
Projektas „Tautos 
mokytojo rinkimai“

Rugsėjo 15 d.  prasidėjo
specialus Švietimo ir mokslo
ministerijos ir DELFI projek-
tas  „Tautos  mokytojo  rinki-
mai“ ir vyks iki Tarptautinės
mokytojo dienos, spalio 5 d.

TOBULĖKITE

Šokio  mokytojai  ir  šokio
ugdymo  tyrėjai  kviečiami  į
tarptautinę  mokslinę-metodi  -
nę konferenciją Vilniuje 
(vyks spalio 13–16 d.)

Muzikos  pedagogus  tobulėti
kviečia Klaipėda
(vyks spalio 11–12 d.)

DALYVAUKITE

Praturtinkite neformalų ugdy  -
mą novatoriškais ir  pasaulinį
pri  pažinimą pelniusiais me  to  -
dais 
(registracija iki rugsėjo 23 d.)

Projektas  „Nuo  progra  ma  vi  -
mo  pagrindų  –  iki  IT kar  je  -
ros“ 
(registracija iki rugsėjo 25 d.)

VEIKLOS
MOKSLEIVIAMS

Jaunųjų  žurnalistų  programa
moksleiviams 
(registracija iki spalio 1d.)

Bendraamžių švietėjų kritinio
mąstymo, medijų ir infor  ma  -
ci  nio  raštingumo  pro  gra  ma
mok  sleiviams
(registracija iki spalio 5d.)

Ar kiekvienoje šalyje – skirtingi geros mokyklos receptai?
Prasidėjus  mokslo  metams,  švietimo  bendruomenė  pradeda  ruoštis  ir

didžiausiam specializuotam metų renginiui – parodai „Mokykla 2016“. Mokyklų
administracijas,  mokytojus,  mokinius  ir  jų  tėvus  jungianti  paroda  šiemet  kvies
svarstyti ir iš naujo atrasti, ką reiškia gera mokykla.

Kviečiame dalyvauti konkurse „Parodos „Mokykla“ daina“
Prisimindami  praėjusių  metų  mokytojų  šokio  konkurso  sėkmę,  tęsiame

gražiai užgimusią tradiciją ir skelbiame naują konkursą – kviečiame sukurti dainą
parodai  „Mokykla“.  Kviečiame  bendrojo  ugdymo  mokyklų  bendruomenes
dalyvauti  kūrybiniame  konkurse,  kuriam  vykstant  išrinksime  ir  apdovanosime
geriausiais 2 min. trukmės dainas, atspindinčias parodos „Mokykla be sienų“ idėją.
Trys  daugiausia  internautų  ir  komisijos  balsų  surinkusios  komandos  bus
apdovanotos kvietimais į parodą „Mokykla 2016“ ir nuotykių parką, o nugalėtojai
savo kūrinį dar ir įrašys profesionalioje studijoje! 

Su džiaugsmu pranešame, kad į parodos „Mokykla 2016“ atidarymą ketina
atvykti ir vieną iš savo kūrinių susirinkusiesiems padovanoti Donatas Montvydas.
Atlikėjas, geriau žinomas savo sceniniu pseudonimu Donny Montell, net du kartus
atstovavo Lietuvai tarptautiniame „Eurovizijos“ konkurse. 

Gerbėjams  primename,  kad  spalio  mėnesį  atlikėjas  organizuoja  koncertinį
turą „TOP3“ didžiausiose šalies arenose:  14 d. Klaipėdoje,  15 d. Kaune ir  16 d.
Vilniuje.  Koncerto  organizatoriai  mokinių  grupėms  siūlo  specialią  nuolaidą,
perkant 20 ar daugiau bilietų moksleiviams, – vieno bilieto kaina 10 eurų, o vienas
lydintis  mokytojas  koncerte  lankosi  nemokamai.  Asmuo  ryšiams  dėl  bilietų  –
Henrikas Draugelis, el. paštas henrikasdraugelis@gmail.com, telefono numeris  8
658  56 799. 

Pagalba mokytojui: skaitmeninių mokymo priemonių ir me  to  -
di  nių patarimų katalogas

„Ugdymo  sode“  paskelbtas  lietuviškų  skaitmeninių  mokymo  priemonių  ir
metodinių  patarimų  katalogas.  Įvairių  dalykų  mokytojai  čia  ras  savo  darbui
naudingų nuorodų, kur šaltiniai pateikiami įvairiu formatu.
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