
 

2015 m.  
vasario 23 d. 
Nr. 6 (115) 
 

 

 
 

Kviečiame dalyvauti mokyklų atrankoje į medijų ir informacinio raštingumo ugdymo seminarus 

            Ugdymo plėtotės centras ir Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje vykdo projektą „Medijų ir 
informacinio raštingumo ugdymas“, kuris sukurs prielaidas medijų ir informacinio raštingumo (toliau – MIR) 
ugdymui integruojant jį į bendrąjį ir neformalųjį ugdymą. Vykdant šį projektą bus remiamasi geriausia  
Šiaurės šalių patirtimi. Su projekto temos aktualumu kviečiame susipažinti vaizdo įraše 
https://www.youtube.com/watch?v=mvCG7V0dUvc  

           Suburti 5 žmonių komandą ir teikti paraiškas dalyvauti MIR ugdymo seminaruose kviečiame norinčias 
dalyvauti projekte bendrojo ugdymo mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas, vykdančias pagrindinio ir 
vidurinio ugdymo programas. Į komandą reikėtų įtraukti pedagogus, turinčius stiprią motyvaciją tinkamai 
reaguoti į šiandieninius informacinės erdvės iššūkius ir integruoti į ugdymo turinį XXI a. raštingumo 
kompetencijas, taikyti inovatyvius ugdymo metodus. Įvadiniai seminarai atrinktoms mokyklų komandoms 
vyks balandžio mėnesį didžiuosiuose šalies miestuose. Antrieji seminarai vyks birželį, rugsėjį ir spalį visoje 
Lietuvoje. 

 

Lietuvos mokytojų stažuotės Šveicarijos branduolinių  tyrimų organizacijoje naujienos  

  
        Lietuvos mokytojai, stažuodamiesi Šveicarijos 
branduolinių tyrimų organizacijoje, susipažįsta su 
pasaulinio garso mokslo naujovėmis, pasisemia 
idėjų, kokie galėtų būti mokslo atradimų ir ugdymo 
ryšiai.  Stažuotę rengia UPC projektas „Pedagogų 
kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo 
sistemos plėtra (III etapas)".  
          Pristatome stažuotės naujienas. Susitikimai, 
paskaitos,  įvairių objektų stebėjimas, tyrimai vyko 
pirmąją, antrąją ir trečiąją dienomis.  
 

 
ATLAS detektoriaus valdymo centras  

 

Informatikos ir informacinių technologijų konkurso „Bebras“ antrasis etapas 

       
       Šiemet pirmą kartą Lietuvoje vyko informatikos ir informacinių technologijų konkurso „Bebras“ II etapas. 
I etape siekiama pritraukti kuo daugiau dalyvių, o II etapo tikslas – surasti gabiausius informatikai mokinius 
ir su jais toliau dirbti. Ypač daug dėmesio skiriama regionams. Jau antrą dešimtmetį rengiamas konkursas 
yra tarptautinis, vyksta daugiau kaip  40-yje šalių.  Šių  metų „Bebro“ konkurso pirmojo etapo užduotis 
galima išbandyti  UPC svetainėje: http://www.upc.smm.lt/projektai/bebras/ 

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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