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Antrojo pasaulinio karo Europoje pabaigos ir
Europos dienos minėjimo pamoka

Kviečiame dalyvauti virtualioje parodoje
„Menas daro mus geresnius“!

Lietuvos istorijos mokytojų asociacija parengė
Antrojo pasaulinio karo Europoje pabaigos ir Europos
dienos minėjimo pamoką. Ją sudaro pateiktis, kurią
galima panaudoti diskutuojant su mokiniais.
Šiandien mokinius pasiekianti prieštaringa
informacija kelia nemažai klausimų. Asociacija
rekomenduoja diskutuoti su jais apie Antrąjį pasaulinį
karą: pabaigą, rezultatus kiekvienam europiečiui. Tai
padėtų mokiniams surasti savo poziciją.

Kviečiame dalyvauti virtualioje parodoje „Menas
daro mus geresnius“. Ją organizuoja Ugdymo plėtotės
centras. Paroda sudarys sąlygas meninio ugdymo
pedagogams pristatyti savo veiklą ir pasidalyti gerąja
patirtimi, suvienyti meninio ugdymo įstaigas.
Formaliojo ir neformaliojo ugdymo pedagogus
kviečiame siųsti įvairius darbus: nufilmuotas
pamokas, metodikų aprašus, pamokų planus,
metodinius darbus, scenarijus, darbų nuotraukas.

Lietuvos švietimo literatūros kelias parodoje „Vadovėlių kolekcija. 1945–2015“!
Šiemet leidykla „Šviesa“ švenčia savo jubiliejų –70 metų. Sukaktį ji pasitinka retrospektyvine paroda
„Vadovėlių kolekcija. 1945–2015“, kuri vyksta 2015 m. gegužės 19–birželio 7 dienomis Energetikos ir
technikos muziejuje (Rinktinės g. 2, Vilnius).
Paroda atspindi Lietuvos švietimo literatūros kelią nuo pokario laikų iki šių dienų. Lankytojai gali
pavartyti ir apžiūrėti vadovėlius, palyginti, kaip mokėsi skirtingos kartos. Juos pasitinka didžiulė vadovėlių
įvairovė: nuo retų, archyvinių pokario laikų vadovėlių iki šiuolaikinių, skaitmeninių mokymosi priemonių.
Nemokama paroda veikia muziejaus darbo metu.
Biznio mašinų kompanijos skelbto motyvacinių laiškų konkurso
3D spausdintuvui laimėti nugalėtoja – Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla
„Biznio mašinų kompanija“ organizavo motyvacinių laiškų konkursą tema „3D spausdintuvo
panaudojimas kasdienėje mokyklos veikloje“. Pagrindinis konkurso prizas buvo 3D spausdintuvas MakerBot
Replicator Mini. Motyvacinių laiškų kūrybai buvo skirta daug laiko – jų BMK laukė iki 2015 metų kovo
mėnesio ir sulaukė itin daug.
Konkurse dalyvavo mokyklos iš įvairių Lietuvos regionų, pradedant Vilniaus gimnazijomis, baigiant
rajonų mokyklomis. Sulaukta daug įvairių piešinių, rašinių, laiškų su 3D spausdintuvo panaudojimo mokykloje
idėjomis – vienos idėjos buvo labai įdomios ir racionalios, kitose atsispindėjo puiki kūrėjų vaizduotė. Vienas
laiškas buvo parašytas senovine spausdinimo mašinėle, galvojant apie technologijas, jungiančias praeitį su
šiandiena.
Bendru BMK darbuotojų balsavimu, laimėtoju buvo išrinktas Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos
informatikos mokytojos Eglės Kulbienės rašytas laiškas. Jo turinį sudarė pamokų, kuriose naudojamas 3D
spausdintuvas, išsamūs planai. Pamokose analizuojamos programos, kuriami ir spausdinami modeliai,
priklausomai nuo dalyko ir temos. Balandžio mėnesį BMK darbuotojai pristatė MakerBot Replicator Mini į
Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos darbuotojų rankas.
Eglė Kulbienė pasakoja: „Pasklidus žiniai apie 3D spausdintuvą, smalsuolių netrūko. Kai paklausiau
mokinių, kas yra 3D, visi suvokė, kad tai kažkas iškilaus, apčiuopiamo, bet, parodžius atspausdintą aštuonkojį,
išgirdau daug nustebimo kupinų klausimų: „Kaip tai padaryta, iš ko?". Spausdinome pamokų metu, kad kuo
daugiau mokinių galėtų stebėti procesą. Penktokai bandė filmuoti bei diskutuoti, kas ką žino. Tikiuosi, kad
naujų mūsų kurtų objektų ilgai laukti nereikės. Savo motyvacinio laiško idėjas planuoju įgyvendinti kitais

mokslo metais, prieš tai suderinusi ilgalaikius planus su kitais mokytojais. Likusį laiką iki vasaros atostogų
skirsiu mokymuisi. Jau yra mokinių, kurie objektus nori kurti patys. Susitarėme – jei darbai bus verti dėmesio,
galėsime rengti konkursą jiems atspausdinti.
Sulaukėme pasiūlymų kitais mokslo metais įsteigti pažangios klasės titulą ir kaip prizą turėti,
pavyzdžiui, pereinamąją taurę. Tai gali būti dar viena sritis, kurioje panaudosime Jūsų dovaną. Dėkojame!”

Iš kairės: Mindaugas Pozingis, BMK atstovas,
Eglė Kulbienė, Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos IT mokytoja,
Saulė Venckūnienė, Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos direktorė,
Edmundas Lukošis, BMK 3D specialistas

Edita Sederevičiūtė
Projekto „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“ vadovė
Baigta į STEAM ugdymą orientuotų mokyklų pedagogų atranka stažuotis užsienyje
STEAM ugdymą plėtojančias Lietuvos mokyklas siekiama suburti į tinklą. Jos buvo pakviestos pildyti
STEAM potencialo vertinimo formą ir teikti paraiškas stažuotėms užsienyje.
Stažuotes organizuoja UPC projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos
plėtra (III etapas)“. Kviečiame susipažinti su atrinktų mokyklų, kurių pedagogai dalyvaus stažuotėse, sąrašu.
Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija kviečia 2–4 klasių mokinius į anglų kalbos stovyklą
2015 m. birželio 22–28 d. Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija kviečia 2–4 klasių mokinius į
anglų kalbos stovyklą prie Bebrusų ežero “Let’s Go Camping“.
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