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Menų mokyklinis brandos egzaminas: kūrybinio darbo aprašo rengimo ypatumai 

        Kviečiame 2014 m. menų mokyklinio brandos egzamino kandidatus ir jų darbų vadovus, būsimus 
egzamino komisijų narius susipažinti su dr. Zitos Nauckūnaitės paskaita, kaip rengti menų mokyklinio brandos 
egzamino kūrybinio darbo aprašą.  Autorė pristato mokslinio publicistinio stiliaus, aprašo žanro ypatumus, 
aptaria galimą aprašo turinį, struktūrą, citavimo reikalavimus (žr. paskaitos vaizdo įrašą). 

Seminaras praktiniais globaliojo švietimo klausimais 
 

      Primename, kad  dar galima registruotis į seminarą „Globalusis švietimas praktikoje“, kuris vasario 6–7 d. 
vyks Ugdymo plėtotės centre (M. Katkaus g. 44, Vilnius).  Nemokamame renginyje kviečiami dalyvauti 
formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokytojai. Bus nagrinėjami šie globaliojo švietimo aspektai: pagrindinės 
temos, metodika, galimybė integruoti į ugdymo turinį. Dalyviams bus sudarytos sąlygos užmegzti tarpusavio 
ryšius ir planuoti bendrus globaliojo švietimo sklaidos projektus bei renginius mokyklose.   

„Pestalozzi“ kvalifikacijos tobulinimo programos 2014 metų renginių kalendorius 
 

         Pristatome Europos Tarybos interneto svetainėje skelbiamą „Pestalozzi“ kvalifikacijos tobulinimo 
programos 2014 metų renginių kalendorių ir kviečiame teikti paraiškas į aktualius renginius. Išsamesnę 
informaciją apie programą rasite Ugdymo plėtotės centro svetainėje. 

   
Atrankos UPC projekte „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“  
 

 
                                              Fizikos mokytojų atranka į trumpalaikę stažuotę Šveicarijoje 
 
          Skelbiama fizikos mokytojų atranka dalyvauti 7 dienų trukmės stažuotėje Šveicarijoje. Stažuotę 
planuojama vykdyti 2014 m. kovo 9–15 d. Mokytojai apsilankys Europos branduolinių tyrimų organizacijoje, 
susipažins su Šveicarijos švietimo sistema, apsilankys mokyklose, švietimo institucijose. 
        Paraiškas dalyvauti stažuotėje galima teikti iki 2014 m. sausio 30 d.  
 

Dar galima teikti paraiškas dalyvauti mini mokymuose 

        Skelbiama atranka dalyvauti mini mokymuose pagal penkias naujas temas. Mokymų laikas derinamas su 
atrinktomis mokyklomis, vieta gali būti Jūsų mokykla.  
       Mokyklos, pageidaujančios dalyvauti šiuose mokymuose, dar gali pateikti paraiškas iki 2014 m. sausio 31 d. 

Naujienos trumpai 

    ● Skelbiame Virtualios edukacinės bibliotekos 2014 m. sausio mėnesio naujienas. 
   ● Projekto „1x.lt Webinarai“ komanda kviečia organizacijas, mokytojus ir kitus besidominčius asmenis  
     registruotis į  mokymus virtualioje erdvėje. Pateikiamas seminarų kalendorius. 

 
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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