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Metodinė diena, skirta meniniam ugdymui
2013 m. rugsėjo 25 d. Vilniuje vyks metodinė
diena savivaldybių administracijų švietimo padalinių
specialistams, atsakingiems už meninį ugdymą.
Jos tikslas – išanalizuoti meninio ugdymo turinio
naujoves ir galimybę bendradarbiauti. Renginį
organizuoja Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos
mokinių neformaliojo švietimo centras ir Ugdymo
plėtotės centras (UPC).

Naujasis pasirenkamojo vaikų ugdymo (PVU)
finansavimo modelis pristatomas regionuose
2013 m. rugsėjo 13–spalio 18 dienomis
UPC projektas „Pasirenkamojo vaikų švietimo
finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas
savivaldybėse“ pristato nacionalines neformaliojo
vaikų švietimo kaitos kryptis ir naująjį PVU
finansavimo modelį. Šalies regionuose įvyks 11
seminarų.
Pasirodė nauji mokymosi objektai

Dienos mokymosi objektas „Geografinio tinklo elementai“

Jau galima naudotis naujais mokymosi
objektais, kurie pasirodė svetainėse „Lietuvių kalba
7–8 klasėms“, „Sauga ir sveikata 5–8 klasėms“ ir
„Geografija 6–8 klasėms“.
Šios svetainės – UPC projekto „Pagrindinio
ugdymo pirmojo koncentro 5–8 klasių mokinių
esminių kompetencijų ugdymas“ produktas.

Atrankos į mokymus UPC projekte
„Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“
● Mokyklos, kuriose 2013–2014 mokslo metais pradeda dirbti naujas pedagogas, kviečiamos dalyvauti
mokymuose „Pirmus pedagoginio darbo metus dirbančio pedagogo kvalifikacijos tobulinimas“. Paraiškų
laukiama iki 2013 m. rugsėjo 20 d.
● Pedagogai, dirbantys ugdymo įstaigose, ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba, gali
dalyvauti dvikalbio ugdymo mokymuose. Paraiškas galima teikti iki 2013 m. spalio 22 d.
Virtualios interaktyvios mokomosios medžiagos kūrimo konkursas
Anglų kalbos mokytojai, dirbantys 5–6 klasėse, kviečiami dalyvauti virtualios interaktyvios mokomosios
medžiagos kūrimo konkurse „Go Online“. Jo tikslas – gerinti anglų kalbos mokymą(si) pagrindinėje
mokykloje taikant informacines technologijas mokomajai medžiagai kurti. Konkursą organizuoja Lietuvos
anglų kalbos mokytojų asociacija. Dalyvavimo sąlygos pateikiamos jos svetainėje.
Konferencija apie pedagogus transformacijų sąlygomis
2013 m. rugsėjo 26 d. Lietuvos edukologijos universitetas rengia konferenciją „Pedagogas
transformacinių procesų sąlygomis: metodologija, teorija, praktika“. Daug dėmesio bus skiriama pedagogų
rengimui ir kvalifikacijos kėlimui. Konferencija vyks Lietuvos edukologijos universitete.
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

