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Mielieji pedagogai, sveikiname Tarptautinės mokytojų dienos proga! 

 

Renginys-koncertas „Išskridę paukščiai sugrįžta“ 

         
         2013 m. spalio 6 d. Lietuvos nacionalinėje 
filharmonijoje (Aušros g. 5, Vilnius) vyks renginys- 
koncertas Tarptautinei mokytojų dienai ir habil. dr. 
Meilės Lukšienės metams paminėti. Renginyje bus 
įteikta M.Lukšienės premija šių metų laureatui.    
Bus pagerbti mokytojai, pradėję dirbti mokykloje 
prieš 5 metus ir gavę simbolinę Švietimo ir mokslo 
ministerijos dovaną – patirties kaupimo lakštus. 

 
 

Kviečiame į metodines dienas  

 
Įvairių dalykų mokytojams 

 
      2013 m. spalio 28–30 d. Vilniuje rengiamos trys 
metodinės dienos įvairių dalykų mokytojams ir jų 
komandoms. 
        Renginių temos – „Mokytojo lyderystė siekiant 
kiekvieno mokinio pažangos“, „Tarpkultūrinis 
dialogas klasėje“ ir „Mokymasis iš aktualijų įvairių 
dalykų pamokose“. 
 

 
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo procesą 

formuojančių ir vykdančių institucijų darbuotojams 
 
         2013 m. spalio 28 d. Verslo lyderių centre  
(K. Donelaičio g. 62, Kaunas) vyks metodinė diena 
„Pedagogų bendruomenė: profesionalūs ir nuolat 
tobulėjantys pedagogai“. Joje kviečiami dalyvauti 
pedagogų kvalifikacijos tobulinimo procesą 
formuojančių ir vykdančių institucijų darbuotojai.  

 
Išleista metodinė atmintinė pasirenkamojo  

vaikų ugdymo teikėjams (mokytojams) 
 

         Pasirodė metodinė priemonė pasirenkamojo 
vaikų ugdymo teikėjams (mokytojams). Ji pristato  
eksperimentinį šio ugdymo finansavimo modelį.  
          Leidinys – UPC projekto „Pasirenkamojo vaikų 
švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir 
išbandymas savivaldybėse“ produktas.  
 

 Seminarai besimokantiems suaugusiesiems 

        Rugsėjo, spalio ir lapkričio mėnesiais vyks 
seminarai besimokantiems suaugusiesiems, kurie 
padės jiems įgyti naujų bendrųjų kompetencijų.       
        33 savivaldybėse vyks 100 renginių pilietinio 
ugdymo, finansinio švietimo, meninės saviraiškos 
ugdymo klausimais. Seminaruose laukiami socialinę 
atskirtį patiriantys žmonės.  

Edukacinių knygų pristatymai projekte „Lyderių laikas 2“  

       Projektas „Lyderių laikas 2“ perka ir švietimo visuomenei pristato edukacines knygas. Lektorių komanda, 
kurią sudaro švietimo bendruomenės nariai, septyniuose Lietuvos miestuose pristatys knygas: atskleis jose 
gvildenamas temas bei stengsis jas priartinti prie Lietuvos švietimo kasdienybės. 

 
Daugiau informacijos apie UPC 
veiklą ieškokite interneto 
svetainėje. 

 

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

 
Savo pastabas ir siūlymus Naujienlaiškiui 
siųskite el. p. 
jadvyga.duksiene@upc.smm.lt 
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