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Švietimo asociacijų forumas
Gruodžio 17 d., penktadienį, 10 valandą, Ugdymo plėtotės centras ir Švietimo ir
mokslo ministerija kviečia dalykų mokytojų, mokyklų vadovų, mokinių tėvų,
mokinių, švietimo centrų asociacijų atstovus (iki 3 atstovų iš kiekvienos
organizacijos) dalyvauti švietimo asociacijų forume „Vidurinio ugdymo
bendrosios programos: susitarimai ir bendradarbiavimo gairės“, kuris vyks
Vilniuje, Konstitucijos pr.20 A, Swedbank AB konferencijų salėje. Numatoma
renginio trukmė iki 5 valandų.
Plačiau....

Lituanistai aptarė svarbiausius klausimus
Gruodžio 3-4 d. Vilniaus universitete
vykusioje konferencijoje „Lituanistika
mokykloje: ką keisti, ką išsaugoti?“
Lietuvos Respublikos Seimo, Švietimo
ir
mokslo
ministerijos
atstovai,
mokslininkai, lietuvių kalbos mokytojai
aptarė svarbiausius lituanistinio ugdymo
mokykloje klausimus.
Švietimo ir mokslo viceministras
Vaidas Bacys konferencijoje sakė, kad,
aptariant lietuvių kalbos mokymo kaitą
mokykloje, reikia sutarti dėl svarbiausių
tikslų, svarstyti, ar pasirinkti teisingi jų
įgyvendinimo būdai.
Pasak
viceministro,
atnaujinama
Lietuvių kalbos vidurinio ugdymo
bendroji programa ugdys ir tobulins
mokinio, mokytojo, mokyklos savivertę,
savigarbą ir identitetą.
Plačiau....

Plačiau...

Švietimo ir mokslo viceministras
Vaidas Bacys.

Konsultacijos dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo lietuvių
(valstybinės) kalbos bendrųjų programų įgyvendinimo
2010 m. gruodžio 14 d. (antradienį) nuo 13.00 iki 16.00 val. Ugdymo plėtotės
centre (M. Katkaus g. 44, Vilnius) bus organizuojamos konsultacijos lietuvių
(valstybinės) kalbos mokytojams dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo lietuvių
(valstybinės) kalbos bendrųjų programų įgyvendinimo.
Plačiau....

Projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir
perkvalifikavimo sistemos plėtra“ partnerių susitikimas
Gruodžio 10 d. viešbutyje MARTIALIS, (Bistryčios g. 13, Vilnius) 10.00
val. vyks projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo
sistemos plėtra“ partnerių susitikimas. Susitikimo metu bus aptarta projekto
vykdymo eiga, tariamasi, kaip veiksmingiau įgyvendinti projekte numatytas
veiklas. Dalyvių registracijos pradžia – 9.30 val. Planuojama renginio
pabaiga – 14.00 val.
Plačiau....

* Gruodžio 6 dieną Ugdymo
plėtotės centro direktorius Giedrius
Vaidelis ir Vilniaus pedagoginio
universiteto
rektorius
Algirdas
Gaižutis pasirašė šių švietimo
įstaigų 5 metų bendradarbiavimo
sutartį. Vadovų nuomone, sutarties
tikslas – bendradarbiauti edukacinių
tyrimų ir projektų srityse.
Plačiau....
* Lapkričio 29 d. – gruodžio 1 d.
Vilniuje, viešbučio „Europa City“
konferencijų centre, įvyko UPC
projekto „Pradinių klasių mokytojų
ir specialiojo ugdymo pedagogų
kompetencijų taikyti informacines
komunikacines technologijas (IKT)
ir inovatyvius mokymo metodus
tobulinimo modelio išbandymas ir
diegimas“ seminaras.
* Lapkričio 26 d. Kauno tautinės
kultūros centre įvyko diskusija
„Etninės kultūros ugdymo tikslo,
modelio ir turinio nustatymas
panaudojant
etninės
kultūros
ugdytojų, specialistų ir mokslininkų
patirtį“, kurioje dalyvavo pedagogai,
etninės
kultūros
specialistai,
švietimo ir mokslo ministerijos
specialistai, UPC metodininkai.
Plačiau...

Daugiau informacijos apie UPC
veiklą ieškokite interneto
svetainėje.
Klausimus galite pateikti el.paštu:
info@upc.smm.lt arba

UPC interneto svetainėje
Savo pastabas ir siūlymus
naujienlaiškiui siųskite el. paštu:
jadvyga.duksiene@upc.smm.lt

