Seminarų ciklai meninio ir technologinio ugdymo kokybei tobulinti

Ugdymo plėtotės centras, atsižvelgdamas į meninio ir technologijų ugdymo mokytojų pageidavimus, menų ir technologijų
201 3–201 6 metų brandos egzaminų rezultatus, aptarimo išvadas ir rekomendacijas, bendradarbiaudamas su aukštosiomis
mokyklomis, menų ir technologijų mokytojų asociacijomis, tęsia seminarų ciklus, skirtus meninio ir technologinio ugdymo
kokybei tobulinti.
„Knygų Kalėdos“

Ugdymo plėtotės centre jau trečią kartą kartu su partneriais ir draugais susirinkome praleisti „Knygų
Kalėdų“ popietės. Šiais metais nusprendėme padovanoti knygų Nacionalinei Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio menų mokyklai.
Ugdymo plėtotės centras kviečia visus dalyvauti Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios
Grybauskaitės inicijuotoje akcijoje „Knygų Kalėdos“ ir dovanoti naujų knygų šalies mokyklų
bibliotekoms.

Paroda „Mokykla 2016“

„Litexpo“ duomenimis, lapkričio 25-26 dienomis kartu vykusias parodas
„Mokykla 201 6“ ir „Vaikų šalis“ aplankė net 1 8 580 žmonių.
Į parodą „Mokykla 201 6“ iš anksto užregistruota 1 70 mokytojų ir mokinių grupių iš visos Lietuvos
(minimalus žmonių skaičius grupėje – 1 0). Visuose edukaciniuose parodos renginiuose dalyvavo daugiau nei 5 700 švietimo
bendruomenės atstovų. 201 7 m. sausio mėnesį pažymas gaus 1 520 jų pageidavusiųjų pedagogų.
Šių metų parodoje prisistatė 1 07 įmonės ir švietimo įstaigos iš Lietuvos, Estijos, Norvegijos ir Vengrijos. Parodoje vyko net
1 80 renginių. Už pagalbą parodos metu dėkojame 44 savanoriams.
Kviečiame aplankyti „Bebro“ konkurso
2016 metų užduočių svetainę

Visus 201 6 metų Lietuvos „Bebro“
konkurso pirmojo etapo uždavinius
rasite šioje svetainėje. Atvertoje
„Bebro“ uždavinių svetainėje
jūs rasite uždavinius,
suskirstytus amžiaus
grupėmis. Uždaviniai
pateikiami su paaiškinimais ir atsakymais, kuriuose
aprašyta jų sprendimo metodika.

Naujos cheminių medžiagų ženklinimui skirtos
piktogramos

Kviečiame mokytojus, vadovėlių ir kitų ugdymui skirtų
priemonių rengėjus, leidėjus, vadovėlių vertintojus susipažinti su
naujomis cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir
pakavimo piktogramomis, mokytojus supažindinti su jomis mokinius.
EBPO PISA pasiekimų tyrimai: mokinių matematinis
raštingumas ir skaitymo gebėjimai išlieka stabilūs

Švietimo ir mokslo ministerijoje pristatyti 201 5 metų tarptautinio EBPO PISA tyrimų rezultatai, kurie rodo penkiolikmečių
skaitymo gebėjimus, gamtamokslio ir matematinio raštingumo
rezultatus ir jų kaitą. Lietuvos mokiniai pirmąkart dalyvavo
elektoriniame tyrime.

Patvirtintos mokymo plaukti rekomendacijos

Vienodus reikalavimus mokymo plaukti procesui numato naujos gruodį patvirtintos Mokinių, besimokančių pagal
pradinio ugdymo programas, mokymo plaukti proceso vykdymo rekomendacijos. Mokymo plaukti programa finansuojama
trečius metus. Programai įgyvendinti 201 7 m. Švietimo ir mokslo ministerija skiria 1 74 000 eurų.
Rekomendacijose siūloma, kad užsiėmimai gali būti jungiami, bet ne daugiau kaip po du. Teorines žinias pradinukams gali
išdėstyti ir mokytojas, o praktinius užsiėmimus turi vesti plaukimo treneris, plaukimo instruktorius ar kitas mokymo plaukti
specialistas profesionalas, baigęs sporto krypties studijų programą ar kūno kultūros mokytojų rengimo studijų programą, ar
turintis kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą.
Tėvų vaidmuo psichoaktyvių jų medžiagų vartojimo prevencijoje

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, siekdamas išsiaiškinti, kokios informacijos ir įgūdžių trūksta
tėvams, auginantiems mokyklinio amžiaus vaikus, 201 6 m. vykdė elektroninę mokyklinio amžiaus vaikus auginančių tėvų
apklausą. Apklausoje dalyvavo daugiau nei 2 200 tėvų. Ataskaitos pabaigoje pateikiamos rekomendacijos.

Daugiau informacijos www.upc.smm.lt

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

