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Naujienlaiškis „Aktualijos! O ką manai Tu?“ padės diskutuoti apie Lietuvos ir pasaulio aktualijas  
       

            
           Pasirodė nauja iniciatyva – naujienlaiškis „Aktualijos! O ką manai Tu?“. Naudodamiesi šio leidinio 
informacija pedagogai galės patogiu metu pakviesti mokinius diskutuoti aktualiomis Lietuvos ir pasaulio 
temomis. Tai padės ugdyti jų pilietiškumą ir gebėjimą iš informacijos srauto atsirinkti esminius dalykus. 
           Iki mokslo metų pabaigos kartą per dvi savaites Lietuvos žurnalistai ir politologai iš svarbiausių Lietuvos 
ir pasaulio aktualijų atrinks dvi temas ir kvies jas aptarti. Leidinyje pateikti klausimai, komentarai, straipsniai. 
Diskusijas įžiebti padės tai, kad pirmasis šaltinis bus neutrali esminė informacija, o kiti atspindės skirtingas 
nuomones. Leidinys padės pasirinkti aktualias temas, šaltinius, diskusijų klausimus, bus naudingas ir 
rengiantis  istorijos, etikos ar kitoms pamokoms, klasės valandėlėms. Leidinys  – bendra Lietuvos žurnalistų 
sąjungos, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto ir projekto „Kurk Lietuvai“ 
iniciatyva.  
 

Vyks konferencija „Ateities stažuotė“ 
 

Nauja grėsmė – elektroninės cigaretės 

          2015 m. balandžio 30 d. Vilniuje 
vyks projekto „Pedagogų kvalifikacijos 
tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos 
plėtra (III etapas)“  baigiamoji 
konferencija „Ateities stažuotė“. Joje 
dalyvaus Švietimo ir mokslo ministerijos, 
Ugdymo plėtotės centro, stažuočių 
institucijų atstovai bei ilgalaikių 
pedagogų stažuočių stažuotojai.  
          Bus pristatyti mokytojų stažuočių 
projekte rezultatai, vyks diskusija apie 
stažuočių ateitį: kokios ir kaip jos turėtų 
būti organizuojamos, kaip galėtų padėti 
spręsti švietimo problemas.  

 

 

         Nuo 2015 m. gegužės  1 dienos 
Lietuvos Respublikoje įsigalios 
draudimai, susiję su elektroninių 
cigarečių, jų pildomųjų talpyklų 
apyvarta, reklama ir rėmimu.     
         Narkotikų, tabako ir alkoholio 
kontrolės departamentas gegužės  
27 d. Vilniuje rengia  konferenciją 
apie psichoaktyviąsias medžiagas. 
Departamentas parengė medžiagą 
apie šių cigarečių žalą ir prašo 
mokyklų ją paskelbti elektroniniuose 
dienynuose, pasidalyti su mokinių 
tėvais, mokytojais, klasių auklėtojais 
bei kitais specialistais. 

Įkvepiantis mokyklų startas „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymo“ projekte  

          Balandžio mėnesį Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 
vyko konferencija „Informaciniai  iššūkiai šiuolaikinėje 
visuomenėje“. Į ją atvyko 60 projekto  „Medijų ir 
informacinio raštingumo ugdymas“ (MIR) dalyvių.  
        Dalyviai jau susibūrė į bendrojo ugdymo mokyklų ir 
profesinio mokymo įstaigų komandas. Mokyklų vadovai,  
9–12 klasių lietuvių kalbos, pilietiškumo pagrindų, 
istorijos, geografijos, informacinių technologijų, menų, 
ekonomikos, etikos mokytojai, bibliotekininkai siekia  
 

         
padėti mokiniams apsisaugoti nuo neigiamos 
medijų įtakos, tapti jų sąmoningais  naudotojais ir 
kūrėjais, todėl reikės ugdyti jaunimo kritinį 
mąstymą, lavinti informacijos paieškos, atrankos ir 
kūrimo įgūdžius. 
          Komandos pasidalijo MIR ugdymo patirtimi, 
įsivertino pasiekimus, numatė, ką reikės tobulinti. 
Projektą vykdo Ugdymo plėtotės centras, Švietimo 
ir mokslo ministerija ir Šiaurės ministrų tarybos 
biuras Lietuvoje. 

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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