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Knygų dovanojimo akcija
* Svarstymui teikiami parengti
Vidurinio ugdymo bendrųjų programų
projektai yra papildyti dar 2 skyriais:
Vidurinio ugdymo bendrųjų programų
įvadu ir Bendrųjų kompetencijų
ugdymu. Kviečiame išsamiau
susipažinti su šia nauja medžiaga.
Plačiau...
Susitikimas su bibliotekos
vedėja Aušra Cibiene
Vilniaus Santariškių
konsultaciniame mokymo
centre

Ugdymo plėtotės centro (UPC) Informacinių technologijų skyriaus
darbuotojai inicijavo knygų dovanojimo ligoninėms akciją. Sausio 14 d.
Vilniaus miesto savivaldybės VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos
universitetinės ligoninės ir Vilniaus Santariškių konsultacinio mokymo
centro bibliotekoms jie perdavė UPC darbuotojų dovanotas knygas (340
knygų). Labdaros gavėjai nuoširdžiai padėkojo ir pažymėjo, kad ši dovana
praskaidrins ligonių nuotaiką. Skyrius dėkoja visiems, kurie prisidėjo prie
akcijos, ir tiki, kad ši iniciatyva taps gražia tradicija.

Diskusija „Ko reikėtų mokytis šiandienos mokykloje“
Ugdymo plėtotės centras gruodžio mėnesį surengė apskritojo stalo
diskusiją „Ko reikėtų mokytis šiandienos mokykloje". Pagrindinis jos
akcentas – sužinoti mokinių nuomonę apie iškeltus aktualius probleminius
klausimus. Mokinių – svarbių ugdymo proceso dalyvių - mintys padėtų
gerinti ugdymo kokybę. Tai projekto „Mokymosi krypties pasirinkimo
galimybių didinimas 14–19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi
diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos
šiuolaikiniam darbo pasauliui" renginys. Jo tikslas – skleisti projekto
rezultatus įvairiems projekto socialiniams partneriams.
Plačiau...

Europos Tarybos Pestalozzi kvalifikacijos tobulinimo programos
2011 metų renginiai
Kviečiame teikti paraiškas į Europos Tarybos kvalifikacijos tobulinimo
renginius. 2011 metų Pestalozzi kvalifikacijos tobulinimo programos
renginių sąrašas, šios programos tikslas, vykdymas, dalyvavimo renginyje
išlaidos, ataskaita ir kita detalesnė informacija pateikiama Ugdymo
plėtotės centro tinklalapyje.
Plačiau...

* Nuo sausio 25 d. UPC tinklapyje bus
pradėta skelbti papildoma metodinė
medžiaga kompetencijoms ugdyti.

* Sausio 25 d. Ugdymo plėtotės
centras organizuoja pasitarimą dėl
menų gimnazijų ir konservatorijų
programų aprašo rengimo.
Pasitarimas prasidės 11 val. UPC
302 auditorijoje (Katkaus g. 44,
Vilnius). Renginio tikslas – apibrėžti
aprašo paskirtį ir struktūrą.

* Vasario 2 d. Ugdymo plėtotės
centras organizuoja diskusiją
„Skaitmeniniai vadovėliai“, kurios
metu bus aptariamas skaitmeninių
vadovėlių kūrimo procesas, kokybės
užtikrinimas ir jų taikymas ugdymo
procese.
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

