
 

2014 m.  
rugsėjo 3 d. 
Nr.18 (95) 

 

Kvietimas dalyvauti Europos Sąjungos  
programavimo savaitėje 

 

 

Prasidėjus naujiems mokslo metams 
 stiprinamas jaunųjų eismo dalyvių saugumas 

 

         
          2014 m. spalio 11–17 d. vyks antroji Europos 
Sąjungos programavimo savaitė. Kadangi jaunajai 
kartai ypač svarbu įgyti skaitmeninių įgūdžių, kurių 
labai reikės ateityje, Europos Komisija kviečia 
dalyvauti renginyje ir pasigilinti, kaip būtų galima 
plėsti programavimo gebėjimų ugdymą mokyklose.  
         Kviečiame išsamiau susipažinti su savaitės 
veiklomis, susirasti arčiausiai Jūsų vykstantį renginį ir 
jame dalyvauti. 

           
          Policijos departamentas prie Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos išplatino 
raštą Nr.5-S-3053 „Dėl prevencinių priemonių 
prasidėjus naujiesiems mokslo metams“.   

             Jaunųjų eismo dalyvių saugumas, atsakomybė už 
savo elgesį kelyje – visų bendras reikalas, todėl 
Policijos departamentas kviečia  Lietuvos mokyklas 
bendradarbiauti organizuojant saugaus eismo, 
prevencines ir visuomenės informavimo priemones. 
 

Prasidėjo mokytojų, dirbančių su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, mokymai 

         UPC projektas „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“ pradeda organizuoti regioninius mokytojų, 
kurie dirba su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis (SMP), mokymus. Dalyviai mokomi ir konsultuojami, 
kaip jas naudoti ugdymo procese. Rugpjūčio pabaigoje Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje įvyko 
pirmieji mokymai. Dalyviai aptarė XXI amžiaus kompetencijas ir skaitmeninio ugdymo turinio reikšmę, 
susipažino su naujomis SMP, mokėsi įvertinti jų interaktyvumo lygį, kūrė tarpdalykinio integravimo 
pavyzdžius. Mokytojai išbandė informacinę aplinką „Ugdymo sodas“, dirbo su planšetiniais kompiuteriais. 

Integruotos veiklos konkursas 
„Pasaulis vaiko akimis“ 

 

Pamokų ciklo, skirto dabartinei Lenkijai,  
autorinio scenarijaus konkursas  

            
         Pradinių klasių mokytojai ir studentai, kurie 
studijuoja pagal pradinio ugdymo studijų programas, 
kviečiami dalyvauti integruotos veiklos konkurse 
„Pasaulis vaiko akimis“.  Pirmą kartą Lietuvoje 
vyksiantį renginį organizuoja leidykla „Baltos lankos“. 
         Konkurso tikslas – skatinti integruotai dirbančius 
ir būsimuosius mokytojus dalytis gerąja patirtimi, 
populiarinti integruotą ugdymą ir prisidėti prie 
pradinio ugdymo atsinaujinimo. Darbus galima 
pateikti iki  2014 metų spalio 24 dienos. 

           
           Lenkijos institutas Vilniuje kviečia įvairių dalykų 
mokytojus, dirbančius 5–12 klasėse, dalyvauti 
konkurse „Pamokų ciklo, skirto dabartinei Lenkijai, 
autorinio scenarijaus konkursas“. Siekiama skatinti 
Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimą, šių valstybių 
kultūrų pažinimą.  
         I etape bus vertinamas autorinis pamokų ciklas, 
skirtas dabartinei Lenkijai (nuo 1989 m.). II etape 
komisija vertins pamokų, kuriose įdomiausi scenarijai 
bus įgyvendinti, įrašus.  

 

Vyks filmo „Nematomas frontas“ seansai mokytojams ir mokiniams 
 

           Filmo „Nematomas frontas“ komanda mokytojams ir mokiniams savo kūrinį pristato kaip gyvą istorijos 
pamoką. Mokytojai gali registruotis į nemokamus seansus. 2014 m. rugsėjo 5 d. 14 val.  jie vyks kino 
teatruose „Forum Cinemas“ Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Mokiniai nuo rugsėjo 8 d. 
visuose kino teatruose „Forum Cinemas“ 14 ir 16 val. galės žiūrėti filmą  specialiuose dieniniuose seansuose.  

Daugiau informacijos apie 
UPC veiklą ieškokite 
interneto svetainėje. 

 

Klausimus galite pateikti 
el. p. info@upc.smm.lt 
arba UPC interneto 
svetainėje 

Savo pastabas ir siūlymus 
Naujienlaiškiui siųskite el. p. 
jadvyga.duksiene@upc.smm.lt 
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