
3.1 salė 3.2 salė 5.1 salė 5.2 salė 5.5 salė Idėjų klasė (4 salė)

Mokykla – besimokanti orga-
nizacija. Komanda mokykloje. 
IQ vs WeQ 
11.00–11.45 
Dr. Berita Simonaitienė

Mokymosi potencialas: iššūkiai ir 
galimybės šiandienos mokykloje 
11.00–11.45 
Specialiosios pedagogikos ir 
psichologijos centras

„Geros mokyklos“ forumas. 
„Asmenybės ūgtis“ (I dalis) 
11.00–12.30 
Ugdymo plėtotės centras

Sveikatingumas ir stresas  
XXI amžiaus mokykloje 
11.00–12.30 
Lukas Mackevičius

Ar švietimas gali paruošti žmogų 
sėkmingam gyvenimui? 
11.00–11.45 
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

Teksto suvokimas 5 klasėje: 
kultūriniai ir literatūriniai 
aspektai 
11.00–11.45 
UAB „Baltų lankų vadovėliai“

Kokia pamoka man yra įdomi? 
12.00–13.30 
Nacionalinė mokyklų  
vertinimo agentūra, Vilniaus 
Simono Daukanto gimnazija

Kaip ugdyti skaitymo ir rašymo 
gebėjimus per visus dalykus? 
12.00–13.30 
Švietimo ir mokslo ministerija

Užsiėmimas pedagogams. 
„Asmeninių ir socialinių įgūdžių 
ugdymo svarba ir ypatumai” 
12.00–12.45 
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

Gamtos mokslų klasių  
įrengimo būdai 
12.00–12.45 
UAB „Labochema LT“

„Geros mokyklos“ forumas. 
„Mokyklos identitetas ir  
įvairovė“ (II dalis) 
13.00–14.30 
Ugdymo plėtotės centras

Jauniesiems mokytojams 
(uždaras renginys) 
13.00–14.30 
Švietimo ir mokslo ministeri-
ja, Ugdymo plėtotės centras

3D klasė – naujausias  
mokymo(si) metodas,  
nepaliekantis abejingų 
13.00–13.45 
UAB „Biznio mašinų kompanija“

Informacinės technologijos 
mokykloje: ar turime 
strategiją? 
13.00–13.45 
UAB „TAMO grupė“

Jaunųjų tyrėjų ugdymas:  
geroji patirtis ir perspektyvos 
14.00–14.45 
Lietuvos mokinių neformaliojo 
švietimo centras

Pagalba šeimoms, auginančioms 
elgesio ir emocijų, autizmo spek-
tro sutrikimų turinčius vaikus 
14.00–14.45 
Ugdymo plėtotės centras

Greitkelis į matematikos VBE 
14.00–14.45 
BĮ UAB „TEV”

Tekstų rišlumas 9 klasėje 
14.00–14.45 
UAB „Baltų lankų vadovėliai“

Pažįstu pasaulį tyrinėdamas: 
koks nuostabus gamtos 
pasaulis 
15.00–15.45 
Ugdymo plėtotės centras

Nesmurtinės komunikacijos 
metodika „Kaip mažinti patyčias 
mokykloje, naudojant Mahatma 
Gandžio idėjų principus?“ 
15.00–15.45 
VšĮ „Mokymosi mokykla“

„Geros mokyklos“ forumas. 
Diskusija „Polilogo kultūra ir 
partnerystė“ (III dalis) 
15.00–16.30 
Ugdymo plėtotės centras

Stiprios mintys virsta  
veiksmais 
15.00–16.30 
Aivaras Pranarauskas

Mokome apie ES: Euroscola, 
vaidmenų žaidimai, mokyklos  – 
ambasadorės 
15.00–15.45 
Europos Parlamento Informacijos 
biuras Lietuvoje

Prisijunkite prie bendro 
„Nordplus“ programos 
patirčių stalo! 
15.00–15.45 
Švietimo mainų paramos 
fondas

Pažįstu pasaulį tyrinėdamas: 
mokausi mąstyti kaip istorikas 
16.00–16.45 
Ugdymo plėtotės centras

Dizainu grindžiama mąstysena: 
išlaisvink kūrybiškumą 
16.00–16.45 
Dr. Dainora Maumevičienė

