Diskusija „Dekoduoti ugdymo
scenarijai ateičiai“
Lapkričio 22 d. (penktadienis) 13 val. / 5.2 salė

KVIEČIAME Į PARODĄ
MOKYKLA 2019
Lapkričio 22–23 d., LITEXPO

VU siūlomi renginiai ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio
ugdymo pedagogams

Kokiai ateičiai šiandien mokykla ugdo mokinius ir ar jos
įgyvendinamas ugdymo turinys padės įveikti ateityje
individui ir visuomenei kilsiančius iššūkius? Ar galime
šiandien dekoduoti ugdymo scenarijus ateičiai ir juos
paversti edukacinėmis aplinkomis ir mokymosi veiklomis?
Ar ugdymo turinio „perkrovimas“ padės įtraukti mokinius,
mokytojus ir kitas suinteresuotas puses į ugdymo
praktikos išlaisvinimą ir (ne)standartinių mokymosi
rezultatų siekimą, kuriuos įvertintų (ne)standartinė
pasiekimų vertinimo sistema.
Kviečiami diskutantai: Kūrybingumo mokyklos įkūrėjas,
scenaristas, vaizduotės tyrėjas ir filosofijos profesorius
Kristupas Sabolius; ugdymo mokslų profesorė,
monografijų apie ugdymo filosofiją autorė Lilija Duoblienė;
vaiko psichologinės raidos tyrėja, konsultacijų ir mokymo
centro vadovė, profesorė Roma Jusienė ir menotyrininkas,
muziejų ekspertas, komunikacijos docentas Juozapas
Blažiūnas.

Požymis gamtamoksliniame
ugdyme. Ką turėtų žinoti
vaikystės pedagogas?

Mano klasėje visi mokiniai
mėgsta skaityti...
Lapkričio 23 d., 15:00-15:45 val. / Sprendimų klasė (3.2 salė)

Lapkričio 23 d. 12:00-12:45 val. / Sprendimų klasė (3.2 salė)
Seminaras skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
pedagogams, pradinių klasių mokytojams.
Požymiai pagal kuriuos galima atskirti, lyginti, grupuoti,
klasifikuoti... Vaikų pastabumo ugdymas ir požymių
radimas - raktas pažįstant gamtos pasaulį. Praktinės
užduotys, kurias atliks užsiėmimo dalyviai, − tai idėjos
ugdomosioms veikloms darželyje ir pasaulio pažinimo
pamokoms mokykloje.

Seminaras pradinių klasių mokytojams, besidomintiems
skaitytojo ugdymu.
Skaitytojo ugdymo idėjų, metodų daug, bet kurios iš jų ir
kada taikytinos? Kaip dirbti su skirtingų gebėjimų,
skirtingos patirties mokiniais? Remdamiesi konkrečiais
pavyzdžiais aptarsime šiuos ir kitus skaitytojo ugdymo
klausimus.
Seminarą veda doc. Vaiva Schoroškienė.

Seminarą veda doc. Rita Makarskaitė-Petkevičienė.

Kviečiame ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogus
apsilankyti ir kitose erdvėse, kuriose sutiksite VU atstovus.

REAGUOK.LT – pagalbos
įvykus patyčioms mokykloje
efektyvinimas

Palankios ugdymuisi
aplinkos kūrimas
Lapkričio 22 d. 13.00–13.45 val. / Mokytojų laikas (5.1 salės fojė)

Lapkričio 22 d. 11:00-11:45 val. / Mokytojų laikas (5.1 salės fojė)
Renginyje pristatysime virtualų mokymų kursą REAGUOK.LT.
Tai pirmieji Lietuvoje nuotoliniai savarankiški nemokami
mokymosi kursai pedagogams apie patyčių prevenciją ir
intervenciją mokykloje. Tai interaktyvus ir šiuolaikinis būdas
pagilinti savo žinias pagalbos teikimo srityje, įvykus
patyčioms. Šis kursas yra akredituotas Vilniaus universiteto
Pedagogų kompetencijų tobulinimo ir plėtros centro, todėl
pedagogas, sėkmingai baigęs mokymus ir atlikęs reikiamas
užduotis, turi galimybę gauti kvalifikacijos tobulinimo
pažymėjimą.
Atvykę į renginį, sužinosite apie tai išsamiau! Bet kada
užsiregistravę interneto svetainėje ir sukūrę savo asmeninę
paskyrą, mokymosi procesą galėsite pradėti nedelsiant.
Jūsų lauks 15-os minučių pristatymas, vėliau Jus
konsultuosime Jums rūpimais klausimais.
Lektorė: Kamila Gasinska, „Kurk Lietuvai“ alumnė,
psichologė, REAGUOK.LT svetainės kūrėja.

VU Pedagogų rengimo centras mokytojus kviečia
pasikonsultuoti su doc. dr. Violeta Gevorgianiene.

Pradedi dirbti mokykloje.
Kaip sekasi?
Lapkričio 22 d. 14.00–15.30 val. / Mokytojų kambarys (4 salė)
Pasirinkę atspirties tašku karjeros pradžią, diskutuosime
apie mokytojo karjeros galimybes. Su kuo susiduria
pradedantysis mokytojas? Kokia darbo švietimo įstaigoje
pradžia? Kokios pagalbos sulaukia iš švietimo sistemos,
mokyklos ir kokios reikėtų? Švietimo bendruomenė
susipažins su šiuo metu išbandoma pedagogine stažuote
(2018–2022 m. Nacionalinės švietimo agentūros ir
Pedagogų rengimo centro vykdomu ES struktūrinių fondų
projektu „TĘSK“), kurioje dalyvauja ir VU stažuotojai.
Diskusijoje dalyvaus pirmus metus projekte dalyvavę
stažuotojai, mentoriai, stažuotės vadovai, mokyklų vadovai
ir kiti.

