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Mielieji pedagogai! 
 

Rytas–vakaras–pavasaris–vasara–ruduo–žiema… 
Monotoniškai dunda laiko traukinys. 

Todėl taip laukiame švenčių 
kaip atsinaujinimo ir laimės pažado. 

 
Naujas gyvenimo lapas juk dar neparašytas! 

Dar viskas mūsų  rankose... 
Šv.Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 

linkime jį užpildyti savo kūryba, veržlumu, 
 savo gyvenimu keisti vaikų, Lietuvos likimą, 

 

 

  kaip artojas savo triūsu, meile keičia juodą arimą ir paverčia  žaliuojančiu rugių lauku. 
        Ačiū, kad per visus išbandymus einame kartu ir tikime – kelią nueina einantis… 

 

Ugdymo plėtotės centro darbuotojų vardu    direktorius Giedrius Vaidelis 
 

Metodinė konsultacija „Menų mokyklinio brandos egzamino vertinimas“ 

        2014 m. sausio 2–8 d. Ugdymo plėtotės centras organizuoja metodinę konsultaciją „Menų mokyklinio 
brandos egzamino vertinimas“, skirtą meninio ugdymo dalykų mokytojams, dirbantiems su mokiniais, 
besimokančiais pagal Vidurinio ugdymo programą.  

UPC projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ naujienos 

   ● 200 Lietuvos pedagogų išbando naują kvalifikacijos tobulinimo formą – individualų mokymąsi su 
elektroniniais knygų skaitytuvais. Jie ketina skaitytuvus pristatyti kolegoms, išbandyti klasėje ir nemokyklinėje 
aplinkoje. Projekto rengėjai tikisi, kad elektroninių knygų skaitytuvai ras savo vietą Lietuvos mokyklose.  
   ● Tęsiama pedagogų, dirbančių ugdymo įstaigose, ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos 
kalba, ir ugdymo įstaigose, ugdymo programas vykdančiose lietuvių kalba daugiakultūrėje aplinkoje, atranka į 
dvikalbio ugdymo mokymus. 

Europos dėmesys matematikos ir gamtos mokslams  

      Gruodžio 9–12 d. Graikijoje įvyko antrasis 7-osios Bendrosios programos projekto „Mascil“ suvažiavimas. 
Projekto tikslas – formuoti tyrimais grįstą matematikos ir gamtos mokslų mokymo(si) kultūrą, skatinti 
bendradarbiauti mokinius, mokytojus ir tyrėjus. Kviečiame mokytojus ir mokyklas įsitraukti į šį projektą. 

 

Mokytojams aktuali medžiaga UPC svetainėje 
 

    ● Per 2013 metų pabaigoje Ugdymo plėtotės centro metodininkai atnaujino ir centro interneto svetainės 
įvairiuose skyriuose paskelbė nemažai mokytojams aktualios medžiagos. 
    ● Skelbiame Virtualios edukacinės bibliotekos naujienas (lapkritis–gruodis): http://blnds.co/1k9gWLC 

 

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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