
Parodos „Mokykla 2014“ bibliotekos renginių programa 

Lapkričio 21–23 d., Lietuvos parodų ir kongresų rūmai „Litexpo“ (Laisvės pr. 5) 

PENKTADIENIS, lapkričio 21 d. 

11.00–11.45 „Užkalbėti 
akmenį“ 

Trakų viešoji 
biblioteka 

7–10 klasių mokytojai Edukacinis užsiėmimas (integruota pamoka), skirta 
supažindinti su lietuvių tautoje naudojamais simboliais ir jų 
samprata.   
Užsiėmimas skirtas pabandyti pažvelgti į savo pasąmonę. Pažinti 
save. 
Išlaisvinti kūrybines galias (mokytojams). 

12.00–13.45 „Šilutės F. 
Bajoraičio 
viešosios 
bibliotekos 
ekslibrisų 
mokyklėlė 
„Kuršių marių 
vėtrungės-
praėjusių amžių 
„feisbukas“ 

Šilutės rajono 
savivaldybės Fridricho 
Bajoraičio viešoji 
biblioteka 

Moksleiviai, vyresni nei 12 metų. Į 
renginį gali registruotis mokytojas 
ir atsivežti mokinių klasę / grupę. 

Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos 
grafikos kūrimo studija „Kuršių marių vėtrungės – praėjusių amžių 
„Feisbukas“. Grafikos kūrimo studijoje dalyviai supažindinami su 
grafikos meno specifika ir subtilybėmis, praktiškai išbando 
iškiliaspaudės grafikos rūšies – lino raižinio – kūrimo procesą, 
išmoksta dirbti su specialiais įrankiais. Susitikimo metu kiekvienas 
dalyvis, vadovaujant dailininkui, savo rankomis gali sukurti knygos 
nuosavybės ženklą – asmeninį ekslibrisą ar kitą mažosios grafikos 
kūrinį. Kviečiami dalyvauti mokyklinio amžiaus vaikai (nuo 12 metų), 
jaunimas ir suaugusieji.   

13.00–16.45 Gyvoji 
biblioteka – 
pokalbiai su 
gyvosiomis 
knygomis 
ATVIRAS 
RENGINYS 

Nacionalinis socialinės 
integracijos institutas 

Mokiniai, mokinių tėvai, 
mokytojai, bibliotekininkai, visi 
besidomintieji 

„Gyvosios knygos“ – visuomenės pažeidžiamos grupės. Skaitymas 
„Gyvojoje bibliotekoje“ yra susidomėjusio skaitovo ir knygos 
pokalbis, kurio tikslas – naikinti mitus ir stereotipus, nepagrįstas 
nuomones, ugdyti supratimą bei toleranciją. Per keliolika minučių 
skaitovas spėja pabūti kitoje „fronto pusėje“ – suprasti ir išsiaiškinti, 
sugriauti tuščias nuomones ir pažinti. „Gyvoji biblioteka“ – metodas, 
skatinantis pagarbą Žmogaus teisėms, vykdomas Nacionalinio 
socialinės integracijos instituto.  

14.00–14.45  Žaidimo 
„BINGO“ 
(skaitymo 
iššūkis) 
pristatymas 
ATVIRAS 
RENGINYS 

Jonavos Raimundo 
Samulevičiaus 
progimnazijos 
biblioteka 

2–5 (kiti gali stebėti) Žaidimas skirtas mėgstantiems skaityti 5–8 klasių mokiniams. Vienu 
metu gali žaisti 2–5 žaidėjai. Žaidime yra 25 langeliai su klausimais 
apie skaitomas knygas. Klausimai susiję su knygų pavadinimais, 
pagrindiniais veikėjais, personažais, siužetu ir t. t. Žaidėjas, teisingai 
atsakęs į visus pasirinktos eilutės klausimus, tampa nugalėtoju. 
Galimi prizai žaidėjams. Taip pat bus pristatomas žaidimas, kurį 
moksleiviai gali žaisti visus mokslo metus savo mokyklos bibliotekoje. 
Šiame žaidime būtina perskaityti visą knygą. 



15.00–16.00 Skaitykime 
vaikams balsu. 
Garsinis 
skaitymas 
personažų 
pagalba 

Jonavos Justino 
Vareikio 
progimnazijos 
biblioteka 

Jaunesniųjų klasių moksleiviai. Į 
renginį gali registruotis mokytojas 
ir atsivežti mokinių klasę / grupę. 

