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Prasideda registracija į A.P.P.L.E. vasaros kursus
Kviečiame į tradicinius A.P.P.L.E. vasaros kursus Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų
profesinio rengimo centre (R. Kalantos g. 80, Kaunas). Savaitės trukmės kursai vyks dviem srautais: I srautas –
nuo 2014 m. birželio 25 d. iki 28 d.; II srautas – nuo birželio 30 d. iki liepos 4 d. Renginius organizuoja Ugdymo
plėtotės centras kartu su A.P.P.L.E. bendrija ir Švietimo ir mokslo ministerija.
Kursų programą, informaciją apie dalyvių registraciją, apgyvendinimo sąlygas pateikiame UPC svetainėje.

Konferencijoje bus svarstomas kalbų mokymo modernizavimas
Aštuntoji tarptautinė Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencija vyks 2014 m. birželio 9–10 d.
Vilniuje. Joje bus aptarti svarbūs kalbų mokymo(si), mokslinių tyrimų klausimai, dalijamasi patirtimi, kaip
modernizuojamas kalbų mokymas, taikomi Europos, kitų šalių pasiekimai.
Paskelbta konferencijos „Negausių tautų likimai
ir švietimas globaliame pasaulyje“ medžiaga

Kalba Europos parlamento narys dr. Leonidas Donskis

UPC interneto svetainėje jau galite susipažinti su
2014 m. balandžio pabaigoje įvykusios konferencijos
„Negausių tautų likimai ir švietimas globaliame
pasaulyje“ medžiaga. Tai šalies ir užsienio pranešėjų
požiūris, vizija, kokia negausios tautos laikysena
įveikiant globalaus pasaulio iššūkius galėtų būti
perspektyvi. Rasite įžvalgas apie švietimo vaidmenį
globaliame pasaulyje, siūlomas kultūros vertybių
puoselėjimo, mažų kalbų išsaugojimo strategijas.

Konferencija apie pedagogų karjeros galimybes ar iššūkius
2014 m. gegužės 14 d. viešbutyje „Panorama“ (Sodų g. 14, Vilnius) vyks konferencija „Pedagogų karjera:
galimybės ir iššūkiai“, kurią rengia UPC projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo
sistemos plėtra (II etapas)“. Joje bus pristatyti „Pedagogo karjeros raidos modelio“ dokumentų projektai.
Aktyviai diskutuoti, išsakyti savo požiūrį svarstymuose apie karjeros raidą kviečiami pedagogai, mokyklų
vadovai, švietimo politikai, švietimo asociacijų atstovai, aukštųjų mokyklų, projekto partnerių darbuotojai.
Naujienos trumpai
● Iki 2014 m. birželio 2 d.

mokyklų komandas kviečiame užsiregistruoti į nemokamus skaitmeninių įgūdžių
tobulinimo mokymus pedagogams „Samsung mokykla ateičiai“.
● Skelbiame Virtualios edukacinės bibliotekos 2014 m. balandžio mėnesio naujienas.

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

