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Konkursas švietimo bendruomenių asociacijų stiprinimo programoms finansuoti  
 

      Ugdymo plėtotės centras kartu su Švietimo ir mokslo ministerija skelbia „Švietimo bendruomenių asociacijų 
stiprinimo programų finansavimo 2014 metais konkursą“. Jis padės stiprinti asociacijas kaip partnerius: skatins 
jų susitelkimą, iniciatyvas, veiklą siekiant ugdymo kokybės. Konkursas – galimybė asociacijoms gauti papildomų 
lėšų savo veikloms įgyvendinti ir jas skleisti. Paraiškos pateikiamos iki 2014 m. kovo 31 d. 

 

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

 
Mokytojai kviečiami į metodinę dieną 

„Neurodidaktika ugdymo procese“ 
 

       Ugdymo plėtotės centras tęsia mokytojų 
metodinių dienų tradiciją. 2014 m. balandžio 7 d. 
Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ (Laisvės 
pr. 5, Vilnius) vyks metodinė diena „Neurodidaktika 
ugdymo procese“. Mokytojai  bus supažindinti su šio 
mokslo pasiekimais ir jais paremtomis mokymosi 
strategijomis, didinančiomis mokinių mokymosi 
motyvaciją. Metodinėje dienoje dirbs lektoriai iš 
Lietuvos ir užsienio.  

 

 
Matematikos ir istorijos mokytojai 

 mokysis netradicinėje aplinkoje  
 

      Matematikos ir istorijos mokytojai galės išbandyti 
naują kvalifikacijos tobulinimo formą.     
       Skelbiama atranka į mokymus netradicinėje 
aplinkoje – atkurtame LDK prekybiniame laive Trakų 
vytinėje. Mokymai vyks 2014 m. balandžio–gegužės 
mėnesiais. Pagrindinis jų tikslas – tobulinti mokytojų 
dalykines ir bendrąsias kompetencijas, suteikti žinių 
panaudojant netradicinę, nemokyklinę aplinką.  
        Paraiškų laukiama iki 2014 m. balandžio 6 d.  

 

 
Vyks 5-asis „Europos egzaminas“ 

 

       Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje kviečia mokyklas minėti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 
dešimtmetį ir 2014 m. gegužės 9 d. (Europos dieną) dalyvauti konkurse „Europos egzaminas“. Pasitikrinsime 
žinias apie ES narystės poveikį Lietuvai ir eurą. Geriausiai egzaminą išlaikę mokiniai ir jų mokytojai laimės 
pažintinę kelionę į ES institucijas Briuselyje. Registracija vyks iki 2014 m. gegužės 4 d.  

 
Artimiausi Europos Tarybos Pestalozzi 

kvalifikacijos tobulinimo programos renginiai 
 

 
 

 
      UPC svetainė pateikia artimiausių Europos Tarybos 
Pestalozzi kvalifikacijos tobulinimo programos renginių, 
į kuriuos galima registruotis, grafiką: 
 ● Konferencija „Mokytojo profesinis įvaizdis ir etosas“ 
– balandžio 24–25 d. Strasbūre (Prancūzija). 
● Seminaras „Daugiakalbystė dalyvavimui ir socialinei 
įtraukčiai:  Europos švietimo kokybė ir lygybė“– 
gegužės 26–28 d. Ispanijoje. 
● Vasaros stovykla „Dalyvavimo skatinimas“ – birželio 
28 d. – liepos 6 d. Bad Wildbad akademijoje (Vokietija). 

 

 
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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