Renginys skirtas jaunesniųjų klasių moksleiviams. Vienu metu gali 
dalyvauti nuo 1 iki 20 mokinių. Bibliotekininkė Danguolė skaito 
pasakas, įdomias įvairių knygų vaikams ištraukas. Skaitydama ji 
naudojasi savo siūtomis lėlėmis, kurios išreiškia skaitomo kūrinio 
personažus. Taip ji dar labiau sudomina vaikus. Skaitymo metu ji 
bendrauja su klausytojais. Garsinis skaitymas gali sudominti ir vaikų 
tėvelius. 

15.00–17.00 Konsultacijos 
dėl skaitmeninių 
mokymosi 
priemonių 5–8 
klasėms 

Ugdymo plėtotės 
centras 

Mokytojai, mokyklų vadovai, 
neformaliojo ugdymo mokytojai, 
tėvai, mokiniai 

Atėję į konsultacijas dėl skaitmeninių mokymosi priemonių 5–8 
klasėms, galėsite daugiau sužinoti apie parengtų lietuvių kalbos, 
gamtos mokslų, geografijos, žmogaus saugos ir sveikatos interneto 
svetainių, skaitmeninio mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo 
ir įsivertinimo instrumento, metodinės kompetencijų ugdymo 
svetainės teikiamas galimybes ir jas išbandyti. 
Projekto darbuotojai atsakys į Jūsų klausimus. 

16.00–16.45 Komiksų 
piešimo 
dirbtuvės 

Miglė Anušauskaitė Jaunimas nuo 14 metų. Į renginį 
gali registruotis mokytojas ir 
atsivežti mokinių klasę / grupę. 

Renginys skirtas supažindinti moksleivius su komiksų kultūra, 
paskatinti išreikšti mintis bei jausmus vaizdo ir teksto sintezėje – 
komiksuose. Bus trumpai pristatomas komiksų žanras, rodomi įvairūs 
žanro pavyzdžiai. Komiksų autorė Miglė Anušauskaitė papasakos apie 
technikas, kurias pati naudoja piešdama. Dirbtuvių dalyviai bus 
skatinami patys pabandyti nupiešti komiksą.  

17.00–17.15 Literatūrinio 
„Knygų Kalėdų“ 
kryžiažodžio 
dienos 
nugalėtojų 
apdovanojimas 

Ugdymo plėtotės 
centras 

Mokiniai, mokinių tėvai, 
mokytojai, bibliotekininkai, visi 
besidomintieji 

Penki parodos lankytojai, teisingai išsprendę literatūrinį „Knygų 
Kalėdų“ kryžiažodį, bus apdovanoti „Knygų Kalėdų“ akcijos bičiulių 
įsteigtais prizais.  

ŠEŠTADIENIS, lapkričio 22 d. 

10.00–12.00 „Hello, this is 
library calling“ 

Konsultuoja Julija 
Glosaitė, Tautvilė 
Jurgelevičienė 

Mokiniai, mokinių tėvai, 
mokytojai, visi besidomintieji 

Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka kviečia susipažinti su 
20-ies bibliotekų veikla, jų siūlomomis paslaugomis, artėjančiais 
renginiais. Išsirinkti tinkamiausią biblioteką, gauti reikalingiausią 
informaciją dalyviams padės bibliotekos konsultantai. Visi norintieji 
galės užsiregistruoti į didžiausią Antakalnio biblioteką, naujausią – 
Pilaitės, vaikų – „Saulutės“ filialą – ir nemokamai gauti visoje 
Lietuvoje galiojantį LIBIS skaitytojo pažymėjimą. 



10.00–17.00 Konsultacijos 
dėl skaitmeninių 
mokymosi 
priemonių 5–8 
klasėms 

Ugdymo plėtotės 
centras 

Mokytojai, mokyklų vadovai, 
neformaliojo ugdymo mokytojai, 
tėvai, mokiniai 

Atėję į konsultacijas dėl skaitmeninių mokymosi priemonių 5–8 
klasėms, galėsite daugiau sužinoti apie parengtų lietuvių kalbos, 
gamtos mokslų, geografijos, žmogaus saugos ir sveikatos interneto 
svetainių, skaitmeninio mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo 
ir įsivertinimo instrumento, metodinės kompetencijų ugdymo 
svetainės teikiamas galimybes ir jas išbandyti. 
Projekto darbuotojai atsakys į Jūsų klausimus. 

