SUPLANUOKITE ekskursijas ir išvykas

su mokiniais parodoje „ADVENTUR
2015“
PAŽINKITE

LIETUVĄ

IR

PASAULĮ,

perkeldami geografijos pamoką už
mokyklos ribų

Kviečiame mokytojus ir moksleivius edukaciniais tikslais 2015 m. sausio 23-25 dienomis apsilankyti Lietuvos
parodų ir kongresų centre „Litexpo“ tarptautinėje turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodoje „ADVENTUR
2015“. Moksleiviams ir mokytojams „ADVENTUR“ taps gyva, interaktyvia geografijos pamoka, kurioje laukia
neatrasti Lietuvos ir pasaulio kampeliai, susitikimai su garsiais keliautojais, jų pasakojimai ir patyrimai.
Parodos ADVENTUR 2015 akcentas – atsakingas kelionių planavimas. Kaip surengti įsimintiną ekskursiją mokiniams, kaip
sudominti moksleivius šalies geografija ir istorija, kokius neatrastus kampelius ir įdomybes galima atrasti Lietuvoje? Tam
yra skirta parodos tema „Mokymo įstaigų išvykos ir kelionės su vaikais“, o atsakymai į visus klausimus apie gimtąją šalį bus
atrasti parodos ADVENTUR 2015 atskiroje salėje „Pažink Lietuvą“.
Parodoje mokytojai ir mokiniai kartu galės susipažinti su Lietuvos miestais, istorija, gamta ir kultūra, sužinoti kokias
ekskursijas, maršrutus ir edukacines keliones siūlo Lietuvos turizmo atstovai, kaip planuoti išvykas su moksleiviais, kaip
kelionių metu galima geriau pažinti Lietuvą ir atrasti kultūrines kiekvieno šalies regiono ypatybes.
2015-ieji metai Lietuvoje paskelbti Etnografinių regionų metais. ADVENTUR parodoje mokytojai ir mokiniai kviečiami
atrasti ir Lietuvos etnografinių regionų savitumus – Dzūkiją, kuri sunkiai įsivaizduojama be miško amatų ir savito
kulinarinio paveldo, Aukštaitiją, nuo neatmenamų laikų garsią polifoninėmis dainomis-sutartinėmis, Žemaitiją, išlaikiusią
ryškiausią tarmę ir žiemos palydėtuves su Užgavėnių apranga ir blynais, persikėlusiais į kitus šalies regionus, Suvalkiją,
garsią ne tik didžiulėmis sodybomis bet ir vis dar per Kalėdas gyva „šyvio šokdinimo“ tradicija, Mažosios Lietuvos
savitumu, kurį iliustruoja kūrėnų ir burvalčių vėtrungės.

Tarptautinėje turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodoje “ADVENTUR 2015” dalyvaus per 200 turizmo bendrovių iš 18
pasaulio šalių: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Čekijos, Gruzijos, Indonezijos, Irano, JAE, Lenkijos, Portugalijos,
Turkijos, Tailando, Tuniso, Norvegijos, Slovakija, Suomijos, Seišelių salų.
Parodos renginių programoje – susitikimai su garsiais Lietuvos keliautojais, žinomais žmonėmis, miestų pristatymai,
lietuviškų amatų dirbtuvės, pasaulio tautų mugė, Lietuvos muzikos festivalių prisistatymai, Vaikų kambarys su edukacine
renginių programa, staigmenos ir loterijos.
Parodos darbo laikas:




Sausio 23 d. - 10.00:18.00
Sausio 24 d. - 10.00:18.00
Sausio 25 d. - 10.00:17.00

SVARBU! Mokytojams ir moksleiviams, atvykusiems į parodą grupe bus taikoma 60 proc. nuolaida bilietui. Bilieto kaina
asmeniui – 1,5 EUR. Norint, kad Jūsų mokyklos mokytojai ir mokiniai galėtų įsigyti lengvatinį bilietą parodos bilietų kasose,
mokytojai iki sausio 20 d. turi informuoti parodos organizatorius elektroniniu paštu j.masiuliene@litexpo.lt apie ketinimą
apsilankyti parodoje „ADVENTUR 2015“, įvardinti atvyksiančių žmonių skaičių ir mokyklos pavadinimą.

Daugiau informacijos: Jolanta Masiulienė, j.masiuliene@litexpo.lt, +370 815 19003, www.litexpo.lt

