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2011 metų
Kokybės konkurso statulėlė –
Ugdymo plėtotės centro projektui

Kokybės konkurso statulėlė

UPC projektas „LINBA“
(„Mokymosi požiūriai Šiaurės ir
Baltijos šalių erdvėje“) dalyvavo
Švietimo mainų paramos fondo
2011 metų Kokybės konkurse ir buvo
išrinktas kokybiškiausiu Nordplus
adult projektu.
Plačiau...

Naujų patirčių sklaida Ugdymo plėtotės centro renginiuose
Švietimo asociacijoms

„Mokyklos vadybos pagrindų“ įskaita
eksternu besiatestuojantiems mokyklų
vadovams, jų pavaduotojams ugdymui,
ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams
vyks 2011 metų gruodžio 8 dieną
(organizatorius – UPC).
Plačiau...
Prasidėjo projekto „Mokyklų bibliotekų
darbuotojų kompetencijos tobulinimas,
taikant šiuolaikines priemones“ II etapas.
Jo tikslas – gerinti mokyklų bibliotekų
teikiamų paslaugų kokybę ir paveikumą
didinant jų darbuotojų kaip ugdymo
proceso dalyvių veiklos mastą ir įvairovę
(vykdo Ugdymo plėtotės centras,
įgyvendina Europos socialinio fondo
agentūra).
Plačiau...

2011 metų gruodžio 8 d. „Swedbank“ Konferencijų salėje ( Konstitucijos pr. 20A,
Vilnius) vyks susitikimas „Švietimo asociacijų patirtis diegiant atnaujintas
Vidurinio ugdymo bendrąsias programas“. Jame bus pristatyta Dalykų mokytojų
ir vadovų asociacijų projektų rėmimo konkurso, skirto šių programų diegimui,
įgyvendinimo praktinė patirtis.
Plačiau... Eurydice tinklas paskelbė dvi naujas
ataskaitas apie matematikos ir
gamtamokslinio ugdymo padėtį
Matematikos mokytojams
Europoje.
Plačiau...
2011 m. gruodžio 16 d. Ugdymo plėtotės centro salėje (Katkaus g. 44, Vilnius)
vyks bendrojo ugdymo mokyklų matematikos mokytojų seminaras „Naujos
patirtys mokant matematikos“. Dalyviai susipažins su 2011 metų matematikos
pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduoties ir vertinimo instrukcijos
analize, rekomendacijomis mokinių darbų vertintojams. Mokytojos praktikės
dalysis grafinių skaičiuotuvų taikymo patirtimi siekiant įgyvendinti atnaujintų
Vidurinio ugdymo matematikos bendrųjų programų nuostatas taikyti IKT.
Plačiau...

Europos Tarybos Pestalozzi kvalifikacijos
tobulinimo programos naujienos
2012 metų pradžioje vyks šie Pestalozzi kvalifikacijos tobulinimo programos
renginiai:
* sausio 11–13 d. „Patyčios: prevencija ir intervencija“ (Vokietija);
* vasario 27 – kovo 2 dienomis „Daugiakalbystė ir socialinė sanglauda: kaip kalbų
mokymasis rengia vaikus 21 amžiaus pilietiškumui“ (Anglija);
* kovo 26–28 d. „Mokiniai moderatoriai kuria mokyklos klimatą“(Vokietija).
Plačiau...

Naujos pedagogų kvalifikacijos kėlimo
formos toliau sėkmingai išbandomos
UPC projekte „Pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos
plėtra“: stažuotės Lietuvoje, grupės
supervizija, paramos kolegai modelis,
mini mokymai.
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

