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Mielieji skaitytojai, sveikiname Tarptautinės mokytojų dienos proga! 
 

 
 

 
Sulaukėme Tarptautinės mokytojų dienos. 

Medžiai tyliai lapais užkloja sėklas – išsaugo ateitį... 
Jūsų sunkiame triūse irgi daug kas nematoma. 

Jaučiate, kaip gyvena Lietuva, nes tai regite savo mokiniuose. 
 

Linkime auginti Tėvynei žmogų savarankišką, 
pasipriešinti skubėjimui, sudraskiusiam laiką: 

 padėkite vaikui susikurti vientisą žmogaus ir pasaulio vaizdą.  
 Tada jo gyvenimas išsipildys.  

 
Tegul išsipildo ir Jūsų gyvenimas, mielieji! 

 

Ugdymo plėtotės centro darbuotojų vardu                                     direktorius Giedrius Vaidelis 

Lietuvos kariuomenė kviečia į Krašto apsaugos dieną 

          Spalio 8 d. vyresniųjų klasių mokiniai kviečiami į Krašto apsaugos dieną, vyksiančią Rukloje, Jonavos 
rajone. Jie galės susipažinti su karių gyvenimu, ginkluote ir tarnybos galimybėmis, atlikti praktines užduotis. 

 

Artėja informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“  

 
         Nemokamas informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ Lietuvoje vyksta jau 12 kartą. 
„Bebro“ konkursas – tai ir būdas mokyti(s) informatikos neformaliai. Jis  paskatins 3–12 klasių mokinius 
gilintis į modernius informatikos ir inžinerijos sprendimų metodus.  
          Ugdymo plėtotės centro svetainėje  rasite pakeistus dalyvių amžiaus grupių pavadinimus, konkurso 
vykdymo etapus ir kitą naujausią informaciją. 
 

Globaliojo švietimo naujienos 

          
 • Spalio 8–9 d. Panevėžyje ir spalio 13–14 d. Klaipėdoje vyks globaliojo švietimo mokymai, į kuriuos 
kviečiami lietuvių (ar kitos gimtosios kalbos) ir pilietiškumo (arba istorijos) dalykų mokytojai. Siekiama jiems 
sudaryti sąlygas tobulinti tarpdalykinio integravimo kompetencijas, pasiruošti globaliojo švietimo temas 
integruoti į bendras šių dalykų pamokas 9–11 klasėse.  
           Renginius organizuoja Ugdymo plėtotės centras drauge su VšĮ „Humana People to People Baltic“. 
Registracija vyks iki spalio 6 d. ir spalio 9 d.  
  • Kviečiame užsisakyti nemokamos metodinės medžiagos apie globalųjį švietimą. Tai yra  aktualiausios 
globaliojo švietimo metodinės priemonės lietuvių kalba, informaciniai leidiniai, lietuvių dokumentiniai filmai 
ir pagrindinių lietuvių kalba išleistų leidinių apie vystomąjį bendradarbiavimą elektroninės kopijos.  
 

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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