Tėvai ir mokytojai – kaip  
bendradarbiauti? 
16.00–16.45 
UAB „Šviesa“

„AHHAA“ mokslo šou 
16.00–16.45 
Mokslo centras „AHHAA“

Rašymo anglų kalba gudry-
bės  – kaip sėkmingai jų išmokti 
17.00–17.45 
Britų Taryba
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ATRADIMŲ LABORATORIJOS (3 salė)

1. Menų  
laboratorija

2. Mažųjų  
laboratorija 3. Knygų sala 4. Robotikos  

laboratorija
5 Gamtamokslinė  

laboratorija
6. Savęs ir pasaulio 

pažinimo laboratorija
7. Morkų ir obuolių  

paslaptys
8. Gamtos ir 

meno simbiozė

Smėlio fantazija 
11.00–12.30 
Klaipėdos  
Sendvario  
progimnazija

Mažoji gamtamokslinė 
laboratorija 
11.00–11.45 
Klaipėdos Gedminų 
progimnazija

Knygosūkis 
11.00–12.30 
Klaipėdos  
apskrities viešoji 
I. Simonaitytės 
biblioteka

Nuo smalsučio  
iki išradėjo 
11.00–12.30 
VšĮ „Robotikos  
mokykla,  
UAB „Gaminu“,  
Kauno r.  
Vinco Kudirkos 
viešoji biblioteka

Stebuklingos lazdelės 
paslaptis 
11.00–11.45 
UAB „Šviesa“ kartu su  
Kauno jėzuitų gimnazija

Pasaulio pažinimo  
laboratorija 
11.00–11.45 
LVJC

Ką slepia oranžinė  
morkos spalva? 
11.00–11.45 
Kėdainių šviesioji gimnazija

Gamtos ir meno 
simbiozė 
11.00–12.30 
Lietuvos muziejų 
asociacija

Mažoji gamtamokslinė 
laboratorija 
12.00–12.45 
Klaipėdos Gedminų 
progimnazija

Stebuklingos lazdelės 
paslaptis 
12.00–12.45 
UAB „Šviesa“ kartu su  
Kauno jėzuitų gimnazija

Pasaulio pažinimo  
laboratorija 
12.00–12.45 
LVJC

Ką slepia oranžinė morkos 
spalva? 
12.00–12.45 
Kėdainių šviesioji gimnazija

Muzikuojanti 
klasė 
13.00–13.45 
Klaipėdos Vydū-
no gimnazija

Stebėk, tyrinėk, atrask 
13.00–13.45 
Klaipėdos Martyno 
Mažvydo progimnazija

Knygosūkis 
13.00–14.30 
Klaipėdos  
apskrities viešoji 
I. Simonaitytės 
biblioteka

Nuo smalsučio  
iki išradėjo 
13.00–14.30 
VšĮ „Robotikos  
mokykla,  
UAB „Gaminu“, 
Kauno r.  
Vinco Kudirkos 
viešoji biblioteka

Stebuklingos lazdelės 
paslaptis 
13.00–13.45 
UAB „Šviesa“ kartu su  
Kauno jėzuitų gimnazija

Savęs pažinimo ir  
bendravimo atradimų  
laboratorija 
13.00–13.45 
LVJC

Obuolys! Kas slypi jame? 
13.00–13.45 
Prezidento Valdo Adamkaus 
gimnazija ir Lietuvos Aleksan-
dro Stulginskio universitetas

Gamtos ir meno 
simbiozė 
13.00–14.30 
Lietuvos muziejų 
asociacija

Muzikuojanti 
klasė 
14.00–14.45 
Klaipėdos Vydū-
no gimnazija

Stebėk, tyrinėk, atrask 
14.00–14.45 
Klaipėdos Martyno 
Mažvydo progimnazija

Supraskime gyvybės  
trapumą tyrinėdami 
14.00–14.45 
UAB „Šviesa“ kartu su 
Vilniaus „Saulės“ privačia 
gimnazija

Savęs pažinimo ir  
bendravimo atradimų  
laboratorija 
14.00–14.45 
LVJC

Obuolys! Kas slypi jame? 
14.00–14.45 
Prezidento Valdo Adamkaus 
gimnazija ir Lietuvos Aleksan-
dro Stulginskio universitetas