10.00–17.00 IKT priemonių 
pristatymas 
„Kartu galim 
daug“ 

Pasvalio rajono 
savivaldybės Švietimo 
pagalbos tarnyba 

Tėvai, mokytojai, bibliotekininkai, 
pagalbos mokiniui specialistai 

Pasvalio rajono pagalbos mokiniui specialistų metodinė veikla 
orientuota į šios srities specialistų kompetencijų tobulinimą kitokių 
vaikų ugdymo kokybei užtikrinti. Mokomasi kartu su vaikais, todėl ir 
būrelio veiklos formos įvairios: rengiamos ir įgyvendinamos 
edukacinės programos, skirtos specialiųjų poreikių mokinių 
gebėjimams ir įgūdžiams ugdyti, organizuojami konkursai (rašinio, 
dailyraščio, matematikos), viktorinos, parodos, kūrybinės dirbtuvės ir 
kiti renginiai. Specialieji pedagogai ir logopedai rengia metodines 
priemones, naudoja jas ugdymo procese ir dalijasi jų poveikio 
stiprinimo ugdant specialiųjų poreikių vaikus (mokinius) patirtimi ne 
tik su savo rajono kolegomis, bet ir su kolegomis iš Rokiškio, 
Pakruojo, Biržų, Joniškio, Kėdainių, Kupiškio, Panevėžio, Radviliškio 
rajonų. Plačiau susipažinti su būrelio metodine veikla galima 
svetainėje pasvaliospecialistai.jimdo.com. Parodoje ketinama 
interaktyviai pristatyti metodinio būrelio veiklų įtaką specialiųjų 
ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymui. 

10.00–12.45 Animacijos 
dirbtuvės 
„Mitas kitaip“ 

Vilniaus miesto 
savivaldybės centrinė 
biblioteka. Vadovai – 
profesionalūs 
animatoriai Valentas 
Aškinis ir Jūratė 
Leikaitė. 

7–8 klasių moksleiviai. Į renginį 
gali registruotis mokytojas ir 
atsivežti mokinių klasę / grupę. 

Animacinio filmo kūrimo dirbtuvės 7–8 klasių moksleiviams. Kuriamo 
filmo tema – lietuvių siaubo pasakos ir sakmės. Dirbtuvių metu 
dalyviai turės galimybę susipažinti su lietuvių tautosaka, sukurti 
animacinio filmo scenarijų, kadruotę ir dekoracijas, filmuoti scenas, 
įgarsinti personažus, nemokamai gauti savo sukurto filmo įrašą.  
 
 

12.00–15.45 Gyvoji 
biblioteka – 
pokalbiai su 
gyvosiomis 
knygomis 

Nacionalinis socialinės 
integracijos institutas 

Mokiniai, mokinių tėvai, 
mokytojai, bibliotekininkai, visi 
besidomintieji 

„Gyvosios knygos“ – visuomenės pažeidžiamos grupės. Skaitymas 
„Gyvojoje bibliotekoje“ yra susidomėjusio skaitovo ir knygos 
pokalbis, kurio tikslas – naikinti mitus ir stereotipus, nepagrįstas 
nuomones, ugdyti supratimą bei toleranciją. Per keliolika minučių 
skaitovas spėja pabūti kitoje „fronto pusėje“ – suprasti ir išsiaiškinti, 
sugriauti tuščias nuomones ir pažinti. „Gyvoji biblioteka“ – metodas, 
skatinantis pagarbą Žmogaus teisėms, vykdomas Nacionalinio 
socialinės integracijos instituto.  



13.30–13.45 Biblioteka – 
kūrybiška erdvė 
Kino ir 
šiuolaikinio 
šokio klubo 
idėjoms 

Anykščių Jono Biliūno 
gimnazija 

Mokiniai, mokinių tėvai, 
mokytojai, bibliotekininkai, visi 
besidomintieji. Į renginį gali 
registruotis mokytojas ir atsivežti 
mokinių klasę / grupę. 

Renginyje pristatoma Anykščių Jono Biliūno gimnazijos Kino ir 
šiuolaikinio šokio klubo veikla ir mokinių kūryba. Skirta visiems tiems, 
kurie domisi kino ir šiuolaikinio šokio kūrybos galimybėmis 
mokykloje. Savo klubą ir kūrybą pristatys Kino klubo nariai – mokiniai 
ir studentai. 

14.00–14.45 Matematinių 
žaidimų žavesys 

Italų kultūros 
institutas 

Mokiniai, mokinių tėvai, 
mokytojai, bibliotekininkai, visi 
besidomintieji. Į renginį gali 
registruotis mokytojas ir atsivežti 
mokinių klasę / grupę. 

