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Pasinaudokime metodine medžiaga
Primename pedagogams, kad jie Ugdymo plėtotės centro tinklalapyje gali
susipažinti ir pasinaudoti metodine medžiaga:
Ilgalaikių planų pavyzdžiais 11–12 klasėms, kurie padės mokytojams dirbti pagal
atnaujintas Vidurinio ugdymo bendrąsias programas.
Plačiau...
Dalykų modulių programų metodinių rekomendacijų projektais (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...

Rengiama paroda
„Mokykla 2011“
2011 metų lapkričio 4–6 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO
vyks pirmoji plačiai švietimo bendruomenei skirta mokyklinių priemonių bei mokyklų
įrangos paroda „Mokykla 2011“. Parodoje pedagogai galės išsirinkti mokymo priemonių,
susipažinti su informacinių technologijų taikymo naujovėmis, diskusijose su kolegomis iš
Lietuvos ir užsienio pasisems idėjų veiksmingam mokymui. Mokytojai ir mokyklų vadovai
dalyvaus edukacinėje programoje: seminaruose, konferencijose, improvizuotose
pamokose, kurios vyks interaktyviose klasėse. Bus galima praktiškai išbandyti naujausias
mokymo priemones ir technologijas. Mokiniai ir jų tėvai ypač laukiami Mokinių dienos
renginiuose, konkursuose, diskusijose.
Plačiau...

Pradėjo veikti nauja bendrojo
ugdymo dalykų Vadovėlių duomenų
bazė, sukurta vykdant Ugdymo
plėtotės centro projektą „Mokyklų
bibliotekų darbuotojų kompetencijos
tobulinimas, taikant šiuolaikines
priemones“.
Plačiau...

Pasirodė nemokamas leidinys
„Vaikų privatumo apsauga
internete“ su DVD įdėklu , kuriame
yra šviečiamojo pobūdžio filmai
mokytojams, tėvams apie vaikų
privatumo apsaugą internete (leidinį
pristatė Lietuvos vartotojų
institutas).
Plačiau...

Įvyko UPC projekto „Pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo ir
perkvalifikavimo sistemos plėtra“
antrasis partnerių susitikimas,
kuriame buvo pristatytos projekto
veiklos, aptartas II etapas.
Plačiau...

Dalykų mokytojų asociacijos tęsia veiklas pagal projektus
Dalykų mokytojų asociacijos tęsia veiklas pagal Dalykų mokytojų ir vadovų asociacijų
rėmimo projektų konkurso, skirto atnaujintų Vidurinio ugdymo bendrųjų programų
diegimui, projektus.
Plačiau...

Pristatomi projekto
„Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo plėtra“
metodiniai leidiniai
2011 metų rugsėjo – lapkričio mėnesiais UPC
organizuoja projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo plėtra“ metodinių leidinių viešinimo ir
pristatymo renginius. Jų dalyviai galės susitikti su leidinių
rengėjais. Leidiniai skirti priešmokyklinio ugdymo
pedagogams, ikimokyklinio ugdymo auklėtojams,
nevalstybiniams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programų teikėjams. Projekto darbo grupė kviečia
susipažinti su renginių grafiku ir dalyvauti visus,
besidominčius ikimokykliniu ir priešmokykliniu ugdymu.
Plačiau...

Mokiniai kviečiami siūlyti
pavadinimą pirmajai Lietuvoje
laboratorijai ant ratų.
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

