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Dalyvaukime Prezidentės Dalios Grybauskaitės
inicijuotoje akcijoje „Knygų Kalėdos“, kuri jau tapo
tradicine, ir padovanokime naujų knygų kaimų ir
miestelių bibliotekoms.
Muzikologijos brandos egzamino programos
projekto viešosios konsultacijos

Bus aptartas atnaujintos pradinio ugdymo
lietuvių kalbos bendrosios programos projektas

2013 m. lapkričio 26 d. Klaipėdoje ir lapkričio 28 d.
Vilniuje vyks viešosios konsultacijos, skirtos
Muzikologijos brandos egzamino programos
projektui svarstyti. Jose bus apibendrinti mokytojų
praktikų ir mokslininkų siūlymai.

2013 m. lapkričio 25–26 d. ir gruodžio 3–6 d.
Utenoje, Šiauliuose, Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje vyks
atnaujintos pradinio ugdymo lietuvių kalbos bendrosios
programos projekto aptarimas. Ugdymo plėtotės
centro svetainėje rasite grafiką.

Seminarai švietimo konsultantams

Artėja paroda „Mokykla 2013“

Ugdymo plėtotės centras organizuoja renginius
švietimo konsultantams:
lapkričio 26 d. – kvalifikacijos tobulinimo ir veiklos
atskaitomybės seminarą programų vertinimo
ekspertams;
gruodžio 2 d. – kvalifikacijos tobulinimo seminarą
I grupės švietimo konsultantams (mokytojų
praktinės veiklos vertintojams ir socialinių pedagogų
veiklos vertintojams).
Renginiai vyks Ugdymo plėtotės centre (M.Katkaus
g.44, Vilnius).

Paroda „Mokykla 2013“ vyks jau gruodžio 6–8 d.
Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“.
Kviečiame susipažinti su išsamesne informacija apie
parodos renginius. Suskubkite registruotis iš anksto į
pedagogų kvalifikacijos tobulinimo renginius Ugdymo
plėtotės centro registracijos sistemoje –
http://www.ugdymas.upc.smm.lt/pieva/kaip_registruo
tis.php.
Išankstinius elektroninius bilietus grupėms iki
lapkričio 29 d. galite įsigyti čia.

Pažintinis vizitas „Tiltas į ateitį per skaitmeninį turinį ir ugdymo kokybę“
2013 m. gruodžio 2–6 d. Ugdymo plėtotės centras organizuoja pažintinį vizitą „Tiltas į ateitį per skaitmeninį
turinį ir ugdymo kokybę“. Vizitas skirtas švietimo ir profesinio mokymo specialistams, politikos kūrėjams ir
sprendimus švietimo srityje priimantiems asmenims. Į vizitą atvyksta 14 dalyvių iš 11 Europos valstybių.
Naujienos trumpai
● Mokiniai kviečiami dalyvauti respublikiniame tarpmokykliniame 1–5 klasių mokinių filmų konkurse
„SUSTABDYK PATYČIAS“. Jį organizuoja Vilniaus Balsių pagrindinė mokykla.
● Kviečiame mokyklas dalyvauti kasmetiniame respublikiniame konkurse „Kompiuterinė Kalėdų pasaka
2013“. Konkursinių darbų Kalėdų švenčių tematika laukiama iki gruodžio 15 d.
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

