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Paroda „Mokykla be sienų“ artėja: pristatome būsimus renginius 

              Artėja paroda „Mokykla be sienų“, kuri  vyks 
2014 m. lapkričio 21–23 dienomis Lietuvos parodų ir 
kongresų centre LITEXPO.  Parodos pavadinime yra 
užkoduota jos koncepcija – didžiulis renginys siekia 
tapti integralia gyvenimo dalimi, suteikti palankią 
progą kiekvienam lankytojui bendradarbiauti ir kurti.  

              Mokytojus, būsimuosius mokytojus, vaikus, 
tėvus su vaikais ir mokyklų vadovus įtrauks jiems skirti 
renginiai.  Registracija į renginius prasidės jau 

     spalio pabaigoje adresu www.parodamokykla.lt. 

 

 
 

Pasinaudokite pagalba mokytojui Ugdymo plėtotės centro interneto svetainėje 

Mokytojams aktuali medžiaga Informacinė sistema „Ugdymo sodas“ 

 

           Pristatome rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais 
atnaujintą mokytojams aktualią medžiagą, kurią 

    rasite  UPC  interneto svetainėje. 

  

             Informacinė sistema „Ugdymo sodas“ –  ne tik 
virtuali darbo vieta mokytojui ir skaitmeninis jo 
kompetencijų aplankas. Čia įdomu augti ir auginti.  

 

Europos Komisija: dėmesys skaitmeniniam mokymui turi augti 

Projekto „Horizontas“ ataskaitos išvados  
             
         Europos Komisijos ir grupės „New Media Consortium“ paskelbtoje ataskaitoje daromos išvados apie 
Europos mokyklinio ugdymo sistemą: būtina kuo skubiau gerinti mokinių skaitmeninius įgūdžius ir į mokytojų 
rengimo programas įtraukti veiksmingą informacinių ir ryšių technologijų naudojimą. 

Nuotolinis renginys apie skaitmenines 
laboratorijas gamtos mokslų pamokose 

Informatikos ir informacinių technologijų  
konkursas „Bebras“ 

      2014 m. spalio 9 d. internetu bus transliuojamas 
nuotolinis renginys „Skaitmeninės laboratorijos 
gamtos mokslų pamokose“. Į dalyvių klausimus 
atsakys Ugdymo plėtotės centro ir UAB „Mokslo 
technologijos“ specialistai.  

       2014 m. lapkričio 10–14 d. visų mokyklų 3–12 
klasių mokiniai kviečiami dalyvauti informatikos ir 
informacinių technologijų konkurse „Bebras“. 
Lietuvoje jis vyks vienuoliktą kartą. Tuo pačiu metu 
konkursas vyks dar bent 30-yje pasaulio šalių. 

Tęsiama atranka į mini mokymus Kviečiame dalyvauti konkurse „Užduoties kodas“ 

          UPC projektas „Pedagogų kvalifikacijos 
tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II 
etapas)“  tęsia atranką dalyvauti mini mokymuose. 
Paraiškų laukiama iki 2014 m. spalio 31 d.  

          
             Kviečiame  mokytojus dalyvauti konkurse 
„Užduoties kodas“. Jame bus kuriamos užduotys 
mokinių problemų sprendimo gebėjimams ugdyti. 
Konkursas vyks iki 2014 m. spalio 15 d. 

Daugiau informacijos apie 
UPC veiklą ieškokite 
interneto svetainėje. 

 

Klausimus galite 
pateikti el. p. 
info@upc.smm.lt arba 
UPC  svetainėje 

Savo pastabas ir siūlymus 
Naujienlaiškiui siųskite el. p. 
jadvyga.duksiene@upc.smm.lt 
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