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Bus rengiami ir išbandomi Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos 6 moduliai 
 

        Vadovaujantis Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos nuostatomis rengiami Vidurinio ugdymo 
etninės kultūros bendrosios programos 6 moduliai ir jų įgyvendinimo aprašai. 
        2014 m. spalio 17–18 d. Kaune šie moduliai su metodine medžiaga bus rengiami ir išbandomi.  Kviečiame 

į šią veiklą aktyviai įsijungti etninės kultūros mokytojus, vidurinio ugdymo etninės kultūros programą 
įgyvendinančių mokyklų pedagogus, etninę kultūrą į ugdymo procesą integruojančius įvairių dalykų mokytojus.  
       Pedagogų paraiškų laukiama  iki 2014 m. spalio 1 d.  
 

Europos kalbų dieną Vilnius pasitinka šventiniais renginiais 

 
 

               
              Rugsėjo 26-oji – Europos kalbų diena. Ją Lietuvos 

sostinė paminės įvairiais renginiais. Apsilankykime 
Lietuvos vaikų ir jaunimo centro surengtos vaikų 
piešinių parodos atidaryme (Europos informacijos 
biure, Gedimino pr. 53), kalbų dirbtuvėse (Valstybės 
institucijų kalbų centre, Vilniaus g. 39/6), koncerte 
(Vilniaus mokytojų namų kiemelyje, Vilniaus g. 39/6). 

Tęsiama mokytojų atranka į vadybinių kompetencijų plėtojimo mokymus 

           
          Ugdymo plėtotės centras tęsia mokytojų atranką į vadybinių kompetencijų plėtojimo mokymus. Juose 
patobulintos asmeninės ir profesinės kompetencijos padrąsins pedagogus ieškoti, kurti, atskleisti savo ir 
mokinių galias ir siekti geriausių rezultatų. Mokymus vykdo projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir 
perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“. 
        Į renginius kviečiami mokytojai, norintys pažinti save ir kitus, siekiantys eksperimentuoti, išmokti, 
bendradarbiauti. Galutinis paraiškų pateikimo terminas – iki 2014 m. spalio 15 d. 

Daugiašaliai projektai skatins romų integraciją į visuomenę 

                

          Vilniaus Romų visuomenės centras kartu su partneriais vykdo daugiašalius projektus. Vienas iš jų – 
projektas ,,Profesionalus ekspertų švietimas geresnei sutrikusio intelekto romų ateičiai EXP - ROM“. Tai 
skatins romų, turinčių protinę negalią, integraciją į jų pačių bendruomenę ir platesnę visuomenę. Išsamesnė 
informacija: http://www.exp-rom.eu/; http://www.roma.lt/v2/index.php?kitoks-rakursas-daugiaaaliai-
projektai-romams . 
 

Tarptautinės konferencijos Lietuvos edukologijos universitete 

Šokio ugdymo kryptys dabartyje ir ateityje  Mokymosi priemonių pokyčiai XXI amžiuje 
      
         2014 m. spalio 16–19 d. LEU vyks mokslinė 
metodinė konferencija „Šokio ugdymo tendencijos ir 
perspektyvos“. Ji siekia plėsti šokio ugdymo tyrėjų ir 
praktikų tarptautinį bendradarbiavimą, glaudžiau 
susieti meninį ugdymą su mokslu ir menu. 

 

          2014 m. gruodžio 4 d. LEU rengiama tarptautinė 
mokslinė konferencija „Mokymosi priemonės XXI 
amžiuje: kūrimas ir taikymas“.  Ji nagrinės mokymosi 
priemonių kūrimo, jų turinio kokybės, pasirinkimo ir 
naudojimo ugdymo procese klausimus. 
 

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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