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Virtualios realybės paroda suteikia progą pažvelgti
į pasaulį kitomis akimis ir iš paprasto stebėtojo virsti
veiksmo dalyviu. 10 skirtingų patirčių, įspūdžių,
adrenalino ir atradimų laukia kiekvieno
apsilankiusiojo parodoje. Moksleiviai galės ne tik
pairkluoti Galvės ežere ar nusileisti parasparniu ant
KTU stogo, bet ir išbandyti burtų mokyklą ar tapymąKTU stogo, bet ir išbandyti burtų mokyklą ar tapymą
virtualioje erdvėje. Paroda veikia Vilniuje, PC
„Akropolis“, iki gegužės 31 d. 

VIRTUALIOS REALYBĖS
PATIRČIŲ PARODA

Kviečiame Jus organizuoti įdomų, neįpareigojantį,
trumpą žinių apie Europos Sąjungą konkursą.
„Europos egzaminas“ mokyklose vyks gegužės 9 d.
Šiais metais be tradicinių kelionių į Briuselį, bus
galima laimėti skrydį į Romą ir skrydžius oro balionu.
Pirmojo etapo klausimai bus pateikti ne tik lietuvių,
anglų, bet ir rusų bei lenkų kalbomis. Tam, kadanglų, bet ir rusų bei lenkų kalbomis. Tam, kad
pasiruošimas „Europos egzaminui“ taptų įsimintinu
įvykiu, kviečiame dalyvauti konkurse ir laimėti
pamoką su įžymiu žmogumi.

REGISTRUOKITĖS LAIKYTI
„EUROPOS EGZAMINĄ 2017“

Jau yra atrinkta 10 mokyklų komandų, kurios: kartu
su mokslininkų grupe kurs ir išbandys mokomąją
medžiagą, parengtą remiantis informatikos turinio
metmenimis; teiks siūlymus dėl informatikos turinio
ir informatikos bendrosios programos projekto;
dalyvaus projekto renginiuose ir mokymuose; dalysis
gerąja patirtimi. Švietimo ir mokslo ministerija irgerąja patirtimi. Švietimo ir mokslo ministerija ir
Ugdymo plėtotės centras vykdo projektą „Informatika
pradiniame ugdyme“, kuris vykdomas nuo  2017 m.
vasario mėn. iki 2018 m. rugpjūčio mėn.

INFORMATIKOS TURINIO
KŪRIMAS IR IŠBANDYMAS

Balandžio 21 d. Lietuvos Respublikos Seime vyks
konferencija „Visuomenės medijų raštingumas –
saugios valstybės sąlyga“. Konferencijos tikslas –
aktualizuoti visuomenės medijų raštingumo, kritinio
mąstymo svarbą nacionalinio saugumo kontekste ir
ieškoti būdų derinti tarpusavyje skirtingų sričių
vykdomas įvairių visuomenės grupių medijųvykdomas įvairių visuomenės grupių medijų
raštingumo ugdymo veiklas. Konferencijos programa
ir registracija.

MEDIJŲ RAŠTINGUMAS –
KONFERENCIJA
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