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10.00—
10.30 Parodos atidarymas sporto salėje. Stendų lankymas

11.00— 
11.45

Ugdymo 
turinio kaita 
kaip ambicin-
gas iššūkis ir 
nauja galimy-
bė (Ugdymo 
plėtotės 
centras)

Mokausi ir 
mokau sėkmei 
(Britų taryba, 
Ugdymo  
plėtotės  
centras)

Stresas ir  
progresuojan-
čioji raumenų 
relaksacija  
(Vytauto Didžio-
jo universitetas)

Visos dienos 
mokykla – pa-
ilgintas mo-
kyklos darbo 
laikas ar šis tas 
daugiau? (LR 
ŠMM)

Pažinimo 
džiaugsmą 
patiriame KITAIP 
(Alytaus Putinų 
gimnazija)

Vaikų kalbos 
ugdymas, 
rankų lavini-
mas žaidžiant 
(UAB „Gudra-
galvis“)

„EMA 
pamokos“ – 
naujos kartos 
skaitmeninė 
mokymosi 
priemonė 
(UAB „TAMO 
grupė“)

Nuo pasyvaus 
prie aktyvaus 
mokymosi 
(Šiaulių r. Kur-
šėnų Pavenčių 
mokykla-dau-
giafunkcis 
centras)

SMART interak-
tyvių sprendimų 
panaudojimo 
galimybės ir 
naujovės (UAB 
„Biznio mašinų 
kompanija“)

Kaip ugdyti 
mokinių medi-
jų ir informaci-
nį raštingumą? 
(Švietimo 
informacinių 
technologijų 
centras)

Informatinis 
mąstymas 
pradiniame 
ugdyme  
(Alytaus Dzūki-
jos pagrindinė 
mokykla)

Kaip organizuo-
ti interaktyvią ir  
sėkmingą 
pamoką? (UAB 
„Officeday“)

Geoinformacijos 
(GIS) technolo-
gijos pamokai ir 
popamokinėms 
veikloms 
 (UAB „Hnit 
Baltic“)

12.00— 
12.45

Iššūkiai 
įgyvendinant 
Bendruosius 
ugdymo pla-
nus, ilgėjant 
ugdymo pro-
cesui (LR švie-
timo ir mokslo 
ministerija)

Pedagogų 
stažuotės Lie-
tuvoje: kodėl 
verta pasirink-
ti? (Ugdymo 
plėtotės cen-
tras)

IKT koordina-
torių diskusijų 
klubas (Švietimo 
informacinių 
technologijų 
centras)

VBE matema-
tikos užduo-
čių bankas ir 
kiti mokytojų 
pagalbininkai 
internete 
(Leidykla 
TEV)

Mokinių 
motyvavimas 
mokytis 
savarankiškai 
(Vytauto 
Didžiojo uni-
versitetas)

Nuo pasyvaus 
prie aktyvaus 
mokymosi 
(Šiaulių r. Kur-
šėnų Pavenčių 
mokykla-dau-
giafunkcis 
centras)

Gamtos mokslų 
mokomės kitaip. 
O kaip? (Alytaus  
šv. Benedikto  
gimnazija)

Kaip tapti sa-
vanoriu vyres-
niuoju draugu? 
(Alytaus miesto 
pedagoginė 
psichologinė 
tarnyba)

„Prakalbinkim 
smėlį“ – inova- 
tyvios meto-
dikos pritaiky-
mas ugdymo 
procese (Aly-
taus Likiškėlių 
pagrindinė 
mokykla)

Kultūrinis ir 
meninis ug-
dymas. Arba 
literatūra vai-
kams pradinių 
klasių erdvėje 
(Mažojo princo 
fondas)

Integruoto 
ugdymo (STEM) 
stiprinimas 
mokyklose. 
Gerosios pa-
tirties sklaida 
(VšĮ „Švietimo 
tinklas“)

12.45—
13.45 Stendų lankymas (sporto salėje)

14.00— 
14.45

Gerosios mo-
kyklų patirties 
pristatymas 
„Esame ge-
rame kelyje“ 
(Ugdymo 
plėtotės  
centras)

