balandžio 24 d.
Laikas

Aktų salė

101 kab.

10.00–
10.30

11.00–
11.45

103 kab.

104 kab.

Prasmės
atradimų
mokykla
(ŠMSM, UPC)

Interaktyvi
kelionė su
IT ugdymo
priemonėmis
(UAB „Biznio
mašinų
kompanija“)

16.00–
16.45

206 kab.

301 kab.

308 kab.

Netradicinė
kūno kultūros
pamoka.
Judesys – gydo
ir malšina
stresą
(UPC)

Bendrieji
ugdymo planai – praeities
klonavimui
ar ateities
kūrimui
(ŠMSM)

Skaitmeninio
švietimo
sprendimai –
„ClassVR“ ir
„MozaBook“
(UAB „Officeday“)

Kam paaugliams reikalingas lytiškumo
ugdymas ir
rengimas
šeimai?
(UPC)

Formuojamasis
vertinimas
pamokoje –
mokinių pasiekimams ir
pažangai
(ŠU)

Mokymasis
virtualioje
erdvėje: tikslingumas ir
įvairiapusiškumas
(UPC)

Ar atpažįstame
vaikų mokymosi potencialą?
(SPPC)

Mokytojai, kurie
laimingi patys
(VšĮ „Kitokie
projektai“)

Žaidžiame ir
mokomės su
Gudragalviu!
(UAB „Gudragalvis“)

Mokomosios
medžiagos
struktūravimas,
išmokimo, SEU
metodų taikymas (Kupiškio
savivaldybė)

Holistinis
ugdymas(is)
naudojant
sensorines
technologijas
(VšĮ „Penki
pojūčiai“)

Tiriamoji veikla
naudojant
skaitmenines
priemones
(UAB „E. mokykla“)

Kaip tobulinti
mokyklos
skaitmeninę
kompetenciją?
Išbandykite
SELFIE!
(ITC)

Inovatyvus mokytojas – iššūkis
ar kasdienybė?
(UPC)

12.45–
13.45

15.00–
15.45

201 kab.

309 kab.

311 kab.

10.00–10.30 PARODOS ATIDARYMAS AKTŲ SALĖJE. STENDŲ LANKYMAS SPORTO SALĖJE

12.00–
12.45

14.00–
14.45

105a kab.

Papildytoji
realybė
motyvavimui
ir pažangai
(Utenos
Krašuonos
progimnazija)

Emocinis
ugdymas kitu
žvilgsniu
(Utenos
Dauniškio
gimnazija)
Vaiko individualios pažangos
sistemos
tobulinimas
(Kupiškio
savivaldybė)

STENDŲ LANKYMAS SPORTO SALĖJE
Aktualus
ugdymo
turinys ir jo
įgyvendinimas
mokykloje
(UPC)

Netikrų
naujienų
atpažinimo
dirbtuvės
(UPC)

Kaip ugdyti
vaikų socialinį
elgesį?
(UPC)

Ar verslumas
gali padėti
formuojant
asmenybę?
(UAB „Lyderystės ugdymo
centras“)

Technologijų
mokytojas –
gyvenimui
svarbių gebėjimų ugdytojas
(UPC)

Lietuvių kalbos Interaktyvių
rašyba – sunki? sprendimų
(UPC)
praktinis
pritaikymas
pamokoje
(UAB „Inseria“)

Būti piliečiu –
iš vadovėlio
neišmokstama
(UPC)

Perskaitytas
(neperskaitytas) kūrinys
egzamino
rašinyje (Utenos Dauniškio
gimnazija)

Kodėl verta
laikyti tarptautinį PTE
egzaminą?
(American
English School)

Prevencinės
veiklos mokykloje technologijos
(SPPC)

„eTwinning“
programa ir
platformos
įrankiai
(Utenos
Dauniškio
gimnazija)

Tiriamasis
darbas mokykloje – nauda,
galimybės ir
pagalba
(LMNŠC)

Mišrus mokymasis – daugiau
atradimų
pamokose
(UAB „Šviesa“)

Nepatogios
anglų kalbos
kalbėjimo
užduotys
(Utenos
Dauniškio
gimnazija)

Kontekstualus
mokymo turinys – matematinių kompetencijų stiprinimui
(Utenos „Saulės“
gimnazija)

Europos
mokykla –
kas tai?
(UPC)

Kaip įveikti
probleminius
uždavinius?
(UAB „E. mokykla“)

Skaitmeninį
turinį kuria
ir pradinukai
(UPC)

Kaip integruoti saugesnio ir
geresnio interneto temas į
dalyko turinį?
(ITC)

Interaktyvių
kubų naudojimas pamokoje
(UAB „Lantelis“)

Kūrybiški
skaitmeniniai
žemėlapiai
(Utenos
Krašuonos
progimnazija)

Lietuvių kalbos
ir literatūros
ugdymo(si)
įvairiose edukacinėse aplinkose galimybės
(UPC)

Elementarioji
muzikos teorija
linksmai
(UPC)

„Dobot“ roboto
rankos taikymas
STEM ugdyme
(UAB „Lantelis“)

STEAM iššūkis
ikimokyklinėje
ugdymo įstaigoje (Utenos
vaikų lopšelis-darželis
„Želmenėlis“)

Stebinančio,
kuriančio iššūkius mokymo
ir mokymosi
patirtys
(Molėtų
gimnazija)

balandžio 25 d.
Laikas

Aktų salė

10.00–
10.45

Kitoniškumas
aplink mus.
Kaip apie jį
kalbėtis?
(UPC)

Džiaugsmai
ir rūpesčiai
(įsi)vertinant
(Radviliškio
Vinco Kudirkos
progimnazija)

Sumani mokymosi aplinka
Suomijos
pedagogikoje
(UAB „Isku
baldai“)

Medijų mokykla.
Kurti ir suprasti
(UPC)

11.00–
11.45

101 kab.