Menas – kalbų 
palydovas 
15.00–16.30 
Kauno Juozo 
Urbšio katalikiška 
pagrindinė  
mokykla

Inovatyvus ir kūry-
biškas konstravimas  
15.00–15.45 
Vilniaus inžinerijos 
licėjus ir MB „Creator 
Japonicus“

Istorijos tyrimai  
ir rekonstrukcija 
15.00–16.30 
Lietuvos muziejų 
asociacija

Bibliotekos  
išmanioji erdvė 
15.00–15.45 
Šiaulių apskrities 
Povilo Višinskio 
viešoji biblioteka

Supraskime gyvybės  
trapumą tyrinėdami 
15.00–15.45 
UAB „Šviesa“ kartu su  
Vilniaus „Saulės“  
privačia gimnazija

Savęs ir pasaulio  
pažinimo laboratorija 
15.00–15.45 
LVJC

Obuolys! Kas slypi jame? 
15.00–15.45 
Prezidento Valdo Adam-
kaus gimnazija ir Lietuvos 
Aleksandro Stulginskio 
universitetas

Gamtos ir meno 
simbiozė 
15.00–16.30 
Lietuvos muziejų 
asociacija

Idėjų mugė pradinių 
klasių mokytojams 
16.00–16.45 
Vilniaus inžinerijos 
licėjus ir MB „Creator 
Japonicus“

Bibliotekos  
išmanioji erdvė 
16.00–16.45 
Šiaulių apskrities 
Povilo Višinskio 
viešoji biblioteka

Supraskime gyvybės  
trapumą tyrinėdami 
16.00–16.45 
UAB „Šviesa“ kartu su  
Vilniaus „Saulės“  
privačia gimnazija

Žaidimų laboratorija 
mokytojams 
16.00–16.45 
LVJC

Idėjų mugė mokytojams 
16.00–16.45 
Prezidento Valdo Adam-
kaus gimnazija ir Lietuvos 
Aleksandro Stulginskio 
universitetas

Kviečiame užsukti į „Mokytojų kambarį“ 3 salėje, greta „Atradimų laboratorijų“. Čia galėsite 
dalyvauti Švietimo ir mokslo ministerijos organizuojamose diskusijose, susitikimuose su 
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos atstovais, dalytis idėjomis.



1. Menų  
laboratorija

2. Mažųjų  
laboratorija

3. Knygų  
sala

4 Robotikos  
laboratorija

5. Gamtamokslinė  
laboratorija

6. Įdomioji  
inžinerija

7. Matematikos labo-
ratorija

8. Gamtos ir 
meno simbiozė

Gamtos ir meno  
diagnostika ir 
gydymas 
10.00–11.30 
Lietuvos muziejų 
asociacija

Smagūs eksperimentai  
kiekvienam metų laikui 
10.00–10.45 
UAB „Šviesa“ ir VŠĮ „Šiaurės 
licėjus“

Komiksų centras 
10.00–11.30 
Šiaulių miesto 
savivaldybės 
viešoji biblioteka

Robotikos 
technologijų 
laboratorija 
10.00–11.30 
VGTU

Mus supančios medžiagos  
ir jų savybės 
10.00–10.45 
UAB „Šviesa“ kartu su Vilniaus 
„Sietuvos“ progimnazija

Mechatronika 
10.00–11.30 
Kauno jėzuitų 
gimnazija

3D matematika 
10.00–10.45 
Panevėžio miesto savivaldy-
bės viešoji biblioteka kartu 
su „Rožyno“ progimnazija

Gamtos ir meno 
simbiozė 
10.00–11.30 
Lietuvos muziejų 
asociacija

Smagūs eksperimentai 
kiekvienam metų laikui 
11.00–11.45 
UAB „Šviesa“ ir  
VŠĮ „Šiaurės licėjus“

Mus supančios medžiagos  
ir jų savybės 
11.00–11.45 
UAB „Šviesa“ kartu su Vilniaus 
„Sietuvos“ progimnazija

3D matematika 
11.00–11.45 
Panevėžio miesto savivaldy-
bės viešoji biblioteka kartu 
su „Rožyno“ progimnazija

