KVIETIMAS MOKYTOJAMS IR MOKINIAMS
Tarptautinė turizmo paroda ADVENTUR 2016 kartu su Lietuvos geografijos
mokytojų asociacija skelbią pirmąjį Lietuvoje Žinių konkursą 6-12 klasių
moksleiviams „Pažink Lietuvos miestus“ ir kviečia 2016 m. sausio 22 dieną
nemokamai apsilankyti Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, Laisvės pr.
5, Vilnius
Kviečiame mokytojus ir moksleivius palaikyti savo progimnazijų ir gimnazijų atstovus ir atvykti į parodą ADVENTUR 2016 su
sirgalių komanda. Moksleiviams ir mokytojams paroda taps gyva, interaktyvia geografijos pamoka, kurioje laukia neatrasti
Lietuvos ir pasaulio kampeliai, susitikimai su garsiais keliautojais, jų pasakojimai ir patyrimai. 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.

KAS YRA ADVENTUR?
ADVENTUR - tai trijų dienų nuotaikingas mini turas po dar nepažintus Lietuvos kampelius, tolimas ir užburiančias pasaulio
šalis, viliojantį ir magišką kelionių pasaulį. Vienoje vietoje bus galima susipažinti su Lietuvos ir užsienio turizmo ir poilsio
galimybėmis, tolimais kraštais, Europos miestais, aktyviomis pramogomis bei patirti emociją "Noriu keliauti čia ir dabar!"
PASAULIS PARODOJE
Parodoje pristatomos 37 pasaulio šalys ir maršrutai: Andora, Australija, Austrija, Baltarusija, Brazilija, Bulgarija, Čekija,
Egiptas, Estija, Filipinai, Graikija, Gruzija, Indonezija, Ispanija, Italija, Izraelis, Japonija, JAV, Jungtiniai Arabų Emyratai, Kinija,
Latvija, Lenkija, Lietuva, Malaizija, Marokas, Portugalija, Rumunija, Seišelių salos, Slovakija, Slovėnija, Šri Lanka, Šveicarija,
Šiaurės Kipras, Tailandas, Turkija, Ukraina, Vengrija.
Lietuvos turizmą parodoje prisistatys nes 47 Lietuvos miestai ir miesteliai, Valstybinis turizmo departamentas, Kaimo turizmo
asociacija, Regioniniai parkai, Lietuvos dvarai, viešbučiai ir sanatorijos.
KADA IR KAIP ATVYKTI?
Žinių konkursas „Pažink Lietuvos miestus“ vyks sausio 22 dieną parodos „ADVENTUR 2016“ 3 salės „Atrask Lietuvą“ galerijoje
(II aukštas). Adresas: Laisvės pr. 5, Vilnius, LITEXPO.
Paroda atveria duris 10 val. Konkursas startuoja 11 val.
SVARBI INFORMACIJA
Moksleivių grupės, lydinčios mokytojų į parodos teritoriją pateks pro jiems skirtą atskirą įėjimą „TIK MOKYTOJAMS IR
MOKINIAMS“.
Vykstant į parodą būtina turėti moksleivių ir lydinčių asmenų sąrašą, kurį reikės pateikti prie įėjimo apsaugos darbuotojui.
KONKURSO DARBO LAIKAS:
11.00-12.00 val. 6-8 klasių moksleivių konkursas
12.00-12.45 val. Geografijos pamoka kitaip su keliautoju Makaliumi ir geografu Rytu Šalna.
13.00-14.00 val. 9-12 klasių moksleivių konkursas
14.00-15.00 val. konkurso nugalėtojų paskelbimas ir apdovanojimas

Suplanuokite ekskursijas ir išvykas su mokiniais parodoje „ADVENTUR 2016“, pažinkite Lietuvą ir pasaulį,
perkeldami pamokas už mokyklos ribų.

Daugiau informacijos apie Žinių konkursą „ Pažink Lietuvos miestus“ – www.geografija.lt.
Daugiau informacijos apie ADVENTUR 2016 – www.litexpo.lt, adventur@litexpo.lt.

