Lenkų kalbos ir rusų kalbos pasirenkamų jų dalykų
bendrosios programos II-X klasėms projektas

Informacija lituanistams

Kviečiame susipažinti su Lenkų kalbos ir rusų kalbos
pasirenkamųjų dalykų bendrosios programos II-X klasėms projektu.
Pasiūlymus programos tobulinimui iki 201 6 metų gruodžio 1 9 dienos
prašytume siųsti elektroniniu paštu, adresu
danuta.szejnicka@upc.smm.lt
Primename, kad paskelbta bendrojo ugdymo dalykų
vadovėlių turinio vertintojų atranka

Užpildytą paraišką, rekomendaciją ir pasirinkto vadovėlio skyriaus
vertinimą siųskite iki 201 6 m. gruodžio 1 2 d. 1 7.00 val. el. paštu
Vertintojai@upc.smm.lt
Metodinės dienos-praktiniai seminarai priešmokyklinio
ugdymo pedagogams

Dviejų dienų trukmės metodinėse dienose-praktiniuose
seminaruose „Priešmokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo
kompetencijos ugdymas“ dalyvauti kviečiame priešmokyklinio ugdymo
pedagogus ir direktorių pavaduotojus, atsakingus už priešmokyklinį
ugdymą. Metodinės dienos-praktiniai seminarai vyks gruodžio 1 5-1 6 ir
21 -22 dienomis.

Metodinės dienos-praktiniai seminarai
mokytojams, mokantiems lietuvių kalbos
tautinių mažumų mokyklų pradinėse
klasėse 2016.12.01-16
Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų
lituanistų konferencija „Lituanistika ir
valstybė“ 2016.12.09-10
Mokymai lietuvių kalbos ir literatūros
mokytojams, dirbantiems 5–10 klasėse
2016.12.01-22
Mokymai lietuvių kalbos ir literatūros
mokytojams, dirbantiems 11–12 klasėse ir
VBE vertintojams 2016.12.01-20

Dokumentinis filmas „Informatikai Lietuvos mokyklose – 30 metų“

Šiais metais sukako 30 metų, kaip Lietuvos mokyklose dėstoma informatika. Šia proga buvo sukurtas dokumentinis filmas
„Informatikai Lietuvos mokyklose – 30 metų“. Trijų dalių filme pasakojama apie informacinių technologijų šiandieną
mokyklose.

Konkursas „Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2016“

Kviečiame dalyvauti visų tipų mokyklų mokinius respublikiniame informatikos konkurse „Kompiuterinė Kalėdų pasaka
201 6“. Konkurso tikslas – ugdyti mokinių filologinę ir kompiuterinę kultūrą, skatinti kūrybiškumą, išradingumą ir originalias
idėjas, atrasti savitumą, atskleidžiant savo kūrybinius polinkius ir gebėjimus. Darbų pateikimas vyksta iki gruodžio 1 5 d.
Kaip ugdyti socialiai sąmoningą moksleivį?

„Kaip ugdyti socialinį sąmoningumą?“ – tai iniciatyva skirta į politines, ekonomines ir etines problemas pažvelgti ne
fragmentiškai, bet iš esmės. Ekonomikos, etikos ir pilietiškumo mokytojus, mokančius 9–1 2 klasių moksleivius, kviečiame
prisidėti prie realių pokyčių: išbandykite integruoto interaktyvaus socialinio ugdymo medžiagą savo mokykloje! Anketos
pildomos iki gruodžio 1 2 d.
Pakartot - muzikos pedagogams

PAKARTOT – didžiausia skaitmenizuotų lietuviškos muzikos įrašų ir duomenų bazė internete muzikos pedagogams,
suteikianti legalią galimybę klausytis lietuviškos muzikos ir susipažinti su lietuviškos muzikos istorija bei naujienomis.
Kviečiame pedagogus naudotis parengtais ar susidaryti savo pamokai reikiamų kūrinių grojaraščius, mokiniams pateikti
kūrinius, dalindamiesi socialiniuose tinkluose. Mokiniai gali susidaryti ir pristatyti klasėje ar pasidalinti socialiniuose tinkluose
savo mėgstamos muzikos grojaraščiais, klausytis mokymuisi skirtų kūrinių namuose, tyrinėti įvairių stilių Lietuvos muzikos
istoriją.
Literatūros festivalis „Vilniaus lapai“

„Vilniaus lapai“ – pirmasis tarptautinis literatūros festivalis Vilniuje. Gruodžio 9-1 1 dienomis įvairiose Vilniaus vietose
vyks 1 2 renginių. Susitikimų dėmesio centre – autorių skaitoma kūryba bei šios kūrybos įkvėptas scenos bei kino menas.
Kviečiame susipažinti su programa ir klasėms skirtais susitikimais su rašytojais. Renginiai mokami.
Daugiau informacijos www.upc.smm.lt

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

