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Pasirodė Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos leidinys
Kviečiame susipažinti su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos leidinyje „KĄ TURIME
ŽINOTI apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metui“ (Vilnius, 2014) pateikta informacija ir
pasinaudoti praktiniais patarimais.
„Bebro“ konkursas jau antrą dešimtmetį mokinius motyvuoja mąstyti
Jau antrą dešimtmetį gyvuoja
neformalus milijonų mokinių iš
įvairių pasaulio šalių pripažintas
informatikos mokymosi būdas – tarptautinis
informatikos ir informacinių technologijų konkursas
„Bebras“. Varžybos padeda mokiniams suvokti
informatikos mokslo grožį, susipažinti su esminėmis
sąvokomis, gilintis į modernius informatikos ir
inžinerijos sprendimų priėmimo metodus.

Dar vienas vertingas dalykas – žaismingų
užduočių ir jų apimamų fundamentalių informatikos
sričių dermė. Jos siekti nelengva, todėl kuriant
uždavinius įtraukiama daug informatikos srities
mokslininkų ir praktikų.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad užduotys skirtos
visiems, kas nori pamąstyti, kam patinka loginiai
uždaviniai. Jas gali spręsti ir mokiniai, ir tėvai.
Manome, kad bus įdomu ir naudinga susipažinti su
2014 metų užduotimis.

Skatinkime mokinius susipažinti su klasikine kultūra:
jie kviečiami į operą „Jonas ir Greta“

2015 metų vasario 5 ir 7 dienomis Vilniaus Kongresų rūmuose bus kartojama premjera – pirmoji
opera mokiniams „Jonas ir Greta“. Šiuolaikiškai pateikiama viena populiariausių pasaulio operų. Dalia
Ibelhauptaitė ir Gintaras Rinkevičius savo projektu siekia užpildyti kultūros tuštumą mokinių auditorijai:
pastatymas skirtas mokiniams, kurie galbūt operos salėje lankysis pirmą kartą, o po renginio vyks diskusija
su kūrybine grupe ir solistais.
Tai pagrindinis metų klasikinės kultūros renginys mokiniams. Ugdymo plėtotės centras į jį kviečia
vidurinio ugdymo – lietuvių kalbos ir literatūros, muzikos, teatro, dorovinio ugdymo – mokytojus su
mokiniais.
Pristatome renginio aprašymą ir kitą svarbią informaciją.

Savivaldybių švietimo padalinių specialistai kviečiami aptarti technologinio ugdymo aktualijų
2015 m. sausio 22 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kartu su Ugdymo plėtotės
centru organizuoja pasitarimą „Technologinio ugdymo aktualijos“, kuris vyks Ugdymo plėtotės centro salėje
(M. Katkaus g. 44, Vilnius).
Renginys organizuojamas siekiant įgyvendinti Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos
strategija „Lietuva 2030“ keliamus uždavinius švietimui, švietimo reformos pradininkės habil. dr. Meilės
Lukšienės Lietuvos švietimo koncepcijoje iškeltas idėjas, Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos
nuostatas. Jame bus aptartos bendradarbiavimo galimybės ir technologinio ugdymo aktualijos.
Į renginį kviečiami savivaldybių administracijų švietimo skyrių specialistai, atsakingi už technologijas,
technologijų brandos egzamino įgyvendinimą, švietimo centrų atstovai, atsakingi už metodinę veiklą.
Prašytume technologijų metodinės veiklos kuratorius pasirengti glaustai pristatyti technologijų
metodinio būrelio patirtį, išsiaiškinti problemas.
Daugiau informacijos apie
UPC veiklą ieškokite
interneto svetainėje.
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