
Ministerija kviečia teikti kandidatūras Meilės Lukšienės premijai gauti
Švietimo ir mokslo ministerija kviečia iki rugsėjo 15 d. teikti kandidatūras Meilės 
Lukšienės premijai gauti. Savo kandidatūras premijai gali siūlyti patys asmenys, 
švietimo įstaigų vadovai, švietimo įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios 
institucijos, mokytojai, mokiniai, tėvai ir jų organizacijos, nevyriausybinės 
organizacijos, švietimo asociacijos.

Fizikos mokytojus kviečiame dalyvauti atrankoje į stažuotę CERN 
lapkričio mėn. 7–11 d.!
Paskaitos ir užsiėmimai vyks anglų kalba. Stažuotės dalyvių kelionės bilietai ir 
apgyvendinimas bus apmokėtas. Vietų skaičius grupėje ribotas, tad atrankoje pirmenybė 
bus teikiama 9–12 klasėse dirbantiems mokytojams. Norinčius dalyvauti stažuotėje 
prašome užpildyti klausimyną iki rugsėjo 16 d. 8 val. Kilus klausimams prašome kreiptis 
elektroniniu paštu ona.vascenkiene@upc.smm.lt

Konkursas „Mano žemėlapis Lietuvai“
Uždaroji akcinė bendrovė „Hnit-Baltic“, Ugdymo plėtotės centras ir Vilniaus
universiteto Gamtos mokslų fakulteto Kartografijos centras, jau trečiąjį kartą,
skelbia mokinių skaitmeninių žemėlapių konkursą - „Kuriu žemėlapį „Mano
Lietuva“. Konkurso tikslas – gerinti gimtosios vietos, krašto ir Lietuvos pažinimą
naudojant geografines informacines sistemas, kuriant skaitmeninius žemėlapius ir jais dalijantis su kitais interneto 
erdvėje. Konkurso sąlygos

Tėvų įtraukimas į prevencinę veiklą 
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (NTAKD) skatina daugiau dėmesio 
skirti tėvų įtraukimui į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją.

Valstybės pažinimo centro informacija mokytojams
Valstybės pažinimo centras kviečia mokytojus su mokiniais dalyvauti nemokamoje
edukacinėje programoje, kuri skirta moksleiviams nuo pirmos iki dvyliktos klasės. Tai
nenuobodus mokymosi procesas bei įkvepianti aplinka, kur ekspozicijos turinys siejamas
su mokykloje nagrinėjamomis temomis.

Masinis atvirasis internetinis kursas „Kompetencijos, skirtos 21-ojo
amžiaus mokykloms“
Kurso metu gausite išsamų įvadą į temas;
susipažinsite su kylančiais klausimais ir
problemomis, kurie susiję su
kompetencijomis grindžiamu švietimu;
gausite konkrečius patarimus, kaip
įgyvendinti projektais grindžiamą
mokymąsi; susipažinsite su tinkamiausiu
kompetencijomis grįsto švietimo pateikimo
būdu mokymosi procese ir šio būdo
vertinimu bendradarbiaujant. 
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