103 kab.

104 kab.

105a kab.

201 kab.

Netradiciniai
fizinio aktyvumo pratimai
šiuolaikinėje
kūno kultūros
pamokoje
(UPC)

Pasaulio pažinimo laboratorija
pradinukams
(UAB „Mokslo
technologijos”)

STEAM iššūkis
ikimokyklinėje
ugdymo įstaigoje
(Utenos vaikų
lopšelis-darželis
„Želmenėlis“)

„Darni mokykla“ – kokybiško švietimo
link
(LVJC)

Matematikos
mokymosi
prasmės
atskleidimas
pamokoje: kaip
ir kodėl? (UPC)

Pasaulio pažinimo laboratorija
pradinukams
(UAB „Mokslo
technologijos”)

Sveikatingumo
ugdymas per
fizines veiklas
(Utenos vaikų
lopšelis-darželis „Gandrelis“)

Planšečių ūkio
valdymas ir
administravimas
(UAB
„Lantelis“)

IT naudojimas
technologijų
pamokose
(Utenos regioninis profesinio
mokymo
centras)

Kaip ugdyti
imunitetą
melagingoms
naujienoms?
(UPC)

12.00–
12.45

12.45–
13.45
14.00–
14.45

15.00–
15.45

Holistinis
ugdymas(is)
naudojant
sensorines
technologijas
(VšĮ „Penki
pojūčiai“)

206 kab.

301 kab.

Programuokime kartu su
pradinukais
(UPC)

Vaikų kalbą
ugdantys
mokomieji
žaidimai
(UAB „Gudragalvis“)

308 kab.
Informatinio
mąstymo ugdymas pradinėse
klasėse per integruotas veiklas
(UAB „Baltų
lankų“
vadovėliai“)

309 kab.
Perskaitytas
(neperskaitytas) kūrinys
egzamino
rašinyje
(Utenos
Dauniškio
gimnazija)

311 kab.
Nepatogios
anglų kalbos
kalbėjimo
užduotys
(Utenos
Dauniškio
gimnazija)

Kaip kurti
Mišrus mokyKūrybiškumo ir
Gerą mokyklą? masis – daugiau IT santykis mo(NMVA)
atradimų kiekkant muzikos
vienam pradi(Utenos meno
nukui matema- mokykla)
tikos pamokose
(UAB „Šviesa“)

Hidrofobinių
paviršių gamyba
ir tyrimas
(VU)

Interaktyvių
sprendimų praktinis pritaikymas
pamokoje
(UAB „Inseria“)

Pagalba mokiniui gimnazijoje pragmatiškuoju aspektu
(Utenos Adolfo
Šapokos
gimnazija)

Japoniška arbatėlė (integruota
anglų kalbos ir
dailės pamoka)
(Utenos meno
mokykla)

Nuo atidaus
skaitymo prie
rašymo
(UAB „Baltų
lankų“
vadovėliai“)

Pedagogų
kvalifikacija
kitaip
(Utenos
mokykla-vaikų
darželis
„Eglutė“)

Modernus
mokymo turinio
valdymas
(Utenos Adolfo
Šapokos
gimnazija)

„eTwinning“
programa ir
platformos
įrankiai
(Utenos
Dauniškio
gimnazija)

STENDŲ LANKYMAS SPORTO SALĖJE
Interaktyvi
pamoka:
kūrybingumas
mokykloje
(Kūrybingumo
mokykla)

Interaktyvi
kelionė su IT
ugdymo
priemonėmis
(UAB „Biznio
mašinų
kompanija“)

Mokinių finansinio raštingumo ugdymo
galimybės
(UPC)

Interaktyvūs
žaidimai
„Flippity“
pamokoje
(Šiaulių
Ragainės
progimnazija)

TIKROJI
išmaniosios
klasės aplinka
(UAB „Officeday“)

Eksperimentavimas ir tyrinėjimas ikimokykliniame ir
priešmokykliniame ugdyme
(Utenos mokykla-vaikų darželis „Varpelis“)
Realaus turinio
užduotys – iššūkis dešimtokui
(Kauno Stepono Dariaus ir
Stasio Girėno
gimnazija)

Ateities
Mokykla pagal
MINIBOSS
vertybes
(UAB „Lyderystės ugdymo
centras“)

Programuokime kartu su
pradinukais
(UPC)

Ugdomasis
konsultavimas
pasitelkiant
istorijų pasakojimą
(DofE
programa)

Štai taip
mes šokame
(Ukmergės
Antano
Smetonos
gimnazija)

45 minutės
žmogiškumo
(VšĮ Bundam)

