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● 2013 metų sausio 4 dieną UPC
organizuoja praktinį vienos dienos
seminarą, skirtą Rengimo šeimai ir
lytiškumo ugdymo programai
įgyvendinti.
● Iki 2013 metų sausio 4 dienos
pratęsta pedagogų atranka į ilgalaikes
kvalifikacijos tobulinimo stažuotes
UPC projekte „Pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo ir perkvalifikavimo
sistemos plėtra (II etapas)“.

MIELIEJI PEDAGOGAI!
Artėja šv. Kalėdos ir Naujieji Metai.
Ateitis – paslaptis po šydu, mūsų mintys – tarp tikrovės ir svajonių.
O SVAJONĖS PILDOSI...
Svajonės – paukščiai.
Jie kaip muzika nuneša mus ant savo sparnų
tiek toli, kiek siekia mūsų tikslai, kiek patys išdrįstame siekti.
MES GYVENAME TAM, KAD SKRAIDYTŲ KITI...
Tad Metų kelionėje būkim kartu.
Pasiimkime tai, ką REIKIA padaryti,
tik pamirškime, kaip tai SUNKU padaryti.
Nebijokime ir nesėkmės. Ji – kelionės dalis...

● Akcija „Knygų Kalėdos 2012“
tęsiasi: grupės „Skylė“ kūrėjai Aistė
Smilgevičiūtė ir Rokas Radzevičius
Ugdymo plėtotės centre šalies
mokykloms padovanojo „Skylėnų
dainyną“ (220 egz.).
● Skelbiama meninio ugdymo
mokytojams skirta metodinė
medžiaga (projektas „Mokymosi
krypties pasirinkimo galimybių
didinimas 14–19 metų mokiniams. II
etapas: gilesnis mokymosi
diferencijavimas ir individualizavimas
siekiant ugdymo kokybės, reikalingos
šiuolaikiniam darbo pasauliui“).
● Susipažinkime su seminaro
„Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių
kokybės aspektai“ medžiaga.

Teišsipildo šviesios Jūsų ir Jūsų mokinių svajonės!
Linkime jaukių šv. Kalėdų ir gerų, įsimintinų 2013-ųjų metų!
Ugdymo plėtotės centro darbuotojų vardu
direktorius Giedrius Vaidelis

Pasirodė elektroninis leidinys „Mokyklų sėkmės istorijos, įgyvendinant
Mokyklos struktūros tobulinimo programą“
Šiame leidinyje pristatoma mokyklų, kurios 2011–2013 metais dalyvauja
Mokyklos struktūros tobulinimo programoje, patirtis. Tikimasi, kad ir kitos Lietuvos
mokyklos iš šio leidinio pasisems patirties, kaip patobulinti valdymą, kad jis geriau
atitiktų jų strateginius tikslus.
Plačiau...

● Parodoje „Mokykla 2012“
buvo pristatyti pagal švietimo
bendruomenių asociacijų rėmimo
projektus nuveikti darbai.
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

