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Sukurtas Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registras
Sukurtas kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registras – naujas
instrumentas kvalifikacijos kėlimo ir kitoms švietimo paslaugoms viešinti. Švietimo
institucijos jo elektroninėje duomenų bazėje gali pristatyti savo kvalifikacijos
tobulinimo programas, informuoti apie planuojamus edukacinius renginius. Registre
kaupiama informacija gali naudotis tiek asmenys, tiek švietimo įstaigos bei kiti
juridiniai subjektai, norintys gauti patikimą ir aktualią informaciją apie kvalifikacijos
tobulinimo galimybes. Viena Registro tvarkymo įstaigų – Ugdymo plėtotės centras.
Plačiau...

Diskutuota apie skaitmeninius vadovėlius
Vasario 2 dieną Ugdymo plėtotės
centre įvyko diskusija
„Skaitmeniniai vadovėliai“, kurią
inicijavo Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerija
(ŠMM) ir Ugdymo plėtotės centras
(UPC). Renginyje dalyvavo ŠMM,
Microsoft, žurnalo „Computer Bild
Lietuva“, leidyklų, aukštųjų mokyklų
atstovai, skaitmeninių mokymo(si)
priemonių kūrėjai, UPC darbuotojai.
Diskusijos tikslas – aptarti
skaitmeninių vadovėlių sampratą ir
priemones, kurios padėtų užtikrinti
jų kokybę.
Plačiau...

Vasario 18 d. Kauno rajono Babtų
gimnazijoje organizuojama
konferencija „Mokyklų organizacijos
tobulinimas ir savarankiškumo
didinimas“.
Plačiau...
Kviečiame susipažinti su Europos
Tarybos Pestalozzi kvalifikacijos
tobulinimo programos seminarais
Šveicarijoje.
Plačiau...
Moksleiviai ketvirtą kartą kviečiami
prakalbinti kompiuterį lietuviškai –
dalyvauti nacionaliniame konkurse
„Švari kalba – švari galva“, kurio
tikslas – skatinti moksleivius
elektroninėje terpėje vartoti
lietuviškus rašmenis ir taisyklingą
lietuvių kalbą.
Plačiau...

Ministerijoje pristatyti UPC inovatyvūs IT projektai
Sausio 26 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje vyko Ugdymo
plėtotės centro inovatyvių IT projektų pristatymas ir diskusijos. Renginį koordinavo
UPC direktorius Giedrius Vaidelis. Pristatyti 2 projektai : „Intel&Teach Essentials
programa: organizuoti ugdymą taip, kad mokinys ugdytųsi XXI a. įgūdžius“ ir
bandomasis projektas „Elektroninių skaitytuvų (planšetinių kompiuterių)
naudojimas ugdyme“.
Plačiau...

Mokomojo žaidimo „Iššūkis“ pristatymas
Vasario 8 d. Ugdymo plėtotės centre Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos
atstovai pristatė mokomąjį žaidimą 5–7 klasių moksleiviams „Iššūkis“. Jame yra
1960 matematikos, istorijos, lietuvių kalbos, gamtos, anglų kalbos užduočių, kurios
pateiktos vaikams patrauklia dalykinių nesudėtingų žaidimų forma. Biblioteka
norėjo pristatyti šį projektą, paskleisti informaciją apie pasiektus rezultatus ir ieškoti
galimybių jo plėtrai.
Plačiau...

Lietuvos ugdymo įstaigos ir kitos
organizacijos kviečiamos dalyvauti
„Savaitėje BE PATYČIŲ“, kuri prasidės
kovo 21 dieną ir atkreips dėmesį į
agresyvų vaikų elgesį, patyčias ir
pažeminimus, kuriuos tenka patirti
mūsų šalies moksleiviams.
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

