
Mielas Moksleivi,

Jeigu ateityje svajoji rinktis pedagogo profesiją, kviečiame dalyvauti Šiaulių universiteto

Edukologijos fakulteto „Jaunojo pedagogo akademijos” veikloje.

Šiaulių universitetas, kiek anksčiau vadinęsis Šiaulių pedagoginiu institutu, vienas pirmųjų

Lietuvoje pradėjo rengti mokytojus, todėl turi gilias šios srities tradicijas. Kviečiame ir Tave

prisijungti prie mūsų studentų būrio! Paskaitomis padėsime pajusti akademinę dvasią, kartu

atskleisdami pedagogo profesijos savitumą, patrauklumą. Turėsi galimybę susitikti su Edukologijos

fakulteto studentais, dėstytojais, kurie pasidalins mintimis apie studijas, papasakos įdomių dalykų apie

studentišką gyvenimą. Tikimės, jog „Jaunojo pedagogo akademijoje” įgytos žinios ir patirtis

sustiprins Tavo apsisprendimą rinktis pedagogo profesiją ir pravers dalyvaujant motyvacijos vertinime.

Tau, kaip „Jaunojo pedagogo akademijos“ dalyviui,

bus išduotas Akademijos baigimo pažymėjimas, liudijantis, jog

esi susipažinęs su studijų universitete galimybėmis, pedagoginio darbo ypatumais.

„JAUNOJO PEDAGOGO AKADEMIJA“

Šiaulių universitetas Edukologijos fakultetas

P. Višinskio g. 25, Šiauliai www.ef.su.lt

Pageidaujantieji dalyvauti „Jaunojo pedagogo akademijos“ veikloje turi
užsiregistruoti i užsiemimus (galima individualiai arba grupėmis)

el. paštu: pedagogoakademija@ef.su.lt arba reda@ef.su.lt, tel. 8-41 595710



Susitikimai „Jaunojo pedagogo akademijoje“ vyks pagal tvarkaraštį
(pasirinkite laiką)

2015-04-10 (penktadienis)

14.00–14.45 Kuo ypatinga pedagogo profesija (lekt. Jurgita Smilgienė), 409 aud.

14.45–15.15 Studijos – tai gyvenimo būdas (Edukologijos fakulteto studentai),
409 aud.

15.15–16.00
Pažink savo kūną: kūno kultūros ir sporto tyrimai (Kūno kultūros ir
sporto edukologijos katedros dėstytojai ir studentai), Sportinio ugdymo
tyrimų laboratorija

2015-04-24 (penktadienis)

14.00–14.30 Motyvacija pedagoginei veiklai: kas tai? (lekt. dr. Tatjana
Bakanovienė), 409 aud.

14.30–15.15 Kūrybos mozaika (doc. dr. Asta Širiakovienė), 419 aud.

15.30–16.15 Augalai klajūnai (prof. habil. dr. Asta Klimienė), Šiaulių universiteto
Botanikos sodas

ARBA

2015-04-25 (šeštadienis)
Šiaulių universitetas Edukologijos fakultetas

10.00–10.45 Kuo ypatinga pedagogo profesija (lekt. Jurgita Smilgienė), 409 aud.

10.45–11.15 Motyvacija pedagoginei veiklai: kas tai? (lekt. dr. Tatjana
Bakanovienė), 409 aud.

11.15–11.45 Studijos – tai gyvenimo būdas (Edukologijos fakulteto studentai),
409 aud.

11.45–12.30 Pietų pertrauka
12.30–13.15 Kūrybos mozaika (doc. dr. Asta Širiakovienė), 419 aud.

13.15–14.00
Pažink savo kūną: kūno kultūros ir sporto tyrimai (Kūno kultūros ir
sporto edukologijos katedros dėstytojai ir studentai), Sportinio ugdymo
tyrimų laboratorija

14.15–15.00 Augalai klajūnai (prof. habil. dr. Asta Klimienė), Šiaulių universiteto
Botanikos sodas

Veiklų metu diskutuosime ir aktyviai veiksime, naudosime įvairius ugdymosi
metodus ir veiklos formas.


