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Skirtas finansavimas pedagogų bendruomenės asociacijų projektams
Ugdymo plėtotės centras kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija organizavo jau
septintąjį Pedagogų bendruomenės asociacijų rėmimo konkursą.
Projektus konkursui pateikė 24 asociacijos. Finansavimo sutartys bus pasirašomos su Lietuvos
technologijų mokytojų, Lietuvos chemijos mokytojų, Lietuvos kūno kultūros mokytojų, Lietuvos prancūzų
kalbos mokytojų ir dėstytojų, Lietuvos muzikos mokytojų, Lietuvos anglų kalbos mokytojų ir Lietuvos
socialinių pedagogų asociacijomis.

Kviečiame mokyklų vadovus į konferenciją
„Švietimo sektoriaus vadovų konferencija 2016. Kita patirtis“
Išskirtinė konferencija, skirta švietimo ir kultūros įstaigų vadovams!
Konferencijoje švietimo ir verslo sektorių vadovai turės unikalią galimybę diskutuoti ir rasti esminius
sprendimus, kaip toliau plėtoti savo profesinę veiklą.
Konferencijos dalyviai susitiks su Robertu Dargiu, doc. dr. Romu Prakapu, doc. Vytautu Kontrimu, Pauliumi
Avižiniu ir kitais visuomenėje gerai žinomais asmenimis.

Kviečiame mokytojus į nacionalines konferencijas
 ekonomikos mokytojų konferenciją „Kaip bendrauti su XXI a. mokiniu?“ 2016 m. rugpjūčio 26 d.
Informacinių technologijų amžius į mokinių švietimą ir ugdymą atneša ne tik teigiamų pokyčių, bet ir kelia vis
daugiau iššūkių šiandienos mokytojams. Kaip mokytojui sudominti mokinius mokymosi procesu? Atsakymo
bus ieškoma konferencijoje;
 mokslinę konferenciją „Geografija: mokslas ir edukacija“ 2016 m. lapkričio 25 d. Lietuvos edukologijos
universitete vyks 5-oji mokslinė konferencija „Geografija: mokslas ir edukacija“. Geografijos mokytojai
kviečiami registruotis ir rengti pranešimus.

Kviečiame teikti paraiškas
 dalyvauti Goethe`s instituto paskelbtame konkurse „Integruotas dalyko ir vokiečių kalbos mokymas
Lietuvos mokyklose“. Praturtinkime mokyklos ugdymo procesą kitaip – integruokime vokiečių kalbos ir savo
dėstomo dalyko (matematikos, geografijos, gamtos mokslų ar kt.) mokymąsi! Paraiškas reikia pateikti iki
birželio 26 d.;
 dalyvauti „Samsung“ mokykla ateičiai“ mokymuose. Prasideda mokyklų atranka dalyvauti trečius metus
vyksiančioje nemokamoje pedagogų mokymo programoje „Samsung“ mokykla ateičiai“. Programos tikslas –
tobulinti mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetenciją ir kurti mokyklose motyvuojančią, kūrybiškumą
skatinančią mokymosi aplinką. Paraišką dalyvauti mokymuose reikia pateikti iki birželio 30 d.

kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje
„Meninis ugdymas: šių metų sėkmės ir neatsakyti klausimai“ birželio 22 d. 15.00–16.30 val. Transliacijos
tikslas – apibendrinti pirmojo 2016 metų pusmečio diskusijas meninio ugdymo klausimais, aptarti sėkmes ir
kitų mokslo metų perspektyvas.

Daugiau informacijos
apie UPC veiklą
ieškokite interneto svetainėje

Klausimus galite pateikti
el. p. info@upc.smm.lt
arba UPC svetainėje

Savo pastabas ir siūlymus
Naujienlaiškiui siųskite
el. p. irena.ramoskaite@upc.smm.lt

