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Pagalba pedagogams: Ugdymo plėtotės centras kviečia į kvalifikacijos tobulinimo renginius 

            
           2016 metų vasario–birželio mėnesiais Ugdymo plėtotės centras siūlo kvalifikacijos tobulinimo 
programas, skirtas ugdymo turinio kaitai, ugdymo integravimo įvairiais lygmenimis praktikai, įvairiems 
mokymo(si) metodams ir mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimui. 
            Renginių tikslas – padėti pedagogams stiprinti vadovavimo, profesines, bendrąsias ir specialiąsias 
kompetencijas.  
            Registruotis į renginius kviečiami mokyklų vadovai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, pradinio 
ugdymo, įvairių dėstomųjų dalykų bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, neformaliojo ugdymo specialistai. 
           Prašome susipažinti su renginių grafiku ir kita svarbia informacija.  
 

 

 

šios savaitės tiesiogines vaizdo transliacijas skiria teatrui ir bendruomenėms  

            ■ 2016 m. vasario 24 d. –  vaizdo transliacija „Teatro pamokos: atradimai“. Tai – antroji tiesioginių 
transliacijų ciklo apie meninį ugdymą dalis. Teatro mokytojams, mokyklų administracijos atstovams bus 
pristatyta teatrinio ugdymo situacija, geroji patirtis ir perspektyvos. 
  
           ■ 2016 m. vasario 25 d. – vaizdo transliacija „Bendruomenių samprata: kas yra bendruomenė, 
bendruomenių tipai, jų svarba“. Transliacijos tikslas – pristatyti bendruomenių sampratą ir kodėl jas verta 
stiprinti.  Prisijungti kviečiami mokytojai, švietimo administratoriai, socialiniai pedagogai, daugiafunkcių 
centrų darbuotojai, mokiniai, tėvai ir kiti asmenys, kuriems rūpi bendruomenių stiprinimas. 
 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena bus pažymėta pilietine akcija „Lietuva kviečia“ 

 

 

           
             Lietuvos vaikų ir jaunimo centras inicijuoja 
pilietinę akciją „Lietuva kviečia“. Jos metu užsienyje 
gyvenantys lietuviai, naujieji jų draugai ir Lietuvos 
mokyklų mokiniai susiburs ir kartu sukurs sveikinimą 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga. 
Su klase ar kolegomis surenkite Skype konferencijas: 
susisiekite su išvykusiais draugais ir kartu sukurkite 
bendrą nuotraukų koliažą-sveikinimą Lietuvai. Jį 
atsiųskite el. p. lithuaniacalling@lvjc.lt iki kovo 8 d. 
 

          

 Kūrybinis komiksų konkursas 1–12 klasių mokiniams skatins sumanų taupymą 
 

           
           2016 m. kovo 14–20 d. Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, minima Vaikų finansinio švietimo savaitė. 
Vaikai bus skatinami domėtis asmeniniais finansais, mokomi racionaliai tvarkyti savo pinigus. Lietuvos 
bankas kviečia 1–12 klasių mokinius dalyvauti kūrybiniame komiksų konkurse „Aš taupau sumaniai! Prisijunk 
ir tu!“  Konkursas vyksta iki kovo 4 dienos 

 

  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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