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LAUKIAME
JŪSŲ
PARODOJE
„Mokykla 2012“ !
● Paskubėkite registruotis į
parodos „Mokykla 2012“
edukacinius renginius, nes laisvų
vietų lieka vis mažiau!
● Užsiregistruokite adresu
http://www.ugdymas.upc.smm.lt
/mokykla/

● Kviečiame susipažinti ir su atvirais parodos renginiais, kuriuos rasite
tuo pačiu adresu http://www.ugdymas.upc.smm.lt/mokykla/ prie ATVIRI
PARODOS RENGINIAI. Čia rasite šių renginių aprašymus bei nurodytas
LITEXPO parodų centro erdves, kuriose jie vyks (patalpų planas
http://www.ugdymas.upc.smm.lt/mokykla/i/mokykla_2012_planas.pdf)
Atviri renginiai Jūsų lauks NEFORMALIOJO UGDYMO erdvėje, 3 ir 4 salės fojė,
kur savo veiklas pristatys jaunimo ir kitos švietimo organizacijos; kūrybinėse
erdvėse parodos „Mokykla 2012“ 4 ekspozicijų salėje; MOKINIŲ bei POILSIO
erdvėje 3 salės balkone.
BŪTINAI UŽSUKITE!
● Visus smalsius švietimo bendruomenės
narius lapkričio 24 dieną kviečiame į 5.1
salėje vyksiantį parodos forumą „Laimingai
augti" pasiklausyti įdomių Lietuvos ir užsienio
lektorių pranešimų. Tikime, kad tai, ką
išgirsite ir patirsite, įkvėps Jus laimingai
augti! O trumpi forumo pranešimai suteiks
peno ne tik protui, bet ir širdžiai. Pranešėjai
kalbės apie motyvaciją mokytis, vertinimo
keblumus, tarpkultūrinį pažinimą,
neklaužadų auklėjimą, pašaukimo atradimą, oratorinį meną ir t. t. Tarp
pranešėjų išvysite ir Meilės Lukšienės premijos laureatą, lietuviškai kalbantį
ispaną, magą bei integraliųjų žaidimų specialistą.
Registruokitės į šį renginį parodos registracijos sistemoje!
● Parodos atidarymo šventė prasidės 2012 metų lapkričio 23 dieną
10.00 val. 5.1 konferencijų salėje.

Ugdymo plėtotės centro svetainėje
◊ UPC specialistai spalio mėnesį
atnaujino nemažai mokytojams
aktualios medžiagos.
◊ Skelbiami mokytojų metodinių
dienų pranešimai.
◊ Partnerystės tinklų svetainėje
papildyta informacija apie švietimo
asociacijų ir draugijų veiklą.
◊ Jau galite atsisiųsti UPC taikomąją
programėlę Android operacinę
sistemą naudojantiems mobiliesiems
įrenginiams.
◊ Pristatoma seminaro „Vadovėlis ir
mokymosi priemonės: kokybės
aspektai, pasirinkimo galimybės“
medžiaga.
◊ Pedagogai, siekiantys tapti INTEL
konsultantais, kviečiami dalyvauti
atrankoje ir mokymuose (UPC
projektas „Pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo ir perkvalifikavimo
sistemos plėtra (II etapas)“.
◊ 2012 metų lapkričio 23 dieną
LEU Geografijos edukacinių tyrimų
centras organizuoja respublikinę
mokslinę konferenciją „Geografija:
mokykla, studijos, mokslas“.
Daugiau informacijos apie UPC
veiklą ieškokite interneto
svetainėje.
Klausimus galite pateikti
el. p. info@upc.smm.lt arba
UPC interneto svetainėje
Savo pastabas ir siūlymus
Naujienlaiškiui siųskite el. p.
jadvyga.duksiene@upc.smm.lt

