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Šiandien visoje Lietuvoje prasideda „Vaikų linijos“ organizuojama „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“! 

 
           Kovo 23 d. šalyje prasideda „Veiksmo savaitė 
BE PATYČIŲ“. Šią „Vaikų linijos“ iniciatyvą palaiko ir 
susiburti prieš patyčias kviečia žinomi Lietuvos 
žmonės, nes tas, kas tyčiojasi, brutaliai griauna ne 
tik kito žmogaus, bet ir savo paties vertę ir orumą. 
Mokykloms apie šią skaudžią problemą kalbėtis 
padės įtaigūs vaizdo klipai, vaikai ir paaugliai 
kviečiami savo sunkumais pasidalyti su „Vaikų linija“. 
 

  

 

Tarptautiniame seminare bus apsikeista gamtamokslinio ugdymo inovacijomis 

               Kovo 24–25 d. Vilniuje Ugdymo plėtotės centras kaip Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą 
programos projekto MARCH dalyvis organizuoja tarptautinį apsikeitimo inovacijomis seminarą.  Bus 
aptariama, kas yra geroji STEM praktika, gvildenama Vokietijos ir Lietuvos geroji patirtis, vėlesnis projekto 
vyksmas, įvertinti šalyse įvykę seminarai, kuriuose buvo išbandytos STEM pedagoginės inovacijos. Dalyviai – 
14 atstovų iš visų  projekto partnerių šalių, Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos bei jai pavaldžių įstaigų 
specialistai, mokyklų vadovai, mokytojai, mokiniai.  

Pedagogų laukia kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ renginiai 

  

       2015 metų kovo 30–balandžio 3 dienomis vyks įspūdinga kultūros edukacijos savaitė „Menų dūzgės“. 
Kviečiame visų dalykų mokytojus, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogus, dailės, 
muzikos ir technologijų mokytojus, šokio ir teatro pedagogus susipažinti su jiems siūlomų renginių sąrašu, 
programų anotacijomis  ir aktyviai juose dalyvauti. 
 

Tęsiamos metodinės konsultacijos technologijų mokytojams 

         Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kartu su Ugdymo plėtotės centru tęsia metodinių 
konsultacijų ciklą technologijų mokytojams, įgyvendinantiems technologijų bendrąsias programas. 
Metodinės konsultacijos, skirtos mokinių kūrybiškumui ugdyti ir pasiekimams gerinti, vyks Ugdymo plėtotės 
centre (M. Katkaus g. 44, Vilnius): I grupė – 2015 m. kovo 31  d. ;  II grupė – 2015 m. balandžio 2 d.  

Naujienos trumpai 

 
• „Vilniaus miesto opera“  ir Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras pristato Jules Massenet spektaklį 
„Verteris“. Paskutiniai spektakliai vyks 2015 metų balandžio 8, 10, 12 dienomis. Mokiniams taikoma 20 proc. 
nuolaida; surinkęs 20 ir daugiau mokinių grupę mokytojas spektaklį žiūri nemokamai. 
 
• 2015 m. balandžio 1 dieną Vilniaus universiteto biblioteka rodo  M. Mažvydo „Katekizmo“ originalą. 
Visuomenė galės geriau susipažinti su pirmąja lietuviška knyga bei senuoju Lietuvos kultūros paveldu.  
 

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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