
Rengiamasi keisti informatikos ugdymo programą: su pradmenimis susipažintų ir mažieji
Atsižvelgiant į vis tobulėjančias technologijas ir išaugusį informatikos išmanymo poreikį, rengiamasi

keisti informatikos ugdymo programą mokyklose. Su informatikos pradmenimis numatoma
supažindinti jau priešmokyklinukus ir pradinukus jiems priimtina žaidimo forma, o 9–10 klasėse
informatikos mokymas turėtų atsinaujinti iš esmės. Įgyvendinti šiuos pokyčius planuojama iki 2020 m.

Įvyko seminaras „Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus
mokytojo“

Sausio 5 d. Ugdymo plėtotės centre vyko kvalifikacijos
tobulinimo programos „Motyvuotam mokiniui reikia
inovatyvaus mokytojo“ seminaro antroji dalis. Pirmoji
seminaro dalis vyko 2016 m. lapkričio 2–4 d.
Kvalifikacijos tobulinimo seminare buvo kviečiami
dalyvauti 20 Lietuvos mokytojų, kurių darbai
surinko daugiausia balų Ugdymo plėtotės centro
organizuotame geimifikacijos, problemų
sprendimo bendradarbiaujant, STEAM (gamtos
mokslų, technologijų, informacinių technologijų,
inžinerijos, menų, matematikos) temomis
ugdomosios veiklos gerosios patirties konkurse.

Seminarų ciklas, skirtas lenkų ir rusų gimtų jų kalbų
ugdymo kokybei tobulinti

Kviečiame lenkų ir rusų gimtųjų kalbų mokytojus,
įgyvendinančius pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias
programas, pradinių klasių mokytojus, dirbančius mokyklose tautinės
mažumos (lenkų, rusų) kalba, dalyvauti renginiuose, skirtuose lenkų ir rusų gimtųjų kalbų ugdymo
kokybei tobulinti.

Vyks tarptautinė konferencija „Raštingumas skaitmeniniame amžiuje“
2017 m. sausio 20 d. Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyks konferencija „Raštingumas

skaitmeniniame amžiuje“, skirta pedagogams, bibliotekininkams, skaitymo skatinimo specialistams.
Konferencijos tikslas – profesionalų, tarptautiniu lygiu pripažintų mokslininkų, tyrėjų, mokytojų iš
Europos šalių ir Jungtinių Amerikos Valstijų diskusija apie raštingumą šiandien – galimybė apsikeisti
idėjomis, pasidalyti geraisiais pavyzdžiais ir patirtimi bei įvairių raštingumo tyrimų rezultatais.

JAV ambasada skelbia konkursą dalyvauti stažuotėje
Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada kviečia vidurinių mokyklų mokytojus ir

švietimo specialistus, kurių specializacija yra Amerikos studijos, teikti
dokumentus ir dalyvauti šešių savaičių trukmės stažuotės JAV konkurse.

SUSI (angl. Study of the United States Institutes for secondary Educators)
vasaros kursų kvietime pristatomas institutas, teikiama trumpa informacija apie
vasaros kursų programą ir praktinius dalyvavimo joje aspektus, supažindinama
su kvalifikacijos ir kitais reikalavimais kandidatams, taip pat skelbiami dokumentai,
reikalingi dalyvauti konkurse.

Paraiška ir dokumentai priimami iki sausio 15 d.

Daugiau informacijos www.upc.smm.lt Savo pastabas ir siūlymus siųskite nauj ienlaiskis@upc.smm.lt
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Kviečiame
Sausio 13-ąją –

Laisvės gynėjų dieną –
paminėti visuotine pilietine iniciatyva

„Atmintis gyva, nes liudija“

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio

okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje

įvertinti kviečia Lietuvos švietimo įstaigas,

valstybės institucijas ir organizacijas bei visus

geros valios žmones paminėti prieš dvidešimt

šešerius metus pasiektą pilietinę pergalę

prieš agresorių ir prisijungti prie

pilietinės iniciatyvos „Atmintis

gyva, nes liudija“.
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