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Parodai „Mokykla 2011“ pasibaigus
Dėkojame visiems parodos „Mokykla 2011“ dalyviams ir lankytojams ir
primename, kad Ugdymo plėtotės centro interneto svetainėje paskelbtos šios
parodos edukacinės dalies renginių dalyvių pažymos bei dalyvių sąrašai. Vėliau bus
skelbiama informacija apie planuojamą parodą „Mokykla 2012“.
Kviečiame susipažinti su įvykusios parodos statistika ir edukacinių renginių
medžiaga.
Plačiau...

2011 metų lapkričio mėnesį Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko viešosios
konsultacijos-diskusijos, skirtos modeliuoti naujam
švietimo strateginiam laikotarpiui po 2012 metų.
Kviečiame susipažinti su viešųjų konsultacijųdiskusijų „Pedagogų asociacijos kuria Lietuvos
švietimą“ (2011-11-03) ir „Tautinių mažumų
švietimo perspektyva“ (2011-11-10) medžiaga.

2011 metų lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės
centras banko „Swedbank“ Konferencijų salėje
(Konstitucijos pr. 20A, Vilniuje) rengia „Etninės
kultūros pagrindinio ir vidurinio ugdymo
bendrųjų programų“ projektų pristatymą.
Plačiau...
Lietuvos mokyklas, vykdančias pradinio
ugdymo programas, kviečiame dalyvauti
konkurse ir tapti trejų metų trukmės Ugdymo
plėtotės centro vykdomo projekto „Pradinio
ugdymo tobulinimas“ dalyvėmis (projektas
finansuojamas Europos socialinio fondo ir
Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis).
Plačiau...

Elektroninę literatūros chrestomatiją
jau galima parsisiųsti nemokamai
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto (LLTI) mokslininkai parengė
elektroninę literatūros chrestomatiją 11 klasei. Ji apima visus į atnaujintą Lietuvių
kalbos ir literatūros vidurinio ugdymo programą įtrauktus lietuvių literatūros ir
visuotinės literatūros kūrinius, kontekstą, straipsnius apie kultūros epochas bei
autorius nuo XVI iki XX a. vidurio (iki Henriko Radausko kūrybos laikotarpio).
Knygos apimtis – daugiau kaip 2 tūkstančiai puslapių. Chrestomatijoje
pateikti ne tik literatūros kūriniai, bet ir autorių biografijos, naujausi kritiniai
straipsniai, eseistika. Žymūs literatūros mokslininkai knygoje pristatė visas epochas
ir jas reprezentuojančias Lietuvos asmenybes. Epochas pristatančius tekstus
papildo laiko juosta nuo XVI a. iki XX a. vidurio, kurioje pateikiami Lietuvos ir
Vakarų Europos literatūros, kultūros faktai, istoriniai įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje.
Kai kurie tekstai chrestomatijoje pateikiami dviem kalbomis.
Ši talpi elektroninė knyga yra platesnė nei popierinė chrestomatija ir
suteiks galimybę skaityti tekstus namų kompiuteriuose.
Tikimės, kad elektroninė chrestomatija bus įdomi, naudinga mokymo
priemonė ne tik mokiniams, bet ir užsienyje gyvenantiems lietuviams, emigrantų
vaikams, kurie neturi galimybių tiesiogiai mokytis lietuvių kalbos.
Elektroninė chrestomatija veikia „Windows“ operacinėje sistemoje.
Ją galima parsisiųsti nemokamai iš Ugdymo plėtotės centro interneto
svetainės, užpildžius formos laukelius.
Plačiau...

2011 metų rudenį besimokantiesiems
pristatomos 4 garsinės knygos, kurios netrukus
pasieks mokymosi įstaigų ir viešąsias bibliotekas
(jos parengtos vykdant UPC projektą
„Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant
besimokantiems asmenimis bendrąsias
kompetencijas“).
Plačiau...

Daugiau informacijos apie UPC
veiklą ieškokite interneto
svetainėje.
Klausimus galite pateikti
el. p. info@upc.smm.lt arba
UPC interneto svetainėje
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Naujienlaiškiui siųskite el. p.
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