėjų idėjų mugė – puiki galimybė
mokiniams susipažinti su bendraamžių atliekamais
tyrimais ir kuriamais išradimais, dalytis patirtimi,
diskutuoti.

renginių ir užsiėmimų

programa

Renginiai aktualiomis švietimo politikos
temomis, pristatymai, dalinimosi gerąja
patirtimi seminarai, praktiniai užsiėmimai, meistriškumo pamokos, diskusijos,
edukacinės pramogos.

• Mokytojams
• Vadovams
• Švietimo pagalbos specialistams
• Visai švietimo bendruomenei
• Mokiniams

MOKYKLA 2018
skaičiai ir faktai:

• Prisistatė 103 įmonės ir švietimo įstaigos

• Veikė 8 Atradimų laboratorijos

• Parodą aplankė 16 500 lankytojų*,
iš jų 4800 mokytojų ir švietimo specialistų
iš daugelio Lietuvos ugdymo įstaigų

• Surengti 166 renginiai
• 160 mokytojų ir mokinių grupių

* Bendras parodų MOKYKLA 2018 ir VAIKŲ ŠALIS 2018 lankytojų skaičius.

Kviečiame kurti šį

įkvepiantį renginį

Siūlome galimybę gyvai ir interaktyviai pristatyti
naujausius produktus ir paslaugas, aktyviai dalyvauti
Lietuvos švietimo bendruomenės gyvenime. Daugiau
informacijos apie dalyvavimą ir renginių parodoje
organizavimą – el. paštu: mokykla@litexpo.lt

> Interaktyvus parodos
planas ir registracija

ORGANIZATORIAI
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Nacionalinė švietimo agentūra
Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO
KONTAKTAI
Projekto vadovė Lina Jurkėnaitė
Tel. +370 615 63842
Pardavimų vadybininkė Vaida Daskevičienė
Tel. +370 650 82361
mokykla@litexpo.lt

kartu!

> Dalyvavimo sąlygos
> Daugiau

