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Artimiausiose tiesioginėse vaizdo transliacijose –
rašinio struktūros vertinimas ir pasirengimas „Europos egzaminui“
■

2016 m. balandžio 5 d. 14.00–14.45 val. –
transliacija „Rašinio struktūros. Skirtingų kultūrų
mąstymo ir teksto raiškos struktūros. Mokyklinio
rašinio struktūros problemos: ar jas išsprendėme
išlaisvindami valstybinio brandos egzamino rašinio
struktūros vertinimą?“
Prisijungti kviečiami lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojai. Transliacijoje bus aptartos
rašinio struktūros vertinimo problemos.
■

■ 2016 m. balandžio 6 d. 14.00–15.00 val. –
transliacija „Europos egzaminas 2016“. Joje bus
pristatyta egzamino tvarka, temos, klausimų
pavyzdžiai, konkursas „Laimėk Europos pamoką su
žinomu žmogumi“.
Kviečiami dalyvauti istorijos, pilietinio ugdymo,
geografijos, ekonomikos ir kitų dalykų mokytojai,
kurie 2016 m. gegužės 9 dieną organizuos „Europos
egzaminą“.

Kviečiame konferencijoje susipažinti su geografijos mokslo naujienomis
2016 m. balandžio 15 d. Vilniaus universiteto Jungtiniame gyvybės
mokslų centre vyks konferencija „Geografijos mokslo aktualijos: mokslininkai –
mokytojams“. Jos tikslas – pristatyti aktualias geografijos mokslo naujienas, jas
aptarti, diskutuoti ir keistis idėjomis geografų bendruomenėje. Renginį organizuoja Lietuvos geografų
draugija, Ugdymo plėtotės centras ir Vilniaus universitetas.
Kviečiami dalyvauti geografijos, istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojai, mokslininkai, studentai ir
vyresniųjų klasių mokiniai.
Konferencijoje bus sprendžiamos pabėgėlių integracijos problemos Lietuvoje
2016 m. balandžio 12 d. Vilniaus universitete rengiama konferencija „Naujai atvykusiųjų asmenų
integracija Lietuvoje ir kitose Europos šalyse“. Ieškant šių asmenų sėkmingos integracijos būdų bus
įvertinta reali situacija, atskleista požiūris į pabėgėlius ir jų gyvenimo mūsų šalyje patirtis, užsienio šalių
pasiekimai švietimo, kultūros ir nevyriausybinių organizacijų srityse, įvertinta žiniasklaidos įtaka.
Laukiami dalyviai – valstybinių ir nevyriausybinių organizacijų / institucijų, kultūros, švietimo ir
žiniasklaidos atstovai bei specialistai. Konferenciją rengia Anna Lindh fondo Lietuvos tinklas kartu su VU
Orientalistikos centru.
Registruotis galima iki 2016 m. balandžio 11 d. 13.00 val.
Patarimai, padėsiantys išvengti pavojų elektroninėje erdvėje
Kviečiame susipažinti ir pasinaudoti Išmaniųjų įrenginių saugumo atmintine ir Patarimais,
padėsiančiais atpažinti pavojingą laišką.
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