
Savo pastabas ir siūlym us siųskite naujienlaiskis@upc.sm m .ltDaugiau inform acijos www.upc.sm m .lt

Įkvėpimui dalinamės sąrašu, kuriame
rasite išvardintus 2017 metų minėjimus. 
Tikimės, kad bus naudinga!

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamentas (NTAKD) vasario mėnesį organizuoja
ketverius mokymus specialistams „Kaip vykdyti
kokybišką psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo
prevenciją?“, kurių metu specialistai praktiškai
bandys taikyti Europos psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo prevencijos kokybės standartus.vartojimo prevencijos kokybės standartus.

PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ
VARTOJIMO PREVENCIJA 

2017 m. sausio 5 d. Švietimo ir mokslo ministerijos
Ovaliojoje salėje doc. dr. Deimantas Karvelis skaitė
metų paskaitą „Reformacijai – 500. Istorinio,
kultūrinio ir dvasinio palikimo paraštėje...“. Metų
paskaitą organizavo Švietimo ir mokslo ministerija
kartu su Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia-
Sinodu. Paskaita skirta reformacijos 500-osiomsSinodu. Paskaita skirta reformacijos 500-osioms
metinėms paminėti.

METŲ PASKAITA

Kviečiame susipažinti su Lietuvių kalbos ir literatūros
pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo
programos projektu. Pasiūlymus programos
tobulinimui prašytume siųsti iki 2017 metų vasario 1 d.
adresu zita.nauckunaite@upc.smm.lt

PASIEKIMŲ PATIKRINIMO
PROGRAMOS PROJEKTAS

Europos Komisija paskelbė ataskaitą „Informatinio
mąstymo gebėjimų ugdymas bendrajame ugdyme –
strategijos ir praktikos gairės“ (angl. Developing
Computational Thinking in Compulsory Education –
Implications for policy and practice). Ugdymo plėtotės
centras kartu su 18-a kitų Europos Sąjungos šalių
švietimo institucijų dalyvavo tyrime ir teikė medžiagąšvietimo institucijų dalyvavo tyrime ir teikė medžiagą
ataskaitai. 

ATASKAITA APIE INFORMATINIO
MĄSTYMO UGDYMĄ

2017 metų balandžio 10–14 dienomis Lietuvoje jau
ketvirtą kartą vyks kultūros edukacijos savaitė
„Menų dūzgės“, skirta glaudinti mokyklų ir kultūros
organizacijų bendradarbiavimą. Šios savaitės metu
mokytojams sudaromos galimybės sistemingai
susipažinti su kultūros įstaigų edukaciniais projektais
ir veiklomis. Įgyvendindami kultūros edukacijosir veiklomis. Įgyvendindami kultūros edukacijos
savaitę bendradarbiauja Ugdymo plėtotės centras,
Kultūros bei Švietimo ir mokslo ministerijos.

„MENŲ DŪZGIŲ 2017“
EDUKATORIAMS

Kviečiame susipažinti su Ugdymo
plėtotės centro „Mokytojo TV“
2017 metų I pusmečio tiesioginių
vaizdo transliacijų internetu programa.

„MOKYTOJO TV“
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