Mokiniai dažnai galvoja, kad su realiu gyvenimu matematika mažai 
susijusi. Tačiau mes patys galime atrasti teoremas ir tapti 
matematikos ekspertais. Tereikia pagalvoti, kaip pritaikyti sausas 
formules, kad matematika taptų smagi. Viktorinose dažnai tenka 
atlikti veiksmus su daugiaženkliais skaičiais: o kartą perpratus 
sistemą, vėliau nebesunku labai greitai suskaičiuoti rezultatą. 
Vedėjas: Giorgio Dendi, italų matematikas-enigmistas, laimėjęs 
nacionalinę matematikos olimpiadą. Jis ruošia moksleivius 
nacionalinėms ir tarptautinėms matematikos olimpiadoms, yra 
sukūręs daug matematinių žaidimų ir viktorinų. Giorgio taip pat yra 
dalyvavęs televizijos viktorinose ir konkursuose. 

15.00–15.45 Matematinių 
žaidimų žavesys 

Italų kultūros 
institutas 

Mokiniai, mokinių tėvai, 
mokytojai, bibliotekininkai, visi 
besidomintieji.  
Į renginį gali registruotis 
mokytojas ir atsivežti mokinių 
klasę / grupę. 

16.00–16.45 Mūsų patirtis 
mokyklinių 
laikraščių 
leidybos srityje 

Prienų švietimo 
centras 

Mokiniai, mokytojai, 
bibliotekininkai. Į renginį gali 
registruotis mokytojas ir atsivežti 
mokinių klasę / grupę. 

Pristatomas neformaliojo švietimo renginys – mokyklinių laikraščių 
leidėjų kūrybinės dirbtuvės „Mokyklos laikraštis rašo…“.  

16.00–18.00 Žmogaus teisės 
ir žurnalistika 
KITAIP: 
inovatyviai, 
interaktyviai ir 
kūrybiškai  

Nacionalinis socialinės 
integracijos institutas, 
Jaunųjų žurnalistų 
ugdymo programa 

Mokiniai, mokinių tėvai, 
mokytojai, bibliotekininkai, visi 
besidomintieji.  
Į renginį gali registruotis 
mokytojas ir atsivežti mokinių 
klasę / grupę. 

Nacionalinis socialinės integracijos institutas – organizacija, aktyviai 
veikianti tolerancijos ugdymo, neigiamų visuomenės nuostatų 
keitimo, švietimo apie žmogaus teises srityje. Mes taikome socialines 
inovacijas, padedančias daugialypėje visuomenėje integruotis 
žmonėms iš įvairių pažeidžiamų socialinių grupių. Pristatymo metu 
ne tik išgirsite apie Jaunųjų žurnalistų ugdymo programą, bet ir 
galėsite išgirsti teoriškai ir dalyvauti praktiškai „Myliu pandą“ 
(judėjimo prieš neapykantos kalbą) užsiėmime.  



17.00–17.15 Literatūrinio 
„Knygų Kalėdų“ 
kryžiažodžio 
dienos 
nugalėtojų 
apdovanojimas 

Ugdymo plėtotės 
centras 

Mokiniai, mokinių tėvai, 
mokytojai, bibliotekininkai, visi 
besidomintieji 

Penki parodos lankytojai, teisingai išsprendę literatūrinį „Knygų 
Kalėdų“ kryžiažodį, bus apdovanoti „Knygų Kalėdų“ akcijos bičiulių 
įsteigtais prizais.  
 
 
 
 
 
 
 

SEKMADIENIS, lapkričio 23 d. 

11.00–11.45 Aktyvi veikla 
„Įdomiai ir 
paprastai apie 
žaidimus. 
Žaidžiame 
kartu“  

