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● Jau išleisti teminiai sąsiuviniai „Apie
Lietuvą“ (Istorija, Geografija, Gamta ir
žmogus, Pasaulio pažinimas), skirti
mokykloms, vykdančioms ugdymo
programas tautinės mažumos kalba,
sudaryti remiantis Lietuvos Respublikos
švietimo įstatymo 30 straipsnio „Teisė
mokytis valstybine ir gimtąja kalba“
nuostatomis ir siekiant plėtoti dvikalbio
ugdymo kompetencijas.
Plačiau...

MIELI PEDAGOGAI!
Lyg žalia banga nuūžė, nušniokštė, nuvilnijo vasara. Dailininkas ruduo greitai ims
tapyti sodriomis ugnies spalvomis.
Teptukas ir Jūsų rankose: Rugsėjo pirmoji – šventė, kuri Jums ir Jūsų mokiniams
dovanoja po naują pradžią, po naują gyvenimo drobę. Ją reikės nuspalvinti, įprasminti
savo kūryba, darbais, kurie šiuo sudėtingu laikotarpiu esmingai prisidėtų prie asmens
ir valstybės kaitos.
Rugsėjo pirmosios proga linkime Jums sveikatos, energijos, naujų šviesių spalvų
kūrybos paletėje savo mokinių ir Lietuvos švietimo labui!

Ugdymo plėtotės centro darbuotojų vardu direktorius
Giedrius Vaidelis

Maloniai kviečiame visus Lietuvos švietimo bendruomenės narius apsilankyti
2011 metų lapkričio 4–6 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO
vyksiančioje parodoje „Mokykla 2011“.
Pirmoji tokio tipo paroda Lietuvoje skirta plačiajai švietimo bendruomenei:
ugdymo įstaigų steigėjams, mokyklų vadovams, mokytojams, mokiniams, mokinių
tėvams. Jos organizatoriai – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija,
Ugdymo plėtotės centras, LITEXPO.
Plačiau...

Metodinė pagalba mokytojui naujų mokslo metų pradžioje
Ugdymo plėtotės centro svetainėje paskelbta:
Vidurinio ugdymo ilgalaikių planų pavyzdžiai 11–12 klasėms siekiant padėti
mokytojams dirbti pagal atnaujintas Vidurinio ugdymo bendrąsias programas.
Plačiau...
Dalykų modulių programų metodinių rekomendacijų projektai (projektas
„Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14–19 metų mokiniams, II
etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo
kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“).
Plačiau...

● Šiais mokslo metais mokykloms
sudaromos galimybės dar daugiau
dėmesio skirti laisvės kovų istorijai
dėstyti, integruoti istorijos ir
pilietiškumo pagrindų pamokas, laisvės
kovų istorijai skiriant ne mažiau kaip 18
pamokų.
Plačiau...

● Bendrojo lavinimo mokykloms siūloma
pasinaudoti Europos socialinio fondo
remiamo inovatyvaus projekto
„Aukštosios kultūros impulsai
mokykloms“ galimybe – nemokama net
11 žymiausių Lietuvos kultūros žurnalų
prenumerata dvejiems metams mokyklų
bibliotekoms (projektą vykdo Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo
ministerija, įgyvendina Lietuvos meno
kūrėjų asociacija kartu su partneriais).
Plačiau...
Daugiau informacijos apie UPC
veiklą ieškokite interneto
svetainėje.
Klausimus galite pateikti
el. p. info@upc.smm.lt arba
UPC interneto svetainėje
Savo pastabas ir siūlymus
Naujienlaiškiui siųskite el. p.
jadvyga.duksiene@upc.smm.lt