Gamtos ir meno 
diagnostika ir 
gydymas 
12.00–13.30 
Lietuvos muziejų 
asociacija

Šviesos ir spalvų paslaptys 
12.00–12.45 
Prezidento Valdo Adamkaus 
gimnazija

Komiksų centras 
12.00–13.30 
Šiaulių miesto 
savivaldybės 
viešoji biblioteka

Robotikos  
technologijų 
laboratorija 
12.00–13.30 
VGTU

Mus supančios medžiagos  
ir jų savybės 
12.00–12.45 
UAB „Šviesa“ kartu su Vilniaus 
„Sietuvos“ progimnazija

Mechatronika 
12.00–13.30 
Kauno jėzuitų 
gimnazija

Matematika ir menas 
12.00–13.30 
Lietuvos muziejų asociacija

Gamtos ir meno 
simbiozė 
12.00–13.30 
Lietuvos muziejų 
asociacija

Šviesos ir spalvų paslaptys 
13.00–13.45 
Prezidento Valdo Adamkaus 
gimnazija

Elementariųjų dalelių  
identifikavimas 
13.00–13.45 
VŠĮ „Saulės“ privati gimnazija 
ir VU TFAI

Gamtos ir meno 
diagnostika ir 
gydymas 
14.00–15.30 
Lietuvos muziejų 
asociacija

LEGO „Mindstoms Education 
EV3“ – robotika pradedan-
tiesiems 
14.00–14.45 
Utenos r. savivaldybės A. ir 
M. Miškinių viešoji biblioteka

Kalėdinės 
puošmenos 
14.00–14.45 
Rokiškio Juozo 
Tumo-Vaižganto 
gimnazija

Robotikos  
technologijų 
laboratorija 
14.00–15.30 
VGTU

Elementariųjų dalelių  
identifikavimas 
14.00–14.45 
VŠĮ „Saulės“ privati gimnazija 
ir VU TFAI

Įdomioji  
inžinerija 
14.00–15.30 
VšĮ „Kauno 
technikos kole-
gija“ kartu su 
UAB „Baltec CNC 
Technologies“

Matematika ir menas 
14.00–15.30 
Lietuvos muziejų asociacija

Gamtos ir meno 
simbiozė 
14.00–15.30 
Lietuvos muziejų 
asociacija

Socialinių gebėjimų  
ugdymas moderniųjų  
technologijų pagalba 
15.00–15.45 
Utenos rajono savivaldybės 
A. ir M. Miškinių viešoji 
biblioteka

Kalėdinės 
puošmenos 
15.00–15.45 
Rokiškio Juozo 
Tumo-Vaižganto 
gimnazija

Kamera obscura – tamsioji 
kamera 
15.00–15.45 
Vilniaus Jono Basanavičiaus 
gimnazija kartu su Lietuvos dailės 
muziejaus Meno pažinimo centru
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Noriu būti išgirstas ir suprastas: 
komunikavimo kompetencijos ugdy-
mas priešmokykliniame amžiuje 
10.00–10.45 
Ugdymo plėtotės centras

Mokytojo įvaizdis visuomenėje. 
Kaip mes prie jo prisidedame? 
10.00–10.45 
Dr. Živilė Sederevičiūtė- 
Pačiauskienė

Informatikos ir informatinio 
mąstymo konkurso  
„Bebras“ apdovanojimų 
šventė 
10.00–13.00 
Ugdymo plėtotės centras, 
VU Matematikos ir informa-
tikos institutas

LJA debatai ,,Mokiniams turėtų 
būti uždrausti namų darbai!“ 
10.30–11.15 
VšĮ „Lietuvos Junior  
Achievement“

„AHHAA“ mokslo šou 
10.00–10.45 
Mokslo centras „AHHAA“

Augu bendraudamas,  
tyrinėdamas, kurdamas 
11.00–11.45 
Ugdymo plėtotės centras

Ar tikrai mano nuomonė  
yra mano? Medijų įtaka 
11.00–11.45 
Ugdymo plėtotės centras „Auginkime kūrėjus 

Lietuvai“ intelektualių 
pašnekesių I dalis:  
„Iš klasės – į biblioteką  –  
ir atgal!” 
11.00–12.30 
Ugdymo plėtotės centras

