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Konkursas mokykloms 

        Kviečiame dalyvauti ypatingų mokyklų konkurse 
„Ieškok, atrask, išdrįsk“. Jo tikslas – atskleisti ir 
pristatyti išskirtines mokyklų veiklos formas, 
paskatinti jas dalytis gerąja patirtimi. Konkurso 
finalinis renginys įvyks parodos „Mokykla 2013“ 
metu Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“. 

Vyks paroda „Moderni mokykla 2013“ 

      Spalio 28–29 d. Balsių pagrindinėje mokykloje 
pirmą kartą Lietuvoje vyks paroda „Moderni mokykla 
2013“. Pedagogai pasigilins į technikos, kanceliarines 
inovacijas, daugiau sužinos apie ergonomišką darbo 
vietą, teisiškai saugią mokyklą, lietuvių kalbos 
puoselėjimą informaciniame amžiuje. 
      Paroda kviečia pedagogus išmėginti ugdymo 
procesą palengvinančias technologijų ir technikos 
naujoves ir pasidalyti patirtimi.  

 

 
Svarstome muzikologijos brandos egzamino 

programos projektą 
 

         Kviečiame teikti savo pastabas ir siūlymus 
atnaujinto mokyklinio muzikologijos brandos 
egzamino programos projektui. 
          Pasigilinkime į numatomą egzamino struktūrą, 
mokinių gebėjimų tikrinimą, vertinimo klausimus. 

 
BEBRAS švenčia jubiliejų  

        Šiemet IT konkursui BEBRAS sukanka 10 metų. 
Kviečiame  aktyvius dalyvius spręsti informatikos 
uždavinius ir įvertinti savo jėgas. Baigiamoji „Bebro“ 
šventė vyks lapkričio 30 dieną Lietuvos Respublikos 
Seime.  
       Išsamesnę informaciją apie konkursą ir jo tvarką 
rasite Bebro svetainėje www.bebras.lt.  

 
Pristatome lituanistų konferencijos 

Seinuose medžiagą 
 
          Kviečiame susipažinti su Lietuvos ir užsienio 
lietuviškų mokyklų lituanistų konferencijos „Mūsų 
kalba – mūsų tekstai – mūsų gyvenimai“ medžiaga.  
Renginys vyko 2013 m. spalio viduryje Seinuose.  
          Pranešimai liudija, kaip Meilės Lukšienės 
idėjos, svarbios lituanistikai, gyvena šiuolaikinio 
žmogaus pasaulyje.  
 

Pasaulinis IRT forumas Vilniuje 

        2013 m. lapkričio 6–8 d. Vilniuje vyks Europos 
skaitmeninės darbotvarkės inicijuotas pasaulinis 
forumas „IRT 2013 – kurti, jungtis, augti“. Forume 
vyks konferencija, paroda, susitikimai. Jame bus 
pasirašytas  Lietuvos nevyriausybinių ir valstybinių 
institucijų bendradarbiavimo memorandumas „Dėl 
nacionalinės skaitmeninės koalicijos steigimo“. 
      Kviečiame Lietuvos mokytojus registruotis į 
forumą ir apsilankyti jo renginiuose ir parodoje.  

 
Naujienos trumpai 

 

● Skelbiame  Virtualios edukacinės bibliotekos naujienas (2013 m. rugsėjis–spalis). 
● Ugdymo plėtotės centras kartu su Vytauto Didžiojo universitetu organizuoja respublikinį 9–12 klasių 
mokinių kūrybinių darbų konkursą „Meilės formulė“.  
● 2013 lapkričio 16–24 d. Lietuvoje ir visame pasaulyje vyks Visuotinio švietimo savaitė. Jos metu vyks 
renginiai, skirti globaliojo pilietiškumo skatinimui tarp vaikų, jaunimo ir mokytojų.  
 

 
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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