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Kviečiame dalyvauti konkurse „Parodos „Mokykla“ daina“
Prisimindami praėjusių metų mokytojų šokio konkurso
sėkmę, tęsiame gražiai užgimusią tradiciją ir skelbiame naują
konkursą – kviečiame sukurti dainą parodai „Mokykla“.
Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenes
dalyvauti kūrybiniame konkurse, kuriam vykstant išrinksime ir
apdovanosime geriausiais 2 min. trukmės dainas, atspindinčias
parodos „Mokykla be sienų“ idėją. Trys daugiausia internautų
ir komisijos balsų surinkusios komandos bus apdovanotos kvietimais į parodą „Mokykla 2016“ ir nuotykių parką, o
nugalėtojai savo kūrinį dar ir įrašys profesionalioje studijoje!
Su džiaugsmu pranešame, kad į parodos „Mokykla 2016“ atidarymą ketina atvykti ir vieną iš savo kūrinių
susirinkusiesiems padovanoti Donatas Montvydas. Atlikėjas, geriau žinomas savo sceniniu pseudonimu Donny Montell, net
du kartus atstovavo Lietuvai tarptautiniame „Eurovizijos“ konkurse.
Gerbėjams primename, kad spalio mėnesį atlikėjas organizuoja koncertinį turą „TOP3“ didžiausiose šalies arenose: 14 d.
Klaipėdoje, 15 d. Kaune ir 16 d. Vilniuje. Koncerto organizatoriai mokinių grupėms siūlo specialią nuolaidą, perkant 20 ar
daugiau bilietų moksleiviams, – vieno bilieto kaina 10 eurų, o vienas lydintis mokytojas koncerte lankosi nemokamai. Asmuo
ryšiams dėl bilietų – Henrikas Draugelis, el. paštas henrikasdraugelis@gmail.com, telefono numeris 8 658 56 799.

Kviečiame į seminarą „IFprofs – pasaulinė platforma švietimo profesionalams
frankofonams“
Ugdymo plėtotės centras kartu su Prancūzų institutu Lietuvoje organizuoja seminarą „IFprofs – pasaulinė platforma
švietimo profesionalams frankofonams“, kuris skirtas prancūzų kalbos mokytojams, prancūziškai dėstantiems mokytojams
dalykininkams, mokyklų vadovams, bibliotekų darbuotojams, kolegijų ir universitetų prancūzų kalbos dėstytojams,
būsimiesiems prancūzų kalbos mokytojams. Seminaras vyks 2016 m. lapkričio 3 d.

Kviečiame dalyvauti „StarT“ projekte
Suomijos LUMA centras kviečia mokyklas, vaikų darželius, šeimas, neformaliojo švietimo grupes iš
viso pasaulio jungtis į „StarT“ projektą! „StarT“ penkių žvaigždučių programa: gamtos mokslai,
technologijos, menai, karjera ir ateitis. Registruotis į projektą galima „StarT“ tinklalapyje iki 2016 m.
lapkričio 17 d. Geriausi projektai ir inovatyvios idėjos bus viešinamos ir apdovanojamos.

Švietimo ir mokslo ministerija laukia visuomenės komentarų ir pastabų
Naujame Pedagoginių profesijų prestižo kėlimo programos projekte numatytos kryptys,
kurios sudarys sąlygas didinti mokytojų bendruomenės profesionalumą. Tai – gabių ir
motyvuotų pretendentų atranka į pedagogines studijas, studijų kokybė, tęstinis kvalifikacijos
tobulinimas, materialinės gerovės didinimas, darbo aplinkos ir sąlygų gerinimas. Programa
būtų įgyvendinama 2017–2022 metais. Švietimo ir mokslo ministerija laukia visuomenės
komentarų ir pastabų iki spalio 21 dienos.

Seminarai pradinių klasių mokytojams
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras kviečia mokytojus patobulinti
kvalifikaciją, siekiant aukštesnių lietuvių kalbos mokėjimo pasiekimų, bei pasirengti nuo 2017 metų privalomai įgyvendinti
Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrąją programą.
2016 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais organizuojame tikslinius ir praktinio pobūdžio mokymo(si) seminarus pradinių
klasių mokytojams „Kalbos ugdymas pagal atnaujintą Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrąją programą“, parengtus
atsižvelgiant į gerąją mokymo praktiką bei šalies mokinių pasiekimų tyrimų duomenis ir skirtus kalbinio raštingumo ugdymo,
mokinių pasiekimų gerinimo gebėjimams stiprinti. Seminarai dviejų sesijų.
Daugiau informacijos www.upc.smm.lt
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