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Vyks papildomi kvalifikacijos tobulinimo renginiai
Ugdymo plėtotės centras 2015 metų gruodžio mėnesį papildomai organizuoja kvalifikacijos tobulinimo
renginius. Jie vyks, jei susidarys ne mažesnė kaip 15 asmenų grupė. Skelbiame renginių grafiką ir kitą aktualią
informaciją.
Seminarai padės stiprinti nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatas ugdyme
Ugdymo plėtotės centras drauge su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos
kariuomene ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija kviečia formaliojo ir neformaliojo ugdymo
mokytojus, mokyklų vadovus bei kitus švietimo specialistus dalyvauti seminaruose „Nacionalinio saugumo ir
pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme“. Mokymai vyks Lietuvos kariuomenės padaliniuose ir Generolo
Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje.
Regionuose vyks seminarų ciklas
pilietiškumo pagrindų mokytojams
Pilietiškumo pagrindų mokytojai kviečiami
į seminarų ciklą „Pilietiškumo ugdymas
mokykloje: ką galime padaryti geriau“, skirtą
Lietuvos Respublikos nepriklausomybės 25-ųjų
metinių minėjimo renginių ciklui užbaigti.
Renginius organizuoja Ugdymo plėtotės centras
drauge su Alytaus rajono švietimo ir pedagoginėspsichologinės pagalbos centru, Telšių švietimo
centru ir Panevėžio pedagogų švietimo centru.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokymas 5–10 klasėse
2015 m. gruodžio 2–14 dienomis vyks nemokami
seminarai savivaldybių administracijos švietimo skyrių
specialistams, atsakingiems už lietuvių kalbą, ir lietuvių
kalbos pagrindinio ugdymo mokytojams. Bus svarstoma
lietuvių kalbos ir kultūrinio raštingumo pasiekimai
pagrindiniame ugdyme, ugdymo turinio aktualizavimas ir
pasirengimas įgyvendinti naują lietuvių kalbos ir
literatūros programą. Seminarus organizuoja Švietimo ir
mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras.

Per „Knygų Kalėdas“ Ugdymo plėtotės centre buvo dovanojamos knygos socializacijos centrų ugdytiniams

Šventės dalyvių dovanotos knygos
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Jau penktą kartą vyksta Lietuvos Respublikos Prezidentės
Dalios Grybauskaitės inicijuota akcija „Knygų Kalėdos“. Ugdymo plėtotės
centras antrus metus iš eilės surengė knygų skaitymo popietę savo
darbuotojams ir draugams.
Šventės dalyviai padovanojo apie 200 knygų, kuriomis džiaugsis
vaikai iš socializacijos centrų. Jų mintis, jausmus, išsakytus rašytojos
Vandos Juknaitės knygose, atskleidė Lietuvos edukologijos universiteto
studentai. Savo kūrybą skaitė rašytojos Ieva Toleikytė, Aušra Kaziliūnaitė
ir Jurga Tumasonytė.
Primename, kad šalies bibliotekos kviečia skaityti mėgstančius
žmones tapti savanoriais: dalyvauti knygų skaitymuose, aptarimuose,
vakaronėse, pradžiuginti gyvo bendravimo labiausiai išsiilgusius žmones.
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