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Mokytojo TV tiesioginės transliacijos tęsiasi: kviečiame prisijungti
Gegužės 14 d. – „Kas yra kas? Nacionalinis saugumas ir krašto gynyba“. Bus kalbama apie grėsmes
nacionaliniam saugumui, krašto apsaugos ir švietimo sistemų vaidmenį užtikrinant šalies gynybą.
Gegužės 21 d. – „Lietuvos šaulių sąjungos vasaros stovyklos: pasiūlymai mokytojams ir jaunimui“.
Bus pristatomos Lietuvos šaulių sąjungos vasaros stovyklos: kur ir kaip jos vyksta, kokie džiaugsmai ir iššūkiai
laukia jaunimo, kodėl ir kaip verta įsitraukti į stovyklas mokytojams.
Gegužės 28 d. – „Kas yra kas? Globalusis švietimas“. Bus pristatoma globaliojo švietimo samprata,
atsiradimo prielaidos pasaulyje ir Lietuvoje, Globaliojo švietimo koncepcijos projektas, diskutuojama apie
mokyklos vaidmenį globaliajame švietime.
Pristatoma pilietinė iniciatyva „Kodėl reikia eiti į Lietuvos kariuomenę?“
Kviečiame susipažinti su filmukų ciklu „Kodėl reikia eiti į Lietuvos kariuomenę?“. Jame žymūs šalies
žmonės kviečia jaunimą į Lietuvos kariuomenę. Tikimės, kad filmukai padės pilietinio ugdymo ir kitų dalykų
mokytojams, klasių auklėtojams ugdyti mokinių pilietiškumą, sudomins jaunimą Lietuvos kariuomene,
skiepys jam Tėvynės meilę, leis įsisąmoninti didžiąsias vertybes.
Antrasis naujienlaiškio
„Aktualijos! O ką manai Tu?“ numeris
Naujienlaiškis „Aktualijos! O ką manai
Tu?“ skatina per pamokas aptarti svarbiausius
Lietuvos bei pasaulio įvykius.
Antrajame numeryje pristatomos net trys
diskusinės temos. Kviečiame su savo mokiniais
padiskutuoti apie migrantų iš Afrikos tragedijas
Viduržemio jūroje, Antrojo pasaulinio karo
pabaigos reikšmę bei kartu paminėti Spaudos
atgavimo, kalbos ir knygos dieną.

Lituanistai ir istorikai forume įprasmins
asmenybių vaidmenį kuriant Lietuvą
2015 m. gegužės 15–16 d. Lietuvos ir užsienio
lietuviškų mokyklų lituanistai ir istorikai susitiks forume
„Lietuvą kūrusios ir tebekuriančios asmenybės“. Jis vyks
Burbiškio dvare, Radviliškio rajone.
Forumas siekia aktualizuoti Lietuvos istorinių
asmenybių įtaką mūsų šalies politiniam ir kultūriniam
gyvenimui, jų idėjų įtraukimą į ugdymą, pasidalyti
naujausiais lituanistikos tyrimais, telkti lietuvių kalbos ir
istorijos mokytojų bei akademinę bendruomenę.

Skelbiamas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos konkursas „Prevencijos simbolis“
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas skelbia psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo
prevencijos konkursą „Prevencijos simbolis“. Konkurso tikslas – išrinkti prevencijos simbolį, kuris atskleistų
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos svarbą bei skatintų visuomenę nevartoti šių medžiagų ir
rinktis sveiką gyvenimo būdą. Konkursui simbolius galima siųsti iki 2015 m. spalio 30 d.
Mokiniai kviečiami registruotis į atviruosius internetinius kursus
Asociacija „Inovatyvus moksleivių papildomo ugdymo tinklas“ ir KTU jaunųjų kompiuterininkų
mokykla inicijavo masinius atviruosius internetinius kursus mokiniams mokytis programavimo pagrindų.
Nemokamų kursų trukmė: 2015 m. gegužė–liepos 24 d. Registruotis galima iki 2015 m. gegužės 15 d.
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