Radviliškio rajono 
savivaldybės švietimo 
ir sporto paslaugų 
centras 

Mokytojai, pagalbos mokiniui 
specialistai, mokinių tėvai 

Radviliškio r. Šeduvos lopšelis-darželis pristato naujovišką ugdymosi 
metodiką, paremtą interaktyviu vaiko ir ugdymosi aplinkos santykiu 
bei vaizdo ir garso integracija perduodant informaciją. Tai ugdomųjų 
veiklų, užsiėmimų kartu su tėvais pristatymas per interaktyvų 
„žąsies“ žaidimą „Prisistatome kitaip“. Turiningas ir lavinantis pagal 
senovinį „žąsies“ stalo žaidimą sukurtas interaktyvus žaidimas 
keliaujant žaidimo langeliais atskleis galimybę susipažinti su lopšeliu-
darželiu, pedagogų ir tėvų pasiūlytomis ir įgyvendintomis idėjomis, 
edukacinėmis erdvėmis. Tai virtuali pažintis. Šiame žaidime atsispindi 
tėvų, kaip ugdymo partnerių, pasiūlytos idėjos, kurios padeda 
kūrybingai dirbti su vaiku. Žaidžiant mokomuosius kompiuterinius 
žaidimus yra veikiami pagrindiniai vaiko pojūčiai (rega, klausa, 
lytėjimas) ir emocijos, todėl vaikas optimaliai įtraukiamas į mokymosi 
procesą. Seni liaudies žaidimai atgimsta ir suburia šeimą bendrai 
veiklai. Taip pat bus pristatomas lietuvių liaudies stalo žaidimas 
„Bitelės“. Lankytojai praktiškai galės susipažinti su žaidimo 
taisyklėmis, pažaisti. Pedagogai ir tėvai galės susipažinti su žaidimo 
lavinamosiomis galimybėmis (skaičiavimo, kalbinis lavinimas, 
socialinių, pažinimo kompetencijų tobulinimas). 
Praktinis darbas – viena svarbiausių ugdymo(si) formų, suteikianti 
galimybę ne tik plėtoti jau įgytas žinias, bet ir aiškintis, atrasti naujų, 
mokytis dirbti komandoje. Ugdytiniai gali pažinti, eksperimentuoti. 
Tai palengvina ugdymosi procesą. Vaizdinė medžiaga, skaitmeninis 
ugdymosi turinys stiprina motyvaciją ugdytis. 



 

Lapkričio 22 d. 14.00–14.45 val., 5.3 konferencijų salė 

Mokyklos biblioteka kaip funkcija, o ne fizinė erdvė – kaip integruoti medijų ir informacinį raštingumą į mokymosi procesą? (Sofia Malmberg) 

 

Informacija ir registracija: www.parodamokykla.lt 

12.00–12.45 Erdvinių 
iliustracijų 
dirbtuvėlės 

Paulius Juodišius Jaunesniojo amžiaus vaikai, jų 
tėveliai. Registruotis gali ir 
pradinukų mokytojai / auklėtojai ir 
atsivežti vaikų grupeles. 

Dirbtuvių vadovas klausinėdamas dalyvių patarimų nupieš pasakos 
personažą. Kartu pasitardami sugalvosime trumpą personažo istoriją. 
Karpysime, paišysime ir klijuosime erdvines pop up iliustracijas apie 
sukurto personažo nuotykius. 

13.00–13.15 Literatūrinio 
„Knygų Kalėdų“ 
kryžiažodžio 
dienos 
nugalėtojų 
apdovanojimas 

Ugdymo plėtotės 
centras 

Mokiniai, mokinių tėvai, 
mokytojai, bibliotekininkai, visi 
besidomintieji 

Penki parodos lankytojai, teisingai išsprendę literatūrinį „Knygų 
Kalėdų“ kryžiažodį, bus apdovanoti „Knygų Kalėdų“ akcijos bičiulių 
įsteigtais prizais.  

Renginyje nagrinėsime šiuos klausimus: 

 Ką reiškia „Mokyklos biblioteka kaip funkcija“? 

 Kaip sukurti bibliotekos programą, orientuojantis į medijų ir informacinį raštingumą, paremtą mokyklos programa? 

 Kaip mokyklos biblioteka gali prisidėti siekiant mokyklos edukacinių tikslų? 

 Projektine veikla paremti pavyzdžiai, kaip medijų ir informacinis raštingumas gali būti integruotas į mokymosi aplinką. 

Sofia Malmberg dirba bibliotekininke Stokholmo Adolfo Friedricho muzikos mokykloje – pradinėje ugdymo įstaigoje, 

kurioje chorinė muzika naudojama kaip ugdymo metodas. Ji yra gerai žinoma lektorė, skatinanti aktyvios mokyklos 

bibliotekos plėtrą. Neseniai drauge su IKT instruktoriumi Teo Graneriu ji išleido šia tema knygą. S. Malmberg yra bibliotekos 

ir informacijos mokslų su Centrinės Europos istorijos pakraipa magistrė, yra dirbusi įvairiose bibliotekose, taip pat jaunimo 

informavimo ir IT koordinavimo srityje.  

Renginį organizuoja Ugdymo plėtotės centras ir Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje. 

Renginys vyks anglų kalba su sinchroniniu vertimu. 
 

http://www.parodamokykla.lt/

