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Dalyvaukime akcijoje
„Knygų Kalėdos“!
Lapkričio 16–sausio 6 dienomis vyksta Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota
akcija „Knygų Kalėdos“. Akcija rengiama jau penktą kartą.
Ugdymo plėtotės centras kviečia visus aktyviai į ją įsitraukti ir padovanoti šalies bibliotekoms naujų
knygų, skirtų vaikams ir jaunimui. Bibliotekos kvies visus skaityti mėgstančius žmones tapti savanoriais ir
bendrauti: dalyvauti knygų skaitymuose, aptarimuose, vakaronėse.
Rekomenduojamų dovanoti knygų sąrašą rasite www.knygukaledos.lt
Konkursas šalies mokyklų bendruomenėms
Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė
šiuos mokslo metus paskelbė Mokyklos
bendruomenės metais. Inicijuojamas švietimo
įstaigoms skirtas konkursas. Jo tikslas – paskatinti
mokinių tėvų ir mokyklų bendradarbiavimą.
Visos Lietuvos mokyklos kviečiamos pasidalyti
patirtimi – geriausiomis bendradarbiavimo
veiklomis, kurias šiais mokslo metais vykdo jų
bendruomenės.

Seminarai pradinių klasių mokytojams
Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės
centras kviečia pradinių klasių mokytojus, lietuvių kalbos
mokytojus, mokančius lietuvių kalbos pradinėse klasėse,
ir pedagogus, mokančius lietuvių kalbos ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikus, dalyvauti seminaruose.
Renginių paskirtis – mokytojų kompetencijų plėtra,
kuri padės veiksmingiau organizuoti lietuvių kalbos
ugdymą, pasirinkti mokymo ir mokymosi metodus,
užduotis, medžiagą, vertinti mokinių pasiekimus.
.

Seminaras rusų gimtosios kalbos mokytojams
Lapkričio 25 d. Lietuvos edukologijos universiteto Rusų kalbos ir kultūros centre vyks seminaras
„Sąmoningo skaitytojo ugdymas šiuolaikinėje mokykloje“. Jį organizuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerija kartu su Ugdymo plėtotės centru, Rusų kalbos ir kultūros centru.
Naujienos trumpai
■ 2015 m. lapkričio pradžioje įvyko Ugdymo plėtotės centro vykdomo Erasmus + strateginių partnerysčių
projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ partnerių
susitikimas. Susitikime dalyvavo švietimo atstovai iš aštuonių šalių: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Italijos, Ispanijos,
Graikijos, Portugalijos ir Bulgarijos.
■ Kviečiame dalyvauti kasmetiniame šalies piešinių konkurse „Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2015“. Šių
metų konkurso naujiena – nuotraukų koliažo kategorija. Originalūs kompiuterinės grafikos, poezijos ir prozos
darbai Kalėdų švenčių tema konkursui pateikiami iki 2015 m. gruodžio 15 d.
■ Lietuvos ir užsienio specialistai dalijosi tyrimų įžvalgomis bei gerąja praktine patirtimi 17-ojoje
tarptautinėje konferencijoje „Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas – Lietuva 2015“ . Renginio
medžiagą rasite Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacijos svetainėje.
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