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Siūlykite projekto idėją ir laimėkite stažuotę Suomijoje! 

         Ugdymo plėtotės centras skelbia projekto idėjos konkursą. Jo tema – „Mokymasis tyrinėjant“.  Siekiama 
sustiprinti mokyklų bendruomenių vaidmenį kuriant ir įgyvendinant projektus, kurie padėtų veiksmingiau 
ugdyti pradinių klasių mokinių kūrybiškumą, praktinius ir problemų sprendimo gebėjimus. Dalyvavimo  
konkurse sąlygas, terminus, paraiškos formą ir kitą išsamesnę informaciją rasite UPC interneto svetainėje.  

 
Vyks konferencija „Matematikos, gamtos mokslų, informacinių technologijų  

ir technologijų pamokos  ir skaitymo gebėjimų ugdymas jose“ 

        2014 m. gegužės 7 d.  Ugdymo plėtotės centre vyksiančioje konferencijoje bus pristatytos „European   
Schoolnet“ projekto „Scientix“ programos teikiamos galimybės. UPC koordinuoja programą „Scientix2“ 
Lietuvoje. Į renginį kviečiami gamtos mokslų, matematikos, informacinių technologijų ir inžinerinio ugdymo 
mokytojai. Jie aptars, kaip per pamokas spręsti  gamtamokslinio, matematinio ir skaitmeninio raštingumo 
ugdymo problemas ir užtikrinti aukštesnius mokinių negrožinio teksto supratimo pasiekimus, patobulinti 
skaitymo gebėjimų ugdymo strategijas ir problemų sprendimo bendradarbiaujant užduotis.  
 

Tęsiama pedagogų atranka į dvikalbio ugdymo mokymus 

      Į dvikalbio ugdymo mokymus kviečiami registruotis pedagogai, dirbantys ugdymo įstaigose, kurios ugdymo 
programas vykdo šiomis kalbomis:  tautinės mažumos kalba ir  lietuvių kalba daugiakultūrėje aplinkoje.       
        Atranką vykdo UPC projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra  
(II etapas)“. Paraiškų laukiama iki 2014 m. gegužės 30 d. 

 

 
Projektas „Lyderių laikas 2“ pristatys naujas knygas 

 
         Paskubėkime registruotis į trijų projekto „Lyderių 
laikas 2“ išverstų ir išleistų knygų pristatymą-seminarą, 
kuris vyks 2014 m. gegužės 7 d. viešbutyje „Crowne  
Plaza Vilnius“. Tai proga švietimo bendruomenės 
atstovams leidinių edukacines idėjas susieti su kasdiene 
savo veikla, interaktyviai mokytis dirbti pagal knygose 
pateiktus metodus ir modelius.  
 

Kvietimas mokykloms įsijungti į ENO programos veiklas 

       ENO – tai virtualus pasaulinis mokyklų, kurios rūpinasi ekologinės pusiausvyros palaikymu, tinklas. 
Kviečiame mokyklas UPC interneto svetainėje susipažinti su ENO programos vizija, veiklų įvairove ir įžvelgti 
savo galimybę prisijungti prie programos, kuri glaudžiai sieja darnų vystymąsi – aplinkosaugos, ekonomikos, 
socialinę ir kultūrinę gerovę šiandien ir rytoj – su ugdymu.  

 

 
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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