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MIELI PEDAGOGAI!
Tarpta

Tarptautinė mokytojų diena –

visuotinė šventė. Ji primena šios profesijos svarbą
kiekvienam žmogui, šeimai, Tėvynei, jos ateičiai.
Mokytojas – mylintis žmogus, kuris gilėje įžvelgia būsimą ąžuolą,
o vaike – jo unikalumą, galimybes ir juos puoselėja.
Būti mokytoju – tai jungti kartas: vaikus, tėvus, senelius.
Būti mokytoju – tiesti tiltą vertybėms, žinioms iš praeities į dabartį ir ateitį.
Būti mokytoju – nepaklusti laikui ir likti tarp jaunų jaunam.
Gražios Jums šventės, daug džiugių akimirkų!
Ugdymo plėtotės centro darbuotojų vardu direktorius
Giedrius Vaidelis

Registracija į parodos
„Mokykla 2011“
edukacinius renginius
Jau galima susipažinti su parodos „Mokykla 2011“ edukacinių renginių programa,
dalyviais, grafiku ir užsiregistruoti.
Primename, kad renginiai vyks LITEXPO konferencijų salėse, o dalis jų – interaktyvioje
zonoje. Joje veiks 4 interaktyvios klasės: „Gamtos ir laboratorijos“, „Informacinių
technologijų ir matematikos“ , „Menų ir kalbos“ bei „Specialiojo ir pradinio ugdymo“ .
Jose vyks improvizuotos pamokos, per kurias bus galima išbandyti naujausias mokymo
priemones ir metodus.
Kviečiame registruotis į edukacinius Parodos „Mokykla 2011“ renginius

Vyks konsultaciniai susitikimai-praktikumai kvalifikacijos tobulinimo programų
rengėjams
Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai,
mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai kviečiami į Ugdymo plėtotės centro
organizuojamus konsultacinius susitikimus-praktikumus kvalifikacijos tobulinimo
programų rengimo klausimais. Siūlome pasirinkti vieną Jums tinkamą susitikimopraktikumo dieną.
Plačiau...

Pradedami suaugusiųjų mokymai 25 savivaldybėse
2011 metų rugsėjo mėnesį pradedami pirmieji nemokami suaugusiųjų bendrųjų
kompetencijų ugdymo mokymai. Jie vyks 25 šalies savivaldybėse. Įgyvendinant Ugdymo
plėtotės centro projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant
besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas“ planuojama į mokymus pakviesti
daugiau nei 1500 žmonių.
Kviečiame susipažinti su užsiėmimų tematika ir užsiregistruoti į mokymus.
Plačiau...

Kviečiame susipažinti su nuolat
papildoma metodine medžiaga Ugdymo
plėtotės centro (UPC) tinklalapyje.
Plačiau...
Plačiau...
2011 m. rugsėjo 30 d. Vilniuje (viešbutyje
"Panorama", Sodų g. 14) vyks konferencija,
skirta Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo
koncepcijos metmenims ir modelio
projektams aptarti.
Plačiau...
2011 metų spalio 6 d. Vilniuje (viešbutyje
„Šarūnas“, Raitininkų g. 4) vyks
lokalizuotų kompiuterinių mokymo
priemonių pradiniam ugdymui pristatymo
seminaras (UPC projektas „Pradinių klasių
mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų
kompetencijų taikyti informacines
komunikacines technologijas (IKT) ir
inovatyvius mokymo metodus tobulinimo
modelio išbandymas ir diegimas“).
Plačiau...
Seminaras Austrijoje „Apsilankymas
Manthausen‘e: pokalbiai istorinės
atminties tema“ papildė Pestalozzi
kvalifikacijos tobulinimo renginių
programą.
Plačiau...
Išbandomos modernios kvalifikacijos
kėlimo formos UPC projekte „Pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo ir
perkvalifikavimo sistemos plėtra“.
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

