Auganti „Bebro“ bendruomenė Lietuvoje

201 6 m. lapkričio 7–1 1 dienomis tryliktą kartą Lietuvoje vyko
informatikos ir informatinio mąstymo
konkursas „Bebras“. Uždavinius sprendė
mokiniai nuo trečios iki dvyliktos klasės.
Preliminariais duomenimis, konkurse jau
dalyvavo daugiau nei 1 8 000 mokinių.
Konkurso organizatoriai tikisi, kad šiais
metais mokinių skaičius viršys 25 000.
Geriausiai uždavinius sprendusių mokinių apdovanojimo šventė
vyks š. m. lapkričio 26 d. parodos „Mokykla 201 6“ metu Lietuvos
parodų ir kongresų centre „Litexpo“.
DALYVAUKITE
Knygų Kalėdos: knygos, kurios keičia gyvenimą!

SUŽINOKITE
Naujas Švietimo ir mokymo stebėsenos
biuletenis

201 6 m. lapkričio 7 d. Europos Komisija
paskelbė naują, kasmet išleidžiamą Švietimo ir
mokymo stebėsenos biuletenio (angl. Education
and Training Monitor) leidimą. Švietimo ir
mokymo stebėsenos biuletenyje kasmet
apžvelgiama ES švietimo ir mokymo raida.
Paskelbta tarptautinės mokslinėspraktinės konferencijos „Mokytojas
šiandien ir rytoj: tarp realybės ir
lūkesčių“ programa

Lietuvos edukologijos universiteto (LEU)
Ugdymo mokslų fakulteto Edukologijos katedra
lapkričio 24–25 d. organizuoja tarptautinę
mokslinę-praktinę konferenciją „Mokytojas
šiandien ir rytoj: tarp realybės ir lūkesčių“ („The
Teacher of Today and Tomorrow: Between Reality
and Expectations“).

Knyga gali pakeisti gyvenimą: įkvėpti, padėti atsakyti
į klausimus, spręsti problemas, jaustis stipresniam,
kovoti už savo teises ir ateitį. Todėl šiemet akcija
„Knygų Kalėdos“ atsiliepia į kampanijos „Už
saugią Lietuvą“ kvietimą mažinti socialinę
atskirtį. Šių metų akcijos tema – knygos, kurios
keičia gyvenimą.
Kviečiame visas mokyklas, mokyklų bibliotekas, viešąsias bibliotekas organizuoti įvairius renginius, kviesti į
juos tuos žmones, kuriems iki šiol knyga galbūt dar nebuvo atrasta. Būkite kūrybingi, aktyvūs ir neškite Kalėdų šviesą tiems,
kuriems jos labiausiai reikia, pasitelkdami knygas – tas, kurios jums patiems atrodo pačios svarbiausios. Kvieskite į savo
renginius vaikus, šeimas iš dienos centrų ir dalykitės skaitymo džiaugsmu.
Akcija vyks lapkričio 1 4 – sausio 6 dienomis.
Masinis atvirasis internetinis kursas (MAIK) „Informacinės technologijos“

Kviečiame jus į masinį atvirąjį internetinį kursą (angl. MOOC – Massive Open Online
Course) „Informacinės technologijos“. Viso kurso metu bendrausite ir bendradarbiausite su
bendraminčiais iš visos šalies. Kursas yra nemokamas ir bus teikiamas lietuvių kalba. Kurso
pradžia 201 6 m. lapkričio 22 d.

Pradedamas respublikinis konkursas „Piešinys = matematikos uždavinys“

Konkurso dalyviai kuria matematinių uždavinių iliustracijas vien tik iš įvairiausių figūrų,
naudodamiesi teksto rengykle („MS Word“, „Open Office Writer“ ir kt.). Konkursas yra skirtas
6–8 klasių mokiniams. Konkurso tikslas – paskatinti mokinius kūrybiškai pažvelgti į matematiką, rasti ir
su teksto rengykle išreikšti savitas, drąsias, patrauklias matematikos interpretacijas.
Mokytojus ir bibliotekininkus kviečiame į seminarus „Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir
galimybės“

Mokytojams ir bibliotekininkams maloniai primename, kad dar galite užsiregistruoti į šiuos seminarus:
lapkričio 23–24 d. Šalčininkuose Registruotis;
lapkričio 24–25 d.. Alytuje Registruotis;
lapkričio 30 d. – gruodžio 1 d. Kėdainiuose Registruotis;
gruodžio 1 –2 d. Visagine Registruotis;

Daugiau informacijos www.upc.smm.lt

Savo pastabas ir siūlymus siųskite naujienlaiskis@upc.smm.lt

