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Kviečiame susipažinti su parodos „Mokykla 2016“ renginiais
Lapkričio 25–26 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“
jau šeštą kartą vyks respublikinė švietimo inovacijų paroda „Mokykla
2016“. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo
plėtotės centro ir „Litexpo“ organizuojamos parodos pagrindinė tema
– gera mokykla.
Platus renginių spektras leis kiekvienam švietimo bendruomenės
nariui išsirinkti sau aktualiausius renginius. Į pagrindinį parodos
renginį „Geros mokyklos forumas“ kviesime mokyklų vadovus,
direktorių pavaduotojus ugdymui, skyrių vedėjus, mokytojus, savivaldybių švietimo padalinių vedėjus ir specialistus.
Intelektualių pašnekesių renginių ciklas „Auginkime kūrėjus Lietuvai“ turėtų patikti visiems, kurie yra išsiilgę gilaus pokalbio
švietimo tema su žinomais įvairių sričių atstovais. Jau antrus metus iš eilės kursime ir tyrinėsime „Atradimų laboratorijoje“.
Kviečiame susipažinti su parodos „Mokykla 2016“ renginių tinkleliu, pasidalyti su kolegomis ir lapkričio 25–26 d.
pasižymėti savo kalendoriuose. Registracija į forumą „Gera mokykla“ ir Atradimų laboratorijas prasidės lapkričio 3 d. Kiti
renginiai – atviri.
„Mokykla 2016“ renginių programa
Bilietų užsakymo paraiška mokyklų grupėms

Patvirtinta Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa
Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė įsakymu patvirtino Sveikatos ir lytiškumo
ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą, skirtą pradiniam, pagrindiniam ir viduriniam
ugdymui. Pagal naują programą mokyklose bus pradėta dirbti nuo kitų mokslo metų.
Programos kertinė tema – visuminė sveikata, apimanti sveikatos, sveikos gyvensenos ir šeimos
sampratas, taip pat fizinę sveikatą, psichikos sveikatą ir socialinę sveikatą.
Mokytojams, dirbsiantiems pagal naują programą, Ugdymo plėtotės centras planuoja rengti mokymus, organizuoti
metodinę pagalbą.

Kviečiame registruotis į metodinę dieną savivaldybių komandoms
2016 m. lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras organizuoja
metodinę dieną „Kiek svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų? Metodinės veiklos refleksija“. Renginys
Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (Gedimino pr.51, Vilnius). Metodinės dienos tikslas - aptarti, kaip
sekasi stiprinti metodinę veiklą ir aktualizuoti mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymo svarbą regionuose.
Kviečiame dalyvauti savivaldybių komandas, kurias sudarytų 2–3 asmenys: savivaldybių ugdymo srities ar dalyko
metodinio būrelio pirmininkas, švietimo skyriaus, švietimo centro ar švietimo pagalbos tarnybų specialistai, galintys pristatyti
savo miesto ar rajono metodinę veiklą, ir numatytas arba jau atliktas veiklas, skirtas mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimams
stiprinti.
Išankstinė registracija vyksta: https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?3652.
Renginio pradžia-10.00 val., pabaiga -15.00 val. Registracijos prieš renginį pradžia - 9.00 val.
Renginys nemokamas. Dalyviams bus išduodamos pažymos, patvirtinančios dalyvavimą.

Startavo konkursas „ Jauna piniginė“
Lietuvos bankas, siekdamas skatinti finansinio švietimo iniciatyvas ir didinti finansinį
raštingumą, kviečia Lietuvos mokytojus ir moksleivius suburti savo komandas ir
išbandyti jėgas finansinio raštingumo konkurse „Jauna piniginė“, kuriame komandos bus
skatinamos kūrybiškai ir įdomiai lavinti finansinio raštingumo įgūdžius.
Konkurse gali dalyvauti visų klasių moksleiviai bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniai iš visos
Lietuvos. Numatomos keturios varžovų amžiaus kategorijos: ikimokyklinis ir priešmokyklinis amžius, 1–4 klasė, 5–8 klasė ir
9–12 klasė.
Daugiau informacijos www.upc.smm.lt

Savo pastabas ir siūlymus siųskite naujienlaiskis@upc.smm.lt

