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Tiesioginės vaizdo transliacijos balandžio mėnesį
Balandžio 23 d. (ketvirtadienį) 15.00 val. –
transliacija apie „Europos egzaminą“

Balandžio 28 d. (antradienį) 15.00 val. –
Etninės kultūros savaitės koncepcijos pristatymas

Transliacijoje bus kalbama apie „Europos
egzaminą“, kuris vyks gegužės 7 d. Europos
Komisijos atstovybės Lietuvoje Komunikacijos
skyriaus atstovas Vytenis Kviklys informuos
apie jo organizavimo tvarką, prizus. Kiti
dalyviai kalbės, kokių klausimų galima tikėtis,
kaip teikti paramą organizuojant egzaminą.
Transliacijos metu bus galima užduoti
klausimų. Patirtimi pasidalys ankstesniųjų
metų „Europos egzamino" nugalėtojai.

Bus pristatytos Etninės kultūros savaitės koncepcija ir
veiklos ugdymo įstaigose, skirtos Etnografinių regionų
metams paminėti. Skiriama etninės kultūros mokytojams,
įvairių dalykų mokytojams, etninę kultūrą integruojantiems į
ugdymo procesą, ugdymo įstaigų vadovams, savivaldybių
administracijų švietimo padalinių specialistams,
kuruojantiems etninę kultūrą, aukštųjų mokyklų etninės
kultūros mokslininkams, tyrėjams, studijų programų
sudarytojams ir įgyvendintojams, būsimiems etninės kultūros
specialistams ir jų rengėjams, vyriausybinių, nevyriausybinių
ir visuomeninių organizacijų atstovams.

Balandžio 30 d. (ketvirtadienį) 15.00 val. – Studijų ir karjeros galimybės LR krašto apsaugos sistemoje
Tiesioginės transliacijos metu bus pristatytos studijos Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo
akademijoje, supažindinama su karininko ir kario profesijomis, jų ypatumais ir galimybėmis.
Kviečiame į bendrųjų programų
projektų aptarimą
Balandžio 27 ir gegužės 14–19 d.
Švietimo Ir mokslo ministerija ir Ugdymo
plėtotės centras organizuoja pradinio
ugdymo lietuvių kalbos ir pagrindinio
ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros
bendrųjų programų projektų viešinimo
renginius. Juose bus aptartas bendrųjų
programų atnaujinimas: tikslai, turinys ir
parama programoms įgyvendinti.

Technologijos bus giliau integruojamos į mokymą
2015 m. kovo mėnesį prasidėjo
projektas MENTEP (Mentoring TechnologyEnhanced Pedagogy). Jį įgyvendina
European Schoolnet kartu su partnerėmis
iš 13 Europos šalių. Projektas siekia, kad
daugiau mokytojų inovatyviai taikytų IKT
ugdyme; sustiprintų savo skaitmeninio
raštingumo gebėjimus.

Daugiakalbystės olimpiada: kalbų mokymasis vis labiau domina mokinius
Šeštadienį Vilniuje vyko Lietuvos moksleivių daugiakalbystės olimpiada „Aš kalbu, tu kalbi – mes
bendraujame“. Čempionais tapo Tarptautinės Amerikos mokyklos Vilniuje komanda. II vieta atiteko Klaipėdos
„Aitvaro“ gimnazijos komandai, o III vieta – Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijai. Kalbų mokymasis kaip
pasaulio pažinimo būdas vis labiau domina mokinius. Šiemet olimpiadoje dalyvavo 33 mokyklų komandos
(pernai – 28), o nugalėtojai, pademonstravę bent trijų užsienio kalbų įgūdžius bei kūrybingumą, dar nori
išmokti kinų, japonų ar netgi senovės graikų kalbų.
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

