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STEAM ugdymas mokyklose skatina inovacijų kultūros formavimąsi Lietuvoje  

Kviečiame įsivertinti savo mokyklos STEAM potencialą ir teikti paraiškas dalyvauti stažuotėse užsienyje 

          Lietuvoje siekiama kurti STEAM (angl. Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) ugdymo 
metodiką ir kelti mokytojų kvalifikaciją. Šių tikslų siekti padėtų pajėgiausių STEAM ugdymą plėtojančių 

mokyklų tinklas. Susidomėjusios mokyklos kviečiamos įsivertinti savo galimybes – užpildyti  Mokyklos 
STEAM potencialo vertinimo formą. 
           Birželio mėnesį vyks ilgalaikės  ir trumpalaikės stažuotės užsienyje į STEAM ugdymą orientuotų 
mokyklų mokytojams. Norinčiuosius jose dalyvauti  prašome užpildyti Paraiškas pedagogų stažuotėms 
užsienyje ir atsiųsti iki 2015 m. balandžio 9 d. 17 val. 

Tarptautiniame MARCH projekto seminare apsikeista inovacijomis 

 
          2015 m. kovo 24–25 d. Ugdymo plėtotės centras, 
įgyvendindamas Europos Komisijos Mokymosi visą 
gyvenimą programos projektą MARCH, organizavo 
tarptautinį seminarą.  
         Jame 36 dalyviai bandė išgryninti ir susisteminti 
geriausią STEM patirtį, kurią galėtų taikyti ir kitos 
Europos Sąjungos šalys. Renginyje dalyvavo 15 projekto 
partnerių iš Vokietijos, Graikijos, Jungtinės Karalystės, 
Portugalijos, Serbijos.  

 

 
Waldorfschule Kreuzberg mokytojas Jurgen Kuhne 

 

Laukiame siūlymų atnaujintų Pradinio ugdymo lietuvių kalbos bendrosios programos  
 ir  Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos projektams 

 

 
              Kviečiame susipažinti su atnaujintų Pradinio ugdymo lietuvių kalbos bendrosios programos  ir 
Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos projektais, kurie balandžio mėnesį 
bus svarstomi su švietimo bendruomene regionuose. Laukiame Jūsų siūlymų iki 2015  metų balandžio 17 d. 

„Menų dūzgių“ savaitė lauks pedagogų 

 
            Kovo 30–balandžio 2 d. vyksiančiose „Menų dūzgėse“ savo darbui naujų idėjų ir įkvėpimo galės 
pasisemti kalbų mokytojai, matematikos, gamtos ir informacinių technologijų mokytojai, etnokultūros ir kiti 
ja besidomintys mokytojai, neformaliojo švietimo pedagogai. Pateikiame renginių sąrašą. 
 

Konkursas mokiniams „Mano mėgstamiausias dalykas mokykloje“ 

 
          Visi 8–12 klasių mokiniai  kviečiami dalyvauti vaizdo darbų konkurse „Mano mėgstamiausias dalykas 
mokykloje“ ir kurti trumpus filmukus. Konkursą inicijuoja Lietuvos kino centras. 

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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