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SVEIKINAME METŲ MOKYTOJUS

Kovo 6 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre vyko informacinis
renginys, skirtas pradinio ugdymo informatikos turinio kūrimo ir išbandymo
temoms. Organizatoriai renginio dalyviams pristatė ir kartu aptarė informatikos
turinio kaitos tendencijas, planuojamas pradinio ugdymo informatikos turinio
kūrimo ir išbandymo galimybes bei numatomas vykdyti priemones. Dalyvius
sveikino Lietuvos mokinių neformaliojo centro direktorius Algirdas Sakevičius,
jis džiaugėsi dalyvių gausa ir švietimiečių bendradarbiavimu. Renginyje dalyvavojis džiaugėsi dalyvių gausa ir švietimiečių bendradarbiavimu. Renginyje dalyvavo
per 130 mokytojų, verslo atstovų, mokslininkų, mokyklų steigėjų ir švietimo
administratorių iš visos Lietuvos.   
Vykusio renginio metu buvo pristatytas Švietimo ir mokslo ministerijos bei
Ugdymo plėtotės centro rengiamas projektas „Informatika pradiniame ugdyme“,
skirtas pradinio ugdymo informatikos turiniui sukurti ir išbandyti. 
Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis minėjo, kad rengiamas
projektas – tai istorinis įvykis, džiaugsmingas visai švietimo bendruomenei – įprojektas – tai istorinis įvykis, džiaugsmingas visai švietimo bendruomenei – į
Lietuvą ateina užsienyje jau sėkmingai veikianti praktika. Informacinio renginio
naudą matė interaktyvioje apklausoje nuomonę išreiškę dalyviai (37) – net 98 proc. 
teigė, kad renginys buvo naudingas, o  92 proc. gautas žinias ketina pritaikyti savo
darbe.
Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento direktorė
Žydronė Žukauskaitė-Kasparienė antrino G. Vaideliui, kad ministerijoje jau yra
susitarimų, jog turinio kūrimas ir išbandymas vyks bendradarbiaujant su visasusitarimų, jog turinio kūrimas ir išbandymas vyks bendradarbiaujant su visa
švietimo bendruomene. Švietimo ir mokslo ministerijos atstovė priminė, kad net
30 proc. mokinių yra iš sudėtingo socialinio-ekonominio konteksto, ir tai, jog
įgalinsime vaikus naudotis IT prasmingai, gali padėti jiems susikurti geresnę ateitį. 

INFORMATIKOS TURINYS
PRADINIAME UGDYME

1990 metų kovo 11 dieną Lietuvos Respublikos Auksčiausioji Taryba
pasirašė Aktą dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo.
1990 metų kovo 11-oji - išskirtinė diena, pakeitusi mūsų visų gyvenimus,
tad įsileiskime šią šventę į savo širdis ir švęskime linksmai ir išradingai!
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