2015 m.
rugsėjo 7 d.
Nr. 22 (131)
„Informatika be kompiuterio“ – turininga ir patraukli informatikos mokymosi medžiaga
Naujosios Zelandijos Kenterberio universiteto profesorius Timas Bellas
inicijavo linksmas informatikos veiklas be kompiuterio. Kartu su kolegomis jis
parengė svetainę „Computer Science Unplugged“ ir išleido knygą CS Unplugged“
(„Informatika be kompiuterio“, išvertė prof. Valentina Dagienė ir dr. Eglė
Jasutė). Leidinyje pateikiamos įdomios įvairaus amžiaus mokiniams skirtos
užduotys, supažindinama su kompiuterio veikimo pagrindais net nesiliečiant
prie paties kompiuterio.
Mokinių veiklos grindžiamos matematikos, informacinių technologijų
žiniomis, kompiuterių veikimo pagrindais. Knygos kontekstas skatina vaikus
aktyviai bendradarbiauti sprendžiant problemas, kūrybiškai mąstyti. Svarbu, kad
mokytojai siektų įdomiai ir prasmingai pristatyti mokiniams veiklas, pažaisti
tikrąją informatiką.
Leidinį lietuvių kalba galima pasisiųsti iš svetainės „csunplugged.org“ ir juo
laisvai dalytis: leidžiama kopijuoti, platinti ar persiųsti.
Nuotoliniai kursai „Skaitmeninių įgūdžių tobulinimas klasėje“
Kviečiame dalyvauti skaitmeninių įgūdžių tobulinimo kursuose, kuriuos organizuoja Europos mokyklų
tinklas (European Schoolnet). Kursai padės mokytojams plėsti skaitmeninius įgūdžius, pristatys laisvai
prieinamus skaitmeninius įrankius ir išteklius. Baigę pedagogai kūrybiškiau planuos pamokas: įtrauks
skaitmeninius šaltinius, taikys inovatyvius įrankius, daugiau dėmesio skirs ne tik dalykinio, bet ir
skaitmeninio mokinių raštingumo tobulinimui bei vertinimui.
Kursų pradžia – rugsėjo 14 d., trukmė – 7 savaitės po 2–3 val. studijų.
Renginiai Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO

Spalio 8–9 d. vyks didžiausias Baltijos regione
tarptautinis skaitmeninių technologijų ir verslumo
renginys #SWITCH! Jis skirtas jaunimui, verslui ir
viešajam sektoriui. Bus pristatytos naujausios
skaitmeninio verslo kryptys, vyks diskusijos apie
e. produktus viešajam administravimui, sėkmingų
startuolių kūrimą, galimus e. verslus. Jauniems
žmonėms bus skirta atskira programa.
Daugiau informacijos apie
UPC veiklą ieškokite
interneto svetainėje

Spalio 15–16 d. vyks paroda „Vilnius Fashion
& Textile Avenue 2015“. Renginys mokinių ir
jaunimo tarpe populiarins Lietuvos aprangos ir
tekstilės pramonę. Ji bus pristatyta kaip naujas
technologijas taikanti ir konkurencinga šalies
pramonės šaka. Bus atskleistos perspektyvos
plėtoti verslą, formuojamas teigiamas aprangos ir
tekstilės pramonės įvaizdis.

Klausimus galite pateikti el. p.
info@upc.smm.lt arba UPC svetainėje
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