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Nauja registravimosi  į Ugdymo plėtotės centro renginius tvarka 

      Nuo šiol į Ugdymo plėtotės centro renginius registruojamasi per UPC duomenų tvarkymo sistemą 
„Pieva“.   Renginius galite pasirinkti renginių kalendoriuje. Jį rasite ir prisijungę prie „Pievos“. Ten rasite 
internetu parsisiunčiamas pažymas apie dalyvavimą renginiuose ir galėsite jas išsispausdinti. 
 

 
Atnaujinta mokytojams aktuali medžiaga UPC svetainėje  

  
    Sausio mėnesį UPC  specialistai atnaujino ir  svetainėje paskelbė mokytojams aktualią medžiagą. 

 

Kurkime vaizdo pamokas 

      Kviečiame mokytojus, mokinius, mokyklų bibliotekų darbuotojus, kitus kūrybingus asmenis tapti 
Virtualios edukacinės bibliotekos bendraautoriais – kurti vaizdo pamokas.  

Vyksta mokyklų registracija į programos „Kuriame respubliką“ projektus! 

         Pilietinės iniciatyvos programa „Kuriame respubliką“ siekia glaudesnio ryšio tarp  pilietinio ugdymo 
Lietuvos mokyklose teorinių žinių ir praktinės, visuomenei naudingos  veiklos.  
       Kviečiame registruotis į tris nacionalinius šios programos projektus: „Atgal į ateitį“ (tyrinėsite ir giliau 
pažinsite savo kraštą, jo žmones); „Auginkime vieni kitus“ (dalysitės  savo patirtimi su jaunesniaisiais); 
„Skaidrumo laboratorija“ (skatinsite sąžiningumą ir teisingumą) . 
 

 

 

 
Kviečia paroda „Studijos 2014“ 

 

     2014 m. vasario 6–8 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre 
„Litexpo“ vyks XII tarptautinė žinių ir išsilavinimo paroda 
„Studijos 2014“. 
     Renginio tikslas – padėti jaunimui atsakingai planuoti savo 
ateitį: nuspręsti, kur ir ko mokytis, ką veikti baigus studijas. 
Jame bus pristatyta studijų galimybė Lietuvoje ir užsienyje, 
reikalingiausios profesijos, karjeros perspektyvos, stažuotės,  
savanorystė.  

 
Mokinių kūrybiškumo ugdymo galimybė Lietuvos dailės muziejaus erdvėse 

 

       Lietuvos dailės muziejaus Taikomosios dailės muziejuje (Arsenalo g. 3A, Vilnius)  iki  gegužės 11 d. vyksta 
paroda „Nuo karo iki taikos. XX a. penkto – šešto dešimtmečio mada“ iš Aleksandro Vasiljevo kolekcijos. 
      Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centras organizuoja edukacinę programą 1–12 klasių 
mokiniams.   Bus analizuojama svarbiausių XX a. įvykių įtaka mados raidai,  atliekamos kūrybinės užduotys.  

 
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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