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MIELI PEDAGOGAI, SVEIKI
SULAUKĘ ŠV. VELYKŲ!
Vyksta brandos egzaminų programų
2013 m. projektų viešieji svarstymai regionuose
2011 m. balandžio 18–21 dienomis vyksta brandos egzaminų programų (BEP)
2013 m. projektų viešieji svarstymai regionuose. Šie renginiai – BEP viešųjų
svarstymų priemonių plano dalis. Svarstymuose dalyvauja Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerijos atstovai, Ugdymo plėtotės centro darbuotojai. Jų
tikslas – aptarti ir suderinti projektus su miesto / rajono dalykų mokytojų metodinių
grupių nariais, mokinių, tėvų savivaldos atstovais.

Kviečiame lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojus UPC svetainėje
susipažinti su metodine medžiaga,
kurioje pateikiama lietuvių kalbos ir
literatūros vadovėlių 11–12 klasei
apžvalga ir kuri bus nuolat papildoma.
Plačiau...

Kviečiame susipažinti su Europos
Tarybos Pestalozzi kvalifikacijos
tobulinimo programos naujienomis ir
Plačiau... teikti paraiškas į renginius.

Konkursas naujos Vadovėlių duomenų bazės sukūrimo paslaugoms pirkti

Plačiau...

2011 m. balandžio 18–20 d. Šiaulių
universiteto Nuotolinių studijų centre
vyksta Ugdymo plėtotės centro
Intel®Teach Essentials kurso modulių
Plačiau...
ir metodinės medžiagos adaptavimo
seminaras.
Plačiau...

UPC, įgyvendindamas projektą „Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos
tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones“, paskelbė supaprastintą atvirą konkursą
naujos Vadovėlių duomenų bazės sukūrimo paslaugoms pirkti.

Planšetiniai kompiuteriai Lietuvos mokyklose
UPC vykdo bandomąjį IT projektą
„Elektroninių skaitytuvų (planšetinių
kompiuterių) naudojimas ugdyme“.
Projekto organizatoriai stebėjo, kaip
iPad taikomi ugdymo procese Pasvalio
rajono Pajiešmenių pagrindinėje
mokykloje ir Šiaulių Didždvario
gimnazijoje. Birželį planuojama vėl
susiburti į kūrybinę laboratoriją.

Antrieji Meilės Lukšienės skaitymai
„Lietuvos švietimas: laimingos
visuomenės paieškos“ vyks balandžio
28 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerijos Ovaliojoje salėje
(A. Volano g. 2/7, Vilnius).

Šiaulių Didždvario gimnazijos abiturientų
elektroninės knygos ir vadovėliai

Daugiau informacijos apie UPC
veiklą ieškokite interneto svetainėje.

Įvyko pirmoji pedagogo stažuotė Lietuvoje

Teatro savaitė Palangos pradinėje mokykloje – lyg
Einhard Kahl filmo „Ateities laboratorijos“ tęsinys

Balandžio mėnesį Palangos pradinėje
mokykloje įvyko „Kūrybinių darbų
(teatro) savaitė“. Ji surengta išbandant
naują kvalifikacijos tobulinimo formą –
pedagogo stažuotę Lietuvoje. Stažuotės
UPC projekte „Pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos
plėtra“ padės atskleisti mokyklų gerąją
praktiką
Plačiau...

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

