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Ministras patvirtino atnaujintas
Vidurinio ugdymo bendrąsias programas
Kviečiame susipažinti su papildoma
metodine medžiaga pradinių klasių
mokinių kompetencijoms ugdyti.

2011 m. vasario 21 d. Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo
ministras Gintaras Steponavičius
įsakymu Nr. V-269 patvirtino Vidurinio
ugdymo bendrąsias programas (VUBP),
kurias per spaudos konferenciją
pristatė visuomenei. Programos
atnaujintos vykdant Valstybinę
švietimo strategiją ir jos įgyvendinimo
priemonių planą (2006–2012 m.).

Plačiau...

Švietimo ir mokslo ministras
G. Steponavičius pristato VUBP

VUBP kūrėjai: (iš kairės) E. Bakonis, N. Kriščiūnienė,
dr. D. Kuolys, D. Eigminienė

Kartu rengiamos ir brandos egzaminų
programos, pagal kurias bus
organizuojami 2013 m. egzaminai. Bus
teikiama pagalba mokytojams:
rengiama metodinė medžiaga darbui
pagal atnaujintas programas, vyks
seminarai, konsultacijos, nuotoliniai
mokymo kursai, metodinės dienos ir kt.
Plačiau...

UPC tinklalapyje skelbiama
atnaujinta medžiaga apie
kvalifikacijos kėlimą: akredituotas
programas, švietimo centrus,
vykdančius pedagogų kvalifikacijos
tobulinimą.
Plačiau...
Kviečiame pagrindinio ugdymo
socialinių mokslų mokytojus
dalyvauti seminare „Socialinės
kompetencijos ugdymas įprasminant
mokymąsi“, kuris vyks 2011 m. kovo
25 d. 10 val. (UPC salėje, M. Katkaus
g. 44, Vilnius).
Plačiau...

Naujas leidinys „Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tobulinimo
dorinio, meninio ir kūno kultūros ugdymo procese rekomendacijos“
Leidinys parengtas vykdant Ugdymo plėtotės centro projekto „Mokinių
pasiekimų ir pažangos vertinimo tobulinimas dorinio, meninio ir kūno kultūros
ugdymo procese“ veiklas. Jame akcentuojami svarbūs vertinimo aspektai:
mokinių motyvacijos skatinimas, vertybinių nuostatų ugdymas ir raiška,
bendrųjų kompetencijų pažangos vertinimas, mokymosi veiklos ir rezultatų
vertinimo kriterijai, mokinių refleksija – įsivertinimas, mokymosi aplinka ir
ugdymo proceso kokybė. Leidinyje dalijamasi sėkminga nacionaliniame projekte
dalyvavusių mokytojų patirtimi ir vertinimo praktikos pavyzdžiais.
Plačiau...

Europos Tarybos Pestalozzi programos renginys Portugalijoje
2011 m. gegužės 25–28 dienomis Portugalijoje vyks seminaras tema „Mokytojų
kompetencijų tobulinimas stiprinant mokyklų bendruomenių pilietiškumą ir
demokratiją“. Kviečiame teikti paraiškas.
Plačiau...

Kviečiame mokyklas dalyvauti Britų
Tarybos bei Jungtinėje Karalystėje
veikiančios organizacijos CCE
(Creativity, Culture and Education)
organizuojamame projekte KliK
(kūrybiškumas, lyderystė, įkvėpimas
ir kultūra), kurio partneris – UPC.
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

