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Susitikime Parodoje
„Mokykla 2011“
Primename, kad 2011 metų lapkričio 4–6 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų
centre LITEXPO vyks paroda „Mokykla 2011“. Ji skirta plačiai švietimo bendruomenei.
Mokytojai bei mokyklų vadovai kviečiami dalyvauti edukacinėje programoje: ne tik
seminaruose, konferencijose, bet ir interaktyviose klasėse. Į edukacinius renginius galite
registruotis Ugdymo plėtotės centro svetainėje.

Parodą atidarys Jos Ekscelencija
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Be to, parodos „Mokykla 2011“ metu LITEXPO veiks ir kitos lankytojų pamėgtos
parodos: „Jūsų namai“, „Šventė“, „Žiemos puokštė“ bei „Vaikų šalis“.
Kviečiame pasiklausyti Žinių radijo laidos, skirtos parodai, įrašo.
Dalyvauja UPC direktorius Giedrius Vaidelis,
Asociacijos „EEPA“ direktorius Giedrius Mikulskas,
Kauno jėzuitų gimnazijos mokytoja ekspertė Rigonda Skorulskienė.

Kviečiame tapti projekto „Kūrybinės
partnerystės“ dalyviais: Ugdymo plėtotės
centras vykdo projektą, kurio metu 2011–
2014 metais Lietuvos bendrojo ugdymo
mokyklose bus pritaikyta Jungtinėje
Karalystėje sukurta, tarptautiniu mastu
pripažinta „Kūrybinių partnerysčių“
programa.
Plačiau...
2011 metų spalio 21–22 dienomis Anykščių
Antano Baranausko vidurinėje mokykloje (S.
Nėries g. 5, Anykščiai) vyks Lietuvos ir
užsienio lietuviškų mokyklų lituanistų
konferencija „Mokyklinei lituanistikai aktualūs
atradimai ir įžvalgos“.

Plačiau...

Pristatyti pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo
modelių projektai

Vyksta konferencijos dalyvių diskusijos

Ugdymo plėtotės centras surengė praktinę
konferenciją, kurioje buvo aptartos pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo realijos ir
perspektyvos (projektas „Pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo
sistemos plėtra“ ). Renginio medžiaga
skelbiama UPC svetainėje.
Plačiau...

Nemokami seminarai mokytojams, dirbantiems mokyklose, vykdančiose
ugdymo programas tautinės mažumos kalba
Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras organizuoja nemokamus
kvalifikacijos tobulinimo seminarus mokytojams, dirbantiems mokyklose, vykdančiose
ugdymo programas tautinės mažumos kalba. Dalyviai gali pasirinkti renginio vietą ir laiką
pagal pridedamą grafiką.
Lietuvių kalbos mokytojams seminaro „Naujas požiūris į lietuvių kalbą ir literatūrą
ugdymo procese“ dviejų sesijų renginiai vyks 2011 metų spalio 24 d. – lapkričio 24 d.
Druskininkuose ir Klaipėdoje. Tikslas – sustiprinti šių mokytojų dalykines ir metodines
kompetencijas.
Plačiau...
Istorijos, istorijos-pilietiškumo pagrindų, pilietiškumo pagrindų, geografijos,
geografijos-pilietiškumo pagrindų mokytojams dviejų sesijų renginiai vyks 2011 metų
lapkričio 8–24 dienomis Druskininkuose ir 2011 m. lapkričio 2–4 dienomis ir lapkričio
25 d. Klaipėdoje. Tikslas – plėtoti šių mokytojų dalyko dvikalbio ugdymo kompetencijas.
Plačiau...

Plačiau...
2011 metų lapkričio 29 d. nuo 10 val. iki 16
val. Ugdymo plėtotės centro salėje (M.
Katkaus g. 44, Vilnius) UPC Kvalifikacijos
tobulinimo ir kompetencijų skyrius
organizuoja vienos dienos kvalifikacijos
tobulinimo seminarą švietimo konsultantams
– kvalifikacijos tobulinimo programų
vertinimo ir institucijų veiklos išorinio
vertinimo ekspertams.
Plačiau...
2011 metų spalio 14–27 dienomis Lietuvos
jaunųjų gamtininkų centre vyksta vaikų ir
jaunimo fotografijų paroda „Žemės spalvos“
(tarptautinė akcija „Išvalykime pasaulį“).
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

