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„Misija Sibiras'10“
Tai ypatinga, neįkainojama patirtis. Ji
sustiprina jaunimo ryšį su savo valstybe, tauta,
savo šaknimis.
Dalyviai, tarp jų ir Paulius Mieželis, projektą
pristato ir mokyklose, tad kviečiame ugdymo
įstaigas pasinaudoti puikia galimybe mokinių
patriotiniam auklėjimui.
Plačiau...
Gedulo ir vilties dienai artėjant
Ugdymo plėtotės centro (UPC) Neformaliojo
ugdymo skyriaus specialistas, ekspedicijos
dalyvis Paulius Mieželis pristatė projektą

Europos Tarybos Pestalozzi
kvalifikacijos tobulinimo
programos renginių sąrašą papildė
seminaras Rumunijoje.
Plačiau...

Gedulo ir vilties dienai artėjant
Ugdymo plėtotės centro (UPC) Neformaliojo
ugdymo skyriaus specialistas, ekspedicijos
dalyvis Paulius Mieželis pristatė projektą
„Misija Sibiras'10“. Jis pasidalijo įspūdžiais,
įžvalgomis ir vaizdais iš ekspedicijos po lietuvių
tremties ir kalinimo vietas Rusijos Federacijos
Sverdlovsko srityje.

Kviečiame išsamiau susipažinti su
Ugdymo plėtotės centre įvykusio
seminaro „Švietimo tyrimų
rezultatai ir vadovėlių tobulinimo
gairės“ lektorių pranešimų
medžiaga.

Kartu plėtokime neformalųjį vaikų švietimą

Plačiau...

Šiemet veiklą pradėjo UPC Neformaliojo ugdymo skyrius. Jis atsako už neformaliojo vaikų
švietimo plėtrą, jo turinio inovacijų kūrimą ir diegimą.
Skyrius stiprins tarpžinybinį bendradarbiavimą, konsultuos savivaldybių administracijos
darbuotojus, skatins savivaldybių dalijimąsi patirtimi neformaliojo vaikų švietimo klausimais.
Bus vykdomas ESF projektas „Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir
išbandymas savivaldybėse“, kuriame bus išbandytas krepšelio principu grįstas šios srities
finansavimo modelis.
Skyrius maloniai kviečia bendrauti ir bendradarbiauti visus, kas domisi vaikų neformaliuoju
švietimu.
Plačiau....

Tradiciniai APPLE vasaros kursai, kuriuos
organizuoja Ugdymo plėtotės centras kartu su
APPLE bendrija ir Švietimo ir mokslo
ministerija, vyks 2011 metų liepos mėnesį
Klaipėdoje (Klaipėdos turizmo mokykloje,
Taikos pr. 69, www.ktm.lt).

American Professional Partnership for
Lithuanian Education

Kviečiame pedagogus registruotis į
2011 metų APPLE vasaros kursus

2011 metų birželio 20 dieną
organizuojamas seminaras
„Technologinis ugdymas šiandien“,
kuris vyks Ugdymo plėtotės centro
(M. Katkaus g. 44, 09217 Vilnius)
salėje. Pradžia 9.30 val., registracija
nuo 9 val.
Plačiau...

Kursai vyks 2 srautais po vieną savaitę:
I srautas – nuo liepos 11 d. iki 15 d.,
II srautas – nuo liepos 18 d. iki 22 d.
Registruotis į APPLE kursų grupes galima iki
liepos 5 d.
Užsiregistravusiųjų sąrašą paskelbsime
internete.
Plačiau...

Asociacijos jau pradėjo veiklas
pagal Dalykų mokytojų ir vadovų
asociacijų rėmimo projektų
konkurso, skirto atnaujintų
Vidurinio ugdymo bendrųjų
programų diegimui, projektus.
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

