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Mieli pedagogai!
Artėja Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
diena. Atgauta Laisvė siejasi su atsakomybe. Jos išveda mus į
atvirą naujovių, iššūkių ir atradimų teritoriją, kuri baugina,
bet be kurios jau nebegalime gyventi. Tai liudija ir UPC
Naujienlaiškio 10-ojo numerio žinios: štai jau šeštą kartą
renkamas Lietuvos mokinių parlamentas, kuriame
demokratijos mokosi Jūsų klasėse sėdintys galbūt būsimi
Seimo nariai, ministrai ar tiesiog – aktyvūs piliečiai;
mokyklos kaip besimokančios organizacijos plėtos lyderystę
Mokyklų struktūros tobulinimo 2011– 2013 m. programoje;
Kuršėnų mokiniai pirmieji Lietuvoje mokosi naudodami
„ iPod“.
Nors žiemos ir sunkmečio įšalas tebekausto šalį, bet kasdien vis skaisčiau šviečia saulė,
vis daugiau vilties ženklų.
Matykime tuos ženklus ir atgimkime pavasariui!
Ugdymo plėtotės centro
darbuotojų vardu

Kviečiame susipažinti su Lietuvos ir
užsienio šalių patirtimi ikimokyklinio
amžiaus vaikų ugdymo pasiekimų
vertinimo srityje.
Plačiau...
2011 m. rugsėjo 9–11 dienomis
Šveicarijoje vyks seminaras "Žmogaus
teisių ugdymas mokykloje. Europos
žmogaus teisių konvencija – atskaitos
taškas mokytojams". Kviečiame teikti
paraiškas.
Plačiau...

Direktorius Giedrius Vaidelis

Mokiniai visoje Lietuvoje rinks Lietuvos mokinių parlamentą VI kadencijai
Kovo 25 dieną Lietuvos mokyklose vyks Lietuvos mokinių parlamento rinkimai VI
kadencijai. Demokratinių rinkimų principu mokiniai išrinks 95 savo atstovus, kurie dvejus
metus gins jų interesus, spręs mokyklos problemas.
Daugiau informacijos apie Lietuvos mokinių parlamentą, nuveiktus darbus ir rinkimus
www.lmp.lt
Lietuvos mokinių parlamento rinkimų video - galite pamatyti čia.

Programa mokyklų organizacinei struktūrai ir valdymui tobulinti
Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras ir Informacinių technologijų
centras 2011 metais įgyvendina Mokyklų struktūros tobulinimo 2011–2013 m. programą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro (įsak. Nr.ISAK-2462). Ji sudarys
galimybes mokykloms efektyvinti savo veiklą, stiprinti savarankiškumą ir plėtoti lyderystę.
Kviečiame dalyvauti įgyvendinant šią programą bendrojo lavinimo mokyklas, kurios
norėtų tobulinti organizacinę struktūrą ir valdymą.
Plačiau...

Įgyvendinant projektą „Suaugusiųjų
švietimo sistemos plėtra suteikiant
besimokantiems asmenims bendrąsias
kompetencijas“ vyksta mokymai
andragogams „Suaugusiųjų švietimas:
tendencijos, požiūriai, aktualijos“.
Plačiau...

2011 m. balandžio 7–8 d. viešbučio
„Panorama“ konferencijų salėje (Sodų g.
14, Vilnius) vyks projekto „Mokymosi
krypties pasirinkimo galimybių didinimas
14–19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis
mokymosi diferencijavimas ir
individualizavimas siekiant ugdymo
kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo
pasauliui“ konferencija „Verslumo
gebėjimų ugdymas: kaip ketinimus
paversti veiksmais“.
Plačiau...

Kuršėnų moksleiviai pirmieji Lietuvoje mokosi naudodami „iPod“
Kuršėnų Pavenčių vidurinės mokyklos moksleiviai įkūrė „Apple klubą“, o šiek tiek vėliau
tapo pirmąja „iPod klase“ Lietuvoje. Tai priartina ugdymo procesą prie mokinių gyvenimo
būdo ir skatina mokinių mokymosi motyvaciją.
Plačiau...

Mokytojai modeliavo lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą
2011 m. kovo 4 d. Lietuvių kalbos institute įvyko UPC organizuotas savivaldybių lietuvių
kalbos mokytojų metodinių būrelių pirmininkų pasitarimas. Jame aptarti 2013 metų lietuvių
kalbos ir literatūros brandos egzamino koncepcija, vertintinos žinios ir gebėjimai, galimas
egzamino modelis.
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

