Parodos MOKYKLA 2020 organizatoriai, atsižvelgdami į
epidemiologinę situaciją šalyje, lapkričio 20–21
dienomis kviečia į virtualią švietimo inovacijų parodą!
Paroda netradicine tema – Skaitmeninė
mokykla: ATEITIS VYKSTA DABAR ir formatu skatins
dalyvius pristatyti naujausias švietimo metodologijas ir
įrankius, diskutuoti aktualiais klausimais, inicijuoti
naudingus pokyčius bei dalintis patirtimi.

Parodos teminės grupės
1. Mokymosi priemonės (mokiniui)
1.1. Vadovėliai
1.2. Elektroniniai vadovėliai ir užduotys
1.3. Robotika ir dirbtinis intelektas
1.4. Programavimas
1.5. Edukaciniai žaidimai
1.6. Mokyklinė apranga
1.7. Kanceliarinės priemonės
2. Mokymo priemonės (mokytojui)
2.1. Ugdymo procesui reikalinga literatūra
2.2. Kvalifikacijos tobulinimas
2.3. Elektroniniai dienynai, pažymėjimai
2.4. Skaitmeninės mokymo(si) aplinkos ir priemonės 2.5.
Specialiosios mokymo priemonės
3. Technologijos, įranga
3.1. Kompiuteriai, kompiuterinė technika
3.2. Garsinė ir vizualinė įranga, multimedia
3.3. Interaktyvios lentos ir kiti interaktyvūs sprendimai
3.4. 3D spausdintuvai
3.5. Mokykliniai baldai
3.6. Laboratorinė įranga
3.7. Muzikos, sporto priemonės ir įranga

4. Mokyklos valdymo sprendimai
4.1. IT sistemos ir paslaugos
mokykloms
4.2. Maitinimas
4.3. Kitos paslaugos mokykloms
5. Bendrojo ugdymo mokyklos

6. Neformalusis ugdymas
6.1. Švietimo centrai, muziejai
6.2. Neformaliojo ugdymo mokyklos,
būreliai
6.3. Ekskursijos
6.4. Edukacinės pramogos

Kaip veikia virtuali paroda?
Parodos įgyvendinimui pasitelkiamos IT
plaJormos:

Įmonei suteikiamas prisijungimo kodas
prie BILETUM plaJormos, kurioje:

üBILETUM – virtualių parodų aplinka,
vienysian; dalyvių ir lankytojų
bendravimą, prisistatymą nuotoliniu
būdu.
üMICROSOFT TEAMS – plaHorma
renginiams ir ;esioginėms
transliacijoms įgyvendin;.

üUžpildomas proﬁlis su ir virtualioje
parodoje pristatomų naujienų
aprašymu, video, nuotraukomis,
produktų/paslaugų sąrašu ir kt.
reikalingais dokumentais.
üSuplanuojamas įmonės renginių
;nklelis.

DALYVIŲ REGISTRACIJA

Virtuali paroda – tai išskir0nė galimybė
oPristatyti švietimo naujienas greitai ir patogiai.
oSkatinti pardavimus neišeinant iš namų ir biuro –
taikyti ypatingus pasiūlymus parodos metu.
oSaugiai užmegzti naujų kontaktų.
oAtnaujinti bendradarbiavimą su jau esamais
klientais, pateikti jiems ypatingus pasiūlymus.
oOrganizuoti virtualius susitikimus, pristatymus,
seminarus su plačia švietimo bendruomenės
auditorija.
oStiprinti savo įvaizdį ir žinomumą.
oPasiekti tikslinę, koncentruotą švietimo
bendruomenės auditoriją vienoje vietoje.

Dalyvavimo
kaina

300 Eur + PVM

