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2015 m. kovo 30–balandžio 3 d. antrą kartą vyks kultūros edukacijos savaitė „Menų dūzgės“. Ji
rengiama bendradarbiaujant Lietuvos Respublikos kultūros, švietimo ir mokslo ministerijoms, Ugdymo
plėtotės centrui.
Savaitės renginiuose pedagogai įžvelgs naujų mokymosi netradicinėse erdvėse galimybių, tobulės
išbandydami edukacines programas, dalyvaudami seminaruose, kūrybinėse dirbtuvėse, diskusijose. Nauja tai,
kad mokytojai galės pasimėgauti žymiausių Lietuvos menininkų kūryba. Kviečiame bendrojo ir neformaliojo
ugdymo mokytojus susipažinti su renginių kalendoriumi, registruotis bei informuoti savo bendruomenes.
Pasirodė šiuolaikinės mokyklos
valdymo problemų analizė

Fizikos mokytojai svarstys mokymosi
kokybės gerinimą per pamokas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
pristato švietimo problemos – šiuolaikinio mokyklos
valdymo – analizę. Gvildenama švietimo, mokymosi
kaita, inovatyvūs valdymo modeliai Lietuvoje ir
užsienyje, mokytojų pasirengimo dirbti šiuolaikiškai
valdomose mokyklose užtikrinimas.

2015 m. balandžio 17–18 dienomis Kelmės rajone
vyks XXI respublikinė konferencija „Kokybiško
mokymosi kultūra fizikos pamokose: kaip mums
sekasi?“ Ją organizuoja Lietuvos fizikos mokytojų
asociacija. Pristatome preliminarią programą.
Išankstinė dalyvių registracija galima iki balandžio 5 d.

Jubiliejinis „Kino pavasaris“ mokinius skatins atrasti europietišką kiną

Kadras iš filmo „Mažieji padaužos“

Jubiliejinis „Kino pavasaris“ kviečia mokinius į specialius kino
seansus. Šios akcijos tikslas – paskatinti juos drąsiau rinktis šiuolaikinį
europietišką kiną. Nuotaikingi filmai įkvėps lavinti smalsumą, vaizduotę
ir atvirumą pasauliui. Jie skirti 1–4 klasių mokiniams.
Herojai – vaikai, nesitaikstantys su suaugusiųjų diktuojamu
gyvenimo būdu, nusprendę ieškoti savo kelio šiame pasaulyje.
Specialūs seansai vyks nuo kovo 19 d. iki balandžio 2 d. „Skalvijos“ kino
centre, registruotis sostinės mokyklos gali iki kovo 17 d.

Kviečiame dalyvauti mokslinėje-praktinėje konferencijoje „AŠ GALIU. AŠ RENKUOSI“
2015 m. kovo 20 d. vyks mokslinė-praktinė konferencija „AŠ GALIU. AŠ RENKUOSI”, skirta pasaulinei
Dauno sindromo dienai paminėti. Renginys vyks VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose. Į
konferenciją kviečiami mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio,
vidurinio, neformaliojo vaikų švietimo, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas.
Daugiau informacijos apie UPC
veiklą ieškokite interneto
svetainėje.
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