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Alphabet  
vivant et vécu 

Ainsi marche le cerveau 
 

Un bon début  
pour une bonne fin! 

Loved living  
Alphabet  

That’s how  
the brain works 

 

Beginning good  
all good! 

Geliebt gelebtes 
Alphabet 

so lernt das Gehirn 
 

Anfang gut  
alles gut! 

Alfabeto  
vivente e vissuto 
così funziona il cervello 

 

Un buon inizio  
per un gran finale! 

Malovaná - 
milovaná 
abeceda    

tak se učí mozek 

 

 Začátek dobrý 
všechno dobré! 

Mylima gyva  
abėcėlė  

taip veikia smegenys. 
 

Gera pradžia-  
gera ir pabaiga! 

Iubim   
alfabetul viu 
aşa funcţionează 

creierul.   
Începem bine,  

totul bine! 

An 

Aibítir Bheo 

Bheathach Ghrámhar 
sin mar a fhoghlaimíonn  

an inchinn 

Dea-thoradh a thagann  

ó dhea-thús! 
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              Tarptautinė  prekybos mugė 

                        

                   Lapkričio 4 – 6 d.  Bernas, Šveicarija 

 

 

PARODA 
 
Šimtai paveikslų su istorijomis daugumoje kalbų. 
  
VIDEO su sinchroniniu vertimu: aktorius šoka pasakojimą!  
Jūsų ranka yra aktorius, abėcėlė yra istorija. 
  
Raštingumas pradedantiesiems. 
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Sėkmingam mokymuisi: kūno kalba mokantis raštingumo. 
 
 

 

PASKAITOS 
 
 
"Pilka ar nuspalvinta kasdienybė? Sėkmė per meną!"  
Ilgalaikis lyginamasis tyrimas, Dr. Celine Choquet, Lyono universitetas, Prancūzija. 
 
Menas - širdis ir ranka: švietimo efektyvumas per taikomą neuromokslą.  
Marija Frey, kalbos abėcėlės kūrėja, Muzikos Draugija, Vokietija. 
 
"Įveikti“  mokyklą: gelbėtojai vaiko galvoje! 
Šokdink savo žinias. 
Rašysenos standartai ir pasitikėjimas savimi. 
 

 

 

 

 

 

 

KNYGŲ KIOSKAS 

 
Paveikslėlis - kalbos judesys: mažiausiųjų visata. Plakatas ir istorija 4 - 6 metų vaikams. 
  
Galerija mano lovoje: anekdotai ir mokymasis. Knyga - akordeonas 5 - 7 metų vaikams.  
  
Mylima gyva abėcėlė: pradžiuginkite savo sėkminga pradžia mokykloje!  
Įrankų  dėžė jauniesiems teksto kūrėjams (6 - 8 metų vaikams). 
 
Sparnuotoji rašysena: nuožulnumas vietoj keverzojimo! Sąsiuviniai 6 - 8 metų vaikams.   
Raštingumo mokymo planas: liečiamieji atsakymai skaitmeninėms smegenims. 
Jūsų smegenys – draugas ir palydovas, kuris visada yra su jumis. 
Kelionių vadovas jūsų galvoje. 
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ŽAISLŲ IR SUVENYRŲ KIOSKAS 

- Lėlės ant rankų 

- Stovičios figūros 

- Kortelių žaidimai 

- Atvirukai 

 

 

SEMINARAI 

- 3 - 5 metų vaikams. Žaisk ir svajok: ši abėcėlė yra pasaka! 

- Moksleiviams. Tapyba, tepliojimas, atradimas: raidės yra tavo bičiuliai. 

- Suaugusiems studentams. Taip paprasta (ir juokinga :) - tai yra abėcėlė! 

 

 

PLENARINĖ DISKUSIJA 

- Mokslininkai 

- Švietimo įstaigos 

- Švietimo politika 

- Projekto partneriai 

- Neraštingieji 

- Baigusieji  naują mokslą 

 

POKALBIAI TARP SUINTERESUOTŲJŲ  PUSIŲ 

- Apvaliojo stalo diskusija 

- Individualūs susitikimai 


