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Kviečiame dalytis gerąja darbo patirtimi
Ugdymo plėtotės centras dėkoja mokytojams,
kurie Centro svetainėje dalijasi su švietimo
bendruomene savo gerąja darbo patirtimi –
kūrybiniais atradimais, mokinių darbais. Nuoširdžiai
kviečiame ir kitus pedagogus kartu kurti ir mokytis.
Svetainėje skleidžia gerąją patirtį šie mokytojai:

Ugdymo plėtotės centro
svetainėje:
Ikimokyklinio ugdymo pedagogams
skiriami nauji straipsniai.
Plačiau...

Rigonda Skorulskienė – Kauno jėzuitų gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė;
Staselė Riškienė – Šiaulių rajono Kuršėnų Pavenčių vidurinės mokyklos anglų kalbos
mokytoja;
Loreta Daugėlienė – Anykščių Antano Baranausko vidurinės mokyklos informacinių
technologijų mokytoja ekspertė;
Kęstutis Bakutis – Raseinių Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos technologijų mokytojas
