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Projektas MIR – medijų ir informacinio raštingumo mokykla 
 

 

         Ugdymo plėtotės centras ir Švietimo ir 
mokslo ministerija vykdo projektą, skirtą 9–12 

 

klasių mokinių medijų ir informaciniam raštingumui 
 (toliau – MIR) ugdyti. Švietimas  pasitinka  informacinės 
visuomenės iššūkį – projektas sudarys prielaidas 
pedagogams ugdyti mokinių gebėjimus atsirinkti ir naudotis 
informacija medijų kanaluose, suvokti medijų vaidmenį 
visuomenėje, išreikšti save, spręsti problemas, atsakingai 
kurti ir formuoti viešosios erdvės turinį. 
        Į seminarus, kurie vyks 2015 m. kovo–gruodžio 
mėnesiais, bus kviečiamos  bendrojo ugdymo mokyklų 
komandos iš mokytojų, mokyklų vadovų ir bibliotekininkų, 
norinčios ugdyti mokinių medijų ir informacinį raštingumą, 
jį integruojant į  mokyklos ugdymo turinį ir gyvenimą.  
Renginiuose bus pristatyta ir tobulinama metodinė MIR 
ugdymo medžiaga. Mokyklų atranka į seminarus bus 
paskelbta vasario pradžioje. 

 
 

Pasirodė leidiniai, skirti švietimo ir mokslo kokybės analizei 
 

 
             Švietimo ir mokslo ministerija parengė ir išleido naujus leidinius. Jie analizuoja Lietuvos švietimo 
problemas ir pateikia 2014 metų švietimo ir mokslo statistiką. 

 

Projekte „Mascil“ parengti gamtos mokslų ir matematikos mokytojų konsultantai 
 

 
           VU Matematikos ir informatikos instituto 
mokslininkų grupė vykdo Europos Sąjungos 7-osios 
Bendrosios programos projektą „Matematika ir 
gamtos mokslai gyvenimui“ (angl. Mascil). Jis  
skatina mokyklas plačiau naudoti tyrinėjimais grįstą 
mokymąsi, matematikos ir gamtos mokslų mokymą 
glaudžiau sieti su profesine veikla. 
  

 
        Sausio viduryje pasibaigė projekto  mokymai 
„Tyrinėjimais grįstas matematikos ir gamtos mokslų 
mokymasis“. Juose parengta 17 mokytojų konsultantų, 
kurie  dalyvavo seminaruose, savo mokyklose vedė 
pamokas naudodami tyrinėjimais grįstas užduotis, 
dalijosi patirtimi su įvairių dalykų mokytojais.  

 

Edukacinių galimybių plėtra kino menu 
 

 
         Kino menas gali padėti pedagogams  įkvėpti 
vaikus mokytis. Štai prancūzų dokumentinis filmas 
„Pakeliui į mokyklą“ pasakoja, kokias kliūtis turi 
įveikti įvairių šalių vaikai, kol pasiekia mokyklą. Nuo 
2015 metų sausio 26 dienos galima užsisakyti šio  

   
filmo  specialias peržiūras 1–12 klasių mokiniams.   
     Kita edukacinė galimybė – filmavimo mobiliaisiais 
telefonais dirbtuvėlės „Paversk žodžius vaizdais“.  
Mokiniai gali trumpo lietuvių literatūros kūrinio 
pagrindinę mintį bei nuotaiką perteikti vaizdu. 
 

Daugiau informacijos apie UPC 
veiklą ieškokite interneto 
svetainėje. 

 

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

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