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Ugdymo plėtotės centro svetainė atnaujinama
Nuo 2016 m. sausio 4 d. pradės veikti atnaujinta Ugdymo plėtotės centro svetainė.
Iki 2016 m. sausio 4 d. joje galėsite rasti nuorodas, nukreipiančias į ieškomą metodinę medžiagą
„Ugdymo sodo“ aplinkoje.
Po 2016 m. sausio 4 d. metodinė medžiaga bus pasiekiama tik per „Ugdymo sodą“.
Atsiprašome už galimus nesklandumus ir tikimės, kad metodinę medžiagą rasite vienoje vietoje.

„Bebro“ konkurso
2015 metų užduočių
svetainėje
Jums bus įdomu apsilankyti „Bebro“ konkurso 2015 metų uždavinių svetainėje. Jie suskirstyti pagal
amžiaus grupes, kurių lietuviški pavadinimai šiemet pakeisti. Kartu rasite paaiškinimus ir atsakymus,
sprendimo metodiką.
Uždaviniai iš visų fundamentalių informatikos sričių rodo jų svarbą ir dermę su kitais mokslais. Mokslo
problemų ir uždavinių populiarus pateikimas gali supaprastinti, net iškreipti esmę, todėl uždaviniai kuriami
pasitelkus daug informatikos mokslininkų ir praktikų, daug kartų nagrinėjami. Jie suprantamai formuluojami,
žaismingi. Šiemet nauja tai, kad interaktyvūs konkurso metu uždaviniai lieka interaktyvūs ir šioje svetainėje.
Pasirinkite amžiaus grupę ir gėrėkitės įdomiais „Bebro“ uždaviniais.
Nacionalinio egzaminų centro ir Ugdymo plėtotės centro metodinės
konsultacijos bus transliuojamos internetu per „Mokytojo TV“
2016 m. sausio 5 d. 11 val. vyks metodinė
konsultacija „Pasirengimas 2016 metų menų ir
technologijų brandos egzaminų įgyvendinimui“,
kurios tikslas – padėti sėkmingai įgyvendinti menų
ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus.

2016 m. sausio 6 d. 11 val. vyksianti metodinė
konsultacija „Pasirengimas muzikologijos brandos
egzaminui“ atkreips muzikinio ugdymo bendruomenės
dėmesį į atnaujintos Muzikologijos brandos egzamino
programos įgyvendinimo svarbiausius aspektus.

Mokykla pasitinka didėjančios įvairovės iššūkį: ką galime padaryti, kad visiems būtų geriau
2015 m. gruodžio mėnesį Vilniuje įvyko Švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro
organizuota konferencija mokytojams ir administracijos atstovams „Mokykla didėjančios įvairovės kontekste“.
Buvo tikimasi rasti bendrus sprendimus, kurie padėtų gerinti tautinių mažumų ir migruojančių šeimų vaikų
švietimą, numatyti šių sprendimų įgyvendinimo būdus bei bendradarbiavimo galimybes.
Ką galime padaryti, kad visiems būtų geriau? Atsakymų paieškokime renginio pranešimuose.
Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centras pristato edukacines programas mokiniams ir
jaunimui. Jų dalyviai susipažins su tapybos darbais, juos analizuos ir atliks kūrybines užduotis.
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