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Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
ir Ugdymo plėtotės centras, bendradarbiaudamas
su Radviliškio rajono savivaldybe, Radviliškio rajono
savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centru ir
Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindine mokykla,
pradeda intensyviai ruoštis per mokinių pavasario
atostogas organizuojamai parodai „Sužinokime.atostogas organizuojamai parodai „Sužinokime.
Tobulėkime. Veikime“. Ji vyks 2017 m. balandžio
12–13 d. Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinėje
mokykloje (Radvilų g. 6, Radviliškis). 
Parodos lankytojams siūlysime renginius šiuo metu
aktualiausiomis temomis: Pradinio, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo bendrųjų programų atnaujinimas,
bendrieji ugdymo planai, mokyklų strateginisbendrieji ugdymo planai, mokyklų strateginis
planavimas. Parodoje tęsime ir kitų svarbių temų
gvildenimą: Geros mokyklos koncepcijos
įgyvendinimo galimybės mokykloje, mokinių
pasiekimų ir pažangos rezultatų gerinimas bei
ugdymo proceso tobulinimas.

PARODA „SUŽINOKIME.
TOBULĖKIME. VEIKIME.“ 2017

Skelbiame „Bebro“ konkurso I etapo, kuriame 2016 m.
lapkričio 7–11 d. dalyvavo daugiau nei 33 tūkstančiai
3–12 klasių mokinių, ir II etapo, kuriame 2017 m. sausio
28 d. uždavinius sprendė geriausi 9–12 klasių mokiniai,
uždavinius. Atvėrus „Bebro“ konkurso užduočių
svetainę ir spragtelėjus meniu ties amžiaus grupe,
išsiskleidžia uždaviniai. Krumpliaratuko ženklu išsiskleidžia uždaviniai. Krumpliaratuko ženklu 
pažymėti interaktyvūs uždaviniai.

„BEBRO“ KONKURSAS

2017 m. balandžio 7 d. Vilniaus Ozo gimnazijoje
organizuojamas respublikinis Andriaus Mamontovo
dainų festivalis, kuriame dalyvaus ir pasirodymus
stebės ir pats Andrius Mamontovas!

ANDRIAUS MAMONTOVO
DAINŲ FESTIVALIS

KARJERA „STEM“ DALYKŲ
SRITYSE

2017 m. vasario 23 d. (ketvirtadienį) 15.00–15.45 val.
„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo
transliacijoje „Informatika pradiniame ugdyme:
sužinokime, įsitraukime, kurkime“. 
Transliacijoje kviečiami dalyvauti pradinių klasių
mokytojai, mokyklų vadovai, savivaldybių švietimo
padalinių specialistai, mokiniai ir jų tėvai bei visi kiti,padalinių specialistai, mokiniai ir jų tėvai bei visi kiti,
besidomintys informatika ir skaitmeninių technologijų
naujovėmis.

TRANSLIACIJA „INFORMATIKA
PRADINIAME UGDYME“

Ugdymo plėtotės centras drauge su Goethe‘s
instituto Vilniuje projekto „Tarptautiniai jaunimo
debatai“ alumnai parengė Vasario 16-osios
minėjimui skirtą mokomąjį filmą „Debatuok savo
klasėje! Ar baigę mokyklą jaunuoliai turi atlikti
privalomąją karinę tarnybą?“

Nuotr. Sauliaus Stankevičiaus
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