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Akademija vyks liepos 2–7 d. Jelgavoje, Latvijoje. Šių
metų tema – saugios ir įtraukios mokyklos visiems
kūrimas. Baltijos akademija yra mokymų programa,
skirta demokratinei ir įtraukiai kultūrai Lietuvos,
Latvijos ir Estijos mokyklose kurti. Ja siekiama ugdyti
bei tobulinti švietimo srities profesionalų ir
bendruomenės veikėjų kompetencijas, taip patbendruomenės veikėjų kompetencijas, taip pat
skatinti jų bendras veiklas ir partnerystę. Akademijos
darbo kalba – anglų. Mokyklų komandos paraiškas
teikti gali iki gegužės 21 d.

BALTIJOS REGIONINĖ
VASAROS AKADEMIJA

Gegužės 5 d. vyko idėjų mugė skirta parodai
„Mokykla 2017“. Kviečiame susipažinti su idėjų
mugės akimirkomis! Prisidėkite savo idėjomis ir
pasiūlymais ir tapkite šio renginio šeimininkais!
Savo pasiūlymus ir idėjas dėl parodos
„Mokykla 2017“ siųskite el. paštu
paroda@upc.smm.ltparoda@upc.smm.lt iki gegužės 31 d.

PARODA „                 “ 20172017 m. gegužės 19 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno
Mažvydo bibliotekoje (Gedimino pr. 51, Vilnius) vyks
konferencija „Naujoji lietuvių kalbos ir literatūros
programa: padėti suvokti ir pajausti kalbą kaip
vertybę“. Konferencijos tikslas – pristatyti lietuvių
kalbos ir literatūros ugdymo aktualijas, aptarti
naujosios lietuvių kalbos ir literatūros pradinio irnaujosios lietuvių kalbos ir literatūros pradinio ir
pagrindinio ugdymo bendrosios programos
įgyvendinimą. 

KONFERENCIJA

Gegužės 23–25 d. vyks viešosios konsultacijos „Kaip
įgyvendinsime Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei
rengimo šeimai bendrąją programą mokyklose?“.
Viešųjų konsultacijų tikslas – aptarti Programos
įgyvendinimo mokyklose galimybes ir
bendradarbiavimo kelius, įtraukiant mokyklos, vietos
bendruomenes ir kitas suinteresuotas šalis. Įbendruomenes ir kitas suinteresuotas šalis. Į
viešąsias konsultacijas kviečiamos savivaldybių 6–7
asmenų komandos. Konsultacijos vyks Panevėžyje,
Šiauliuose, Alytuje, Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
Registruokitės iki gegužės 19 d. 

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS

Ugdymo plėtotės centras birželio mėnesį organizuoja tradicinius
vasaros kursus bendrojo ugdymo mokytojams, mokyklų

vadovams, savivaldybių švietimo padalinių
specialistams. 

2017 m. birželio 5–8 d. ir 19–22 d. • Klaipėdoje ir Vilniuje

„Mokymasis tyrinėjant“

Vasaros kursai!
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