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MIELIEJI
PEDAGOGAI!
Sveikiname Jus
šv. Kalėdų ir Naujųjų
metų proga!
Žvaigždės žvelgia į mus, tada palinksta prie šulinių gelmės ir išsiveda
senuosius metus: mūsų džiaugsmą ir nerimą, patirtis ir pamokas.
Mes jau kitokie. Sutvirtėję, geresni ir išmintingesni.
Artėja šv. Kalėdos ir Naujieji metai.
Didysis metų virsmas – stebuklo laukimas.
Jo taip laukia vaikai. Prisipažinkime – suaugusieji ne mažiau.
Subręstame, kai patikime: stebuklus kuriame ir mes patys. Sau ir kitiems.
Lietuvai.
Lietuva – mūsų stebuklų, mūsų prasmių ir meilės laukas.
Būkime laimingi Lietuvoje: po jos dangumi, su jos žmonėmis.
Auginkime, tobulinkime jos vaikus, telkime bendruomenes, jaunimą
šviesiai mūsų šalies ateičiai.
Ačiū, kad buvome ir esame kartu.
Šviesių šv. Kalėdų ir laimingų 2012-ųjų metų, Dievo ir likimo dovanų po
Jūsų Gyvenimo egle!
Ugdymo plėtotės centro darbuotojų vardu
direktorius Giedrius Vaidelis
Švietimo asociacijos aptarė atnaujintų
Vidurinio ugdymo bendrųjų programų diegimo patirtį
Ugdymo plėtotės centras surengė penkiolikos dalykų mokytojų asociacijų
susitikimą. Jos pristatė savo projektų, skirtų atnaujintų Vidurinio ugdymo
bendrųjų programų diegimui, įgyvendinimo praktinę patirtį, parengtą metodinę
medžiagą.
Plačiau...

Susipažinkime su konsultacijos
„Savivaldybių švietimo lūkesčiai“
(2011-12-08) medžiaga. Tai tąsa
Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerijoje vykusių viešųjų
konsultacijų-diskusijų dėl naujo
švietimo strateginio laikotarpio po
2012-ųjų metų modeliavimo.
Plačiau...
Matematikos mokytojai susipažino
su 2011 metų matematikos
pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo užduoties ir vertinimo
analize, grafinio skaičiuotuvo
panaudojimo galimybėmis
pamokose.
Plačiau...
Ugdymo plėtotės centro pagalba
besimokantiems suaugusiesiems:
savarankiškoms studijoms jau galima
panaudoti garsines knygas, filmus,
kurie pasiekė švietimo įstaigas ir
bibliotekas (projektas „Suaugusiųjų
švietimo sistemos plėtra suteikiant
besimokantiems asmenims
bendrąsias kompetencijas“).
Plačiau...
43 Lietuvos mokyklos taps
tyrinėjančiomis mokyklomis ir
pirmosios dalyvaus UPC „Kūrybinių
partnerysčių“ programoje 2011–
2012 mokslo metais: mokytojai,
mokiniai bei kūrėjai kartu kurs ir
įgyvendins kūrybiško mokymosi
projektus.
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