Pamokų idėjos. Kinas vietoj 
vadovėlio 
11.30–12.15 
Lietuvos kino centras prie 
Kultūros ministerijos

Ateities profesijos. Už ką vė-
liau vaikai dėkos mokytojams? 
11.00–11.45 
UAB „Šviesa“

Švietimo informacinių techno-
logijų centro el. paslaugos 
mokyklai. Į pagalbą asmenims, 
besirūpinantiems IKT diegimu 
mokyklose (IKT koordinatoriams) 
12.00–12.45 
Švietimo informacinių  
technologijų centras

Požeminiai garažai  
„Google“ karalystėje 
12.00–12.45 
Ugdymo plėtotės centras

Priešmokyklinio ugdymo 
galimybės. Mokslo knyga 
„Katino dienos” 
12.00–12.45 
UAB „Baltų lankų vadovėliai“

Saugus internetas – saugi mokyklos 
bendruomenė 
13.00–13.45 
Švietimo informacinių  
technologijų centras

Asmenybės branda ir  
motyvacija 
13.00–14.30 
Vega Dikčienė

Mokymosi priemonių evo-
liucija. Virtualiosios aplin-
kos „Eduka“ galimybės 
13.00–13.45 
UAB „Šviesa“

„Auginkime kūrėjus 
Lietuvai“ intelektualių 
pašnekesių II dalis:  
„Griauti(s) mokslo  
dramblio kaulo bokštą“ 
13.00–14.30 
Ugdymo plėtotės centras

Greitkelis į matematikos VBE 
13.00–13.45 
BĮ UAB „TEV”

STEM vaidmuo ugdant  
ateities specialistus 
13.00–13.45 
First Scandinavia Partners

Knygos paslaptis: ar tikrai viską 
žinome apie skaitymą? 
14.00–14.45 
Specialiosios pedagogikos ir  
psichologijos centras

Alfa kartos forumas.  
Kaip dirbti su šiuolaikiniais 
vaikais? 
14.00–14.45 
UAB „Šviesa“

Kalbinis raštingumas 
14.00–14.45 
UAB „Baltų lankų vadovėliai“

Kalbėjimo anglų kalba  
gudrybės, kaip sėkmingai  
jų išmokti 
14.00–14.45 
Britų Taryba

Kuriame saugią mokyklą kartu. 
Misija įmanoma? 
15.00–15.45 
Specialiosios pedagogikos ir  
psichologijos centras

Ar šiuolaikiniai paaugliai  
knygose atranda save? 
15.00–15.45 
Ugdymo plėtotės centras

 

„Auginkime kūrėjus 
Lietuvai“ intelektualių 
pašnekesių III dalis:  
„Tapti mokyklos  
architektu – panku“ 
15.00–16.30 
Asociacija „Žinių ekono-
mikos forumas“, Ugdymo 
plėtotės centras

Kaip tobulėti kiekvienam – 
mokytojui, mokiniui, tėvams? 
15.00–15.45 
Socialinių mokslų kolegija

Lietuvių kalba šiuolaikiniam 
vaikui – ar susikalbėsime? 
15.00–16.30 
UAB „Šviesa“

Kaip įveikti vaizdo kūrimo baimes ir 
išnaudoti visas jo galimybes? 
16.00–16.45 
Audrius Martinkus

STEM mokymas su NASA ir 
LEGO Education Kosmoso 
projektų rinkiniu 
16.00–16.45 
UAB „Baltic Orbis”

Mano gerosios mokyklos 
istorija 
16.00–17.30 
Ugdymo plėtotės centras, 
VšĮ „Mokymosi mokykla“

Pamokų idėjos.  
Kinas vietoj vadovėlio 
16.00–16.45 
Lietuvos kino centras prie 
Kultūros ministerijos

„AHHAA“ mokslo šou 
17.00–17.45 
Mokslo centras „AHHAA“

Kviečiame užsukti į „Mokytojų kambarį“ 3 salėje, greta „Atradimų laboratorijų“. Čia galėsite 
dalyvauti Švietimo ir mokslo ministerijos organizuojamose diskusijose, susitikimuose su 
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos atstovais, dalytis idėjomis.


