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LAUKIAME JŪSŲ PARODOJE 2015 METŲ LAPKRIČIO 6–7 DIENOMIS „LITEXPO“! 
 

 

Parodą „Mokykla 2015“ globoja 
 Lietuvos Respublikos Prezidentė 

 

 

Kviečiame pedagogus registruoti klases 
į „Atradimų laboratorijas“ 

        
        Penktus metus iš eilės organizuojamą parodą 

globoja ir atidarys Lietuvos Respublikos Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė. Šis gražus bendradarbiavimas 
prasidėjo dar 2011 metais, kai Jos Ekscelencija 
atidarė pirmąją parodą „Mokykla“.  Renginį 
organizuoja Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo 
plėtotės centras ir Lietuvos parodų ir kongresų 

centras „Litexpo“.   

 
           Vienas pagrindinių parodos akcentų – STEAM 
ugdymo  populiarinimas. „Atradimų laboratorijose“ 
mokiniai kartu su savo mokytojais galės dalyvauti 
praktinėse veiklose. Tai leis suprasti jungtis tarp gamtos, 
technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos ir atrasti 
galimybių  jas taikyti  gyvenime.   Dar galima suspėti 
užsiregistruoti į  užsiėmimus, kurie vyks lapkričio 7 d.  
 

 

Jums aktualiausias veiklas galite išsirinkti iš renginių tinklelio „Ugdymo sode“ ir registruotis čia. 

 

Konkurso „Bebras“ naujienos: Europos apdovanojimas ir varžybos  

            
             Europos asociacija „Informatics Europe“ paskelbė daugiau kaip prieš dešimtmetį Lietuvoje gimusį 

konkursą „Bebras“ geriausia 2015 metų ugdymo veikla. Apdovanojimą gavo „Bebro“ įkūrėja VU profesorė 
Valentina Dagienė ir nuolatinis talkininkas dr. Wolfgang‘as Pohl‘as iš Vokietijos. Jis įteiktas asociacijos 
metiniame renginyje, kuris vyko Vienoje. Konkurso „Bebras“ varžybų I etapas vyks lapkričio 9–13 dienomis. 
 

Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lituanistų konferencija 
 

           Lapkričio 13–14 d. Palangoje vyks konferencija „Lituanistika – gyvas mokslas. Nauji tekstai – naujos 
jungtys – nauji būdai“. Jos temos – kalbos ir literatūros mokymuisi aktualios mokslininkų įžvalgos, lietuvių 
kalbos ir kultūrinio raštingumo pasiekimų pagrindinio ugdymo pakopoje gerinimas, ugdymo turinio 
aktualizavimas  ir pasirengimas įgyvendinti naują lietuvių kalbos ir literatūros programą.  

 
 

Mokiniai – prieš korupciją 
 

          
             Iki gruodžio 1 d.  9–12 klasių mokiniai kviečiami siųsti savo darbus antikorupcinio plakato konkursui 
 „Mes – prieš korupciją“.   
 

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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