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 Kvietimas į „Menų dūzgių“ uždarymą 
  

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo 
plėtotės centras ir Nacionalinė dailės galerija maloniai kviečia į baigiamąjį renginį – „Menų dūzgių“ 
uždarymą, kuris vyks 2016 kuris vyks 2016 m. balandžio 21 d., ketvirtadienį, Nacionalinėje dailės galerijoje 
(Konstitucijos pr. 22, Vilnius). Renginio tikslas – apibendrinti kultūros edukacijos renginių „Menų dūzgės 
2016“, vykusių jau trečią kartą, patirtį, pasidalyti įspūdžiais ir pastebėjimais. 
Daugiau informacijos apie renginį atrasite http://www.upc.smm.lt/naujienos/duzges/uzdarymas.php 
 

 Lietuvos mokyklos kviečiamos dalyvauti skaitmeninės kompetencijos tyrime 
  

2015 metais prasidėjęs tarptautinis projektas „Technologijomis grįstos pedagogikos stiprinimas“ 
(MENTEP), kuriame projekto partnerio teisėmis dalyvauja Ugdymo plėtotės centras, įsibėgėja. 
Ugdymo plėtotės centras kartu su institucijomis iš 12 Europos šalių dalyvauja kuriant internetinį įrankį, 
padėsiantį mokytojams įsivertinti savo skaitmeninę kompetenciją. MENTEP inicijuoja didelio masto 
mokytojų skaitmeninės kompetencijos tyrimą.  
Daugiau informacijos pateikiama http://www.upc.smm.lt/projektai/mentep/naujienos/tyrimas.php 
 

Kviečiame dalyvauti renginiuose 
 

 Programos „Skaitmeninių mokymo(si) priemonių 5–8 klasėms taikymas ugdymo procese“ seminarai. 
Išsamiau http://www.upc.smm.lt/naujienos/ikt/taikymas.php 

 2016 m. balandžio 21 dieną (ketvirtadienį) kviečiame bendrojo ugdymo mokytojus į praktinę 
nacionalinę pedagogų konferenciją "Jaunimo mokymas(is) kitaip: technologiniai ir socialiniai įrankiai 
mokytojams". Daugiau informacijos pateikiama http://www.dofe.lt/lt/news/nacionalin-konferencija-195/ 

 
Artimiausios tiesioginės transliacijos 

  

Š. m. balandžio 14 d. (ketvirtadienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo 
transliacijoje „Narkotikai. Kada ir kaip kalbėti su mokiniais apie narkotikus?“ 
Š. m. balandžio 19 d. (antradienį) 15.00–16.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje 
transliacijoje „Brandos darbas: įgyvendinimo gairės 2017–2018 mokslo metams“ 

 
Informacija apie parodos „Moderni mokykla 2016, Kaunas“ pažymas 

 2016 metų kovo 22–23 dienomis Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje parodos „Moderni 
mokykla 2016, Kaunas“ metu įvyko 105 įvairūs renginiai mokytojams ir mokyklų vadovams. Renginių 
dalyvių skaičius pateikiamas lentelėje: 

Parodos diena Užsiregistravo Neatvyko Atvyko Atvyko neužsiregistravę Iš viso 

Kovo 22 d. 1224 306 918 381 1299 

Kovo 23 d. 902 221 681 407 1088 

Iš viso 2126 527 1599 788 2387 

Pažymas apie dalyvavimą parodoje galima bus pasiimti iš informacinės sistemos „Ugdymo sodas“ nuo 
gegužės 16 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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