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Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamentas, bendradarbiaudamas su Jungtinių
Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuru (UNODC),
vykdo kampaniją „Pirmiausia – išklausyk“.
Departamentas kviečia susipažinti su kampanijos
informacine medžiaga mokytojams ir prisijungti prie
kampanijos. kampanijos. 

PREVENCIJOS KAMPANIJA
„PIRMIAUSIA – IŠKLAUSYK“

Informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“ skelbiama
nauja mokomoji medžiaga „Pamokos Valstybės
pažinimo centre“. Tai 16 įvairių dalykų pamokų,
skirtų vesti Valstybės pažinimo centre.
Šia medžiaga kviečiame naudotis pilietiškumo
pagrindų, istorijos, geografijos,
etikos, tikybos, lietuvių kalbosetikos, tikybos, lietuvių kalbos
ir pradinio ugdymo
mokytojus, siekiančius
savo dalyko ar srities
ugdymo procesą
įgyvendinti įdomiau,
gyviau, labiau
motyvuojant mokinius,motyvuojant mokinius,
mokantis netradicinėje
erdvėje.

„PAMOKOS VALSTYBĖS
PAŽINIMO CENTRE“

Kviečiame išbandyti universalią 3D modeliavimo
programą „SketchUp“ – nuo šių metų Lietuvos
mokyklos galės ja naudotis nemokamai. Mokytojai ir
mokiniai, naudodamiesi šia programa, galės kurti 3D
objektus – pastatus, baldus, interjero dizainą, statybos
ir industrinio dizaino detales.
Jei norite ją naudoti ugdymo procese, prašomeJei norite ją naudoti ugdymo procese, prašome
užpildyti šią paraišką.
Galimybę naudotis programa nemokamai suteikia
gamintojas „Trimble“ ir oficialus „SketchUp“ platintojas
Lietuvoje UAB „GeoNovus“.

MOKYKLOMS – 3D
MODELIAVIMO PROGRAMA
„SKETCHUP“ 

Vilniaus paveikslų galerijoje (Didžioji g. 4) rengiamos
kūrybinės dirbtuvės „Vilniaus miesto pasakos“.
Mūsų sostinė Vilnius – viena gražiausių Europoje.
Joje daugybė puikių bažnyčių, viduramžius menančių
gatvelių. Siūlome pasivaikščioti po Vilniaus paveikslų
galerijos parodą „Senojo Vilniaus vizijos Juozapo
Kamarausko akvarelėse“, susipažinti su autoriausKamarausko akvarelėse“, susipažinti su autoriaus
akvarelėse įamžinta Vilniaus panorama ir
nebeegzistuojančiais senosios architektūros
paminklais, sukurti miesto vaizdų atviruką.
Kviečiame darželiuose, mokyklose organizuoti
kūrybinių dirbtuvių metu sukurtų atvirukų parodas.
Informacija teikiama ir užsakymai priimami
tel.: (8 5) 212 14 77, 8 659 58 066.tel.: (8 5) 212 14 77, 8 659 58 066.

VASARIO 16-OJI SU
LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUMI

Ugdymo plėtotės centre 2017 m. sausio 31 d. susirinko per 80 įvairių kultūros įstaigų
atstovų, jaučiančių kultūros ir švietimo sričių bendradarbiavimo būtinybę. Susitikimo
tikslas – aptarti kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ idėją ir organizavimo
ypatumus.
Primename, kad kultūros edukacijos savaitę „Menų dūzgės“ inicijuoja Ugdymo plėtotės
centras, idėją palaiko Kultūros bei Švietimo ir mokslo ministerijos. 2017 metais, kaip ir
kasmet, „Menų dūzgės“ vyks mokinių pavasario atostogų metu, t. y. balandžio 10–14kasmet, „Menų dūzgės“ vyks mokinių pavasario atostogų metu, t. y. balandžio 10–14
dienomis visoje Lietuvoje. Renginiuose kviečiami dalyvauti visų formalaus ugdymo
dalykų mokytojai, neformaliojo švietimo pedagogai.
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http://ntakd.lrv.lt/lt/prevencija/psichoaktyviuju-medziagu-vartojimo-prevencijos-kampanijos
http://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/mokytojams.pdf
http://www.upc.smm.lt/naujienos/menai/duzges4.php
https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?duzges
http://www.upc.smm.lt/naujienos/muziejai/medziaga.php
https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/5550
http://pazinkvalstybe.lt/
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