Sistemingas 
Lietuvos ir pa-
saulio aktualijų 
nagrinėjimas 
socialinio ugdy-
mo pamokose 
(Ugdymo plėto-
tės centras)

Efektyvūs pre-
venciniai patir-
tinio ugdymo 
įrankiai auklė-
tojo darbui su 
klase pagal 
Whatansu (VšĮ 
„Bundam“)

Ar atpažįstame 
vaikų mokymosi 
potencialą? 
(Specialiosios 
pedagogikos ir 
psichologijos 
centras)

Mokytojo 
įvaizdis so- 
cialinių tinklų 
platybėse: 
naudingos 
idėjos (Leidy-
kla „Šviesa“)

Mokymasis 
per judesį 
(UAB „Lante-
lis“)

Nuo pasyvaus 
prie aktyvaus 
mokymosi 
(Šiaulių r. Kur-
šėnų Pavenčių 
mokykla-dau-
giafunkcis 
centras)

Ar / Kaip vertini-
mas gali padėti 
mokytis?  
(Alytaus  
šv. Benedikto 
gimnazija)

Kaip ugdysime 
lytiškumą ir 
rengsime šei-
mai pradinėje 
mokykloje? 
(Ugdymo plė-
totės centras)

Apie uždavinio 
sprendimo 
kultūrą ir kita 
(Ugdymo  
plėtotės  
centras)

XXI a. įgūdžiai 
ir jų svarba 
vaikams. Lavini-
mas žaidžiant. 
(Edukaciniai.lt)

Pradedančiųjų 
mokytojų sta-
žuočių ir papil-
domų studijų 
pedagogams 
galimybės  
(Ugdymo  
plėtotės centras)

15.00— 
15.45

Gerosios mo-
kyklų patirties 
pristatymas 
„Esame ge-
rame kelyje“ 
(Ugdymo 
plėtotės  
centras)

Pamokos 
kokybės tobu-
linimas naudo-
jant kolegialų 
grįžtamąjį ryšį 
(Ugdymo plė-
totės centras)

Lauko muzikos 
instrumentai 
integruotam  
ugdymui(si), 
terapijai,  
pramogai  
(UAB „Dego“)

Pedagogų 
stažuotės  
Lietuvoje: 
kodėl verta  
pasirinkti? 
(Ugdymo  
plėtotės  
centras)

Knygos paslap-
tis: ar tikrai 
viską žinome 
apie skaitymą? 
(Specialiosios 
pedagogikos ir 
psichologijos 
centras)

Skaitmeniniai 
sprendimai 
ugdymo 
procese 
(Leidykla 
„Šviesa“)

Nuo „pasau-
lio pažinimo“ 
į pasaulio 
pažinimą su 
„Vaivorykšte“ 
(Leidykla 
„Baltų lankų“ 
vadovėliai“)

Nuo pasyvaus 
prie aktyvaus 
mokymosi 
(Šiaulių r. Kur-
šėnų Pavenčių 
mokykla- 
daugiafunkcis 
centras)

SMART interak-
tyvių sprendimų 
panaudojimo 
galimybės ir 
naujovės  
(UAB „Biznio 
mašinų kompa-
nija“)

Mobiliosios 
aplikacijos 
„PhenoloGIT“ 
ypatumai ir nau-
da biologijos 
ir geografijos 
pamokose 
(ŠITC)

Mokėjimo 
mokytis 
kompetencijos 
ugdymas 
(Alytaus Dzūki-
jos pagrindinė 
mokykla)

Ar dalyko ir 
užsienio kalbos 
integracija yra 
veiksmingas 
mokymo būdas? 
(Alytaus Daina-
vos pagrindinė 
mokykla)

16.00— 
16.45

Gerosios mo-
kyklų patirties 
pristatymas 
„Esame gera-
me kelyje“  
(Ugdymo  
plėtotės  
centras)

Metodinė 
veikla šiuolai-
kiniam moky-
tojui (Ugdymo 
plėtotės 
centras)

Sumaniojo 
ugdymo link: 
produktyviojo 
mokymosi dirb-
tuvės (LEU, ŠAC)

Kaip kurti 
aplinką, 
skatinančią 
vaizduotę? 
(UAB „Innos-
park“)

Konstruoju 
savo ateitį: 
efektyvus 
mokymas 
per žaidimą 
(MB „Creator 
Japonicus“)

Nuotolinio 
ugdymo plat-
forma „Ateities 
inžinerija“ – 
naujos galimy-
bės mokyklai 
(VGTU)

„Labas, kaip 
jautiesi 
šiandien?“ 
(Alytaus lop-
šelis-darželis 
„Boružėlė“)

Kaip organizuo-
ti interaktyvią 
ir sėkmingą 
pamoką? (UAB 
„Officeday“)

Balandžio 4 d.
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10.00— 
10.45

Kodėl vertinti 
individualią 
mokinio pa-
žangą?  
(LR švietimo ir 
mokslo minis-
terija)

Geoinforma-
cijos (GIS) 
technologijos 
pamokai ir po-
pamokinėms 
veikloms  
(UAB „Hnit 
Baltic“)

Lauko muzikos 
instrumentai 
integruotam 
ugdymui(si), 
terapijai, pra-
mogai  
(UAB „Dego“)

Kaip sukur-
ti mokyklą 
kiekvie-
nam – mi-
sija (ne)
įmanoma?  
(LR ŠMM)

„Iniciatyva sa-
vivaldybėms“: 
Kupiškio rajono 
savivaldybės 
atvejis  
(Kupiškio rajono 
savivaldybė)

Kaip matema-
tikos mokymą 
paversti prakti-
niu mokymusi ar 
žaidimu?  
(Alytaus  
šv. Benedikto 
gimnazija)

Mokymasis 
per judesį 
(UAB „Lan-
telis“)

„EMA 
pamokos“ – 
naujos kartos 
skaitmeninė 
mokymosi 
priemonė 
(UAB „TAMO 
grupė“)

Duobė arba 
kur dingsta 
90 proc. jaunų 
verslininkų? 
(Alytaus šv. 
Benedikto 
gimnazija)

Kaip gimsta su 
kitais dalykais 
integruotos 
biologijos 
pamokos  
(Alytaus Jotvin-
gių gimnazija)

Ar vadovas 
yra mokyklos 
bendruomenės 
mikroklimato 
garantas?  
(Pagėgių  
Algimanto Mac-
kaus gimnazija) 

Kaip neuromoks-
lo atradimai 
keičia požiūrį 
į motyvaciją 
ir mokymo(si) 
procesą? 5 stra-
tegijos mokyto-
jams ir mokyklų 
vadovams (UAB 
„Alfa idėjos ir 
technologijos“)

XXI a. įgūdžiai 
ir jų svarba 
vaikams. Lavi-
nimas žaidžiant 
(Edukaciniai.lt)

11.00— 
11.45

Pasitikėjimu 
grįstas moky-
tojo autoritetas 
(LR švietimo ir 
mokslo minis-
terija, Ugdymo 
plėtotės cen-
tras)

Mokykla, į 
kurią norisi eiti 
(UAB „Bina-
rus“)

Naujoves ku-
riame drauge: 
informatinis 
mąstymas pra-
diniame ugdy-
me (LR švietimo 
ir mokslo minis-
terija, Ugdymo 
plėtotės centras)

Kaip 
sukurti 
pozityvius 
santykius 
su moki-
niais?  
(JAV amba-
sada)

Kaip mokyklos 
siekia pažangos ir 
ją skelbia?  
(Nacionalinė mo-
kyklų vertinimo 
agentūra

Kaip lengvai ir 
paprastai pati-
krinti mokslo 
tiesas?  
(UAB „Mokslo 
technologijos“)

Atidusis 
teksto 
skaitymas 
ir teksto 
kūrimas pa-
grindinėje 
mokykloje 
(Leidykla 
„Baltų lan-
kų“ vadovė-
liai“)

Praktinis 
užsiėmimas 
kompiuterių 
klasėje: 
KURK – VBE 
naudojimo 
metodika 
(Leidykla 
TEV)

Dideli maži 
ekranai. Medijų 
raštingumas 
mokykloje: 
tendencijos ir 
iššūkiai  
(Ugdymo plėto-
tės centras, VšĮ 
„Meno avilys“)

Žinutė moki-
niui: „Ruošiesi 
gyvenimo 
skrydžiui – 
nepamiršk 
parašiuto“  
(Sodra)

Mokytojai socia-
liniuose tinkluo-
se: kaip galime 
panaudoti me-
dijas mokytojo 
prestižui kelti 
(Vilniaus Gedi-
mino technikos 
universitetas)

„Prieskoninis 
aliejus“: in-
tegruojame 
technologijas 
ir geografiją 
(Jonavos 
Raimundo 
Samulevičiaus 
progimnazija)

12.00— 
12.45

Mokykla be 
[stereotipinių] 
namų darbų: 
ugdymas 
kitaip  
(Ugdymo plė-
totės centras)

Skaitymo 
strategijos 
kaip moko-
mųjų dalykų 
integracijos 
forma  
(Ugdymo plė-
totės centras)

Mokymosi 
aplinka ViLLE – 
matematikos 
ir informatinio 
mąstymo ug-
dymui  
(Turku universi-
tetas, Vilniaus 
universitetas)

Kaip 
sukurti 
pozityvius 
santykius 
su moki-
niais?  
(JAV amba-
sada)

Kūrybiškas meto-
dinių priemonių 
pritaikymas 
ikimokyklinukų 
veikloje  
(Lietuvos vaikų ir 
jaunimo centras)

„ATS2020“ – apie 
formuojamąjį 
vertinimą, el. 
portfelį ir ben-
drųjų gebėjimų 
vertinimą (LR 
švietimo ir moks-
lo ministerija, 
Švietimo infor-
macinių techno-
logijų centras)

Nuotolinio 
ugdymo 
platforma 
„Ateities inži-
nerija“ – nau-
jos galimybės 
mokyklai 
(Vilniaus 
Gedimino 
technikos 
universitetas)

Integruotas 
ugdymas – su-
junkime žinias 
ir patirtis  
(Alytaus  
šv. Benedikto 
gimnazija)

Atėjo laikas 
pagalvoti apie 
save. Kaip 
tikslo kėlimas 
motyvuoja 
siekti daugiau?  
(Lietuvos vaikų 
ir jaunimo 
centras)

Mokymasis per 
judesį  
(UAB „Lantelis“)

12.45—
13.45 Stendų lankymas (sporto salėje)

14.00— 
14.45

Projekto ,,Pa-
žink valstybę“ 
2017 m. patir-
tys ir pamokos  
(Ugdymo plė-
totės centras)

Konstruoju savo 
ateitį: efektyvus 
mokymas per 
žaidimą  
(MB „Creator 
Japonicus“)

Kaip kurti 
aplinką, 
skatinančią 
vaizduotę? 
(UAB „In-
nospark“)

Gebėjimų ugdy-
mo programos 
„Kaleidoskopas“ 
pritaikymas 
ikimokyklinio 
ugdymo veikloje 
(Lietuvos vaikų ir 
jaunimo centras)

Efektyvesnis 
sveikatos ugdy-
mas 5–12 klasėse 
(UAB „Mokslo 
technologijos“)

Skaitme-
niniai 
sprendimai 
ugdymo 
procese 
(Leidykla 
„Šviesa“)

SMART in-
teraktyvių 
sprendimų 
panaudojimo 
galimybės ir 
naujovės (UAB 
„Biznio mašinų 
kompanija“)

Kūrybiškumo 
raiška projek-
tinėje veikloje 
(Alytaus Daina-
vos pagrindinė 
mokykla)

Kaip kūrybiškai 
panaudoti edu-
kacines bitutes 
„Bee-Bot“ 
ikimokykliniame 
ugdyme (Alytaus 
lopšelis-darželis 
„Šaltinėlis“)

Kaip teksto 
kompozicija 
priklauso nuo 
argumentavimo 
būdų?  
(Ugdymo plėto-
tės centras)

Pedagogų 
motyvacijos 
ir profesinio 
tobulėjimo 
svarba  
(Lietuvos vaikų 
ir jaunimo 
centras)

15.00— Kontaktų mugė (sporto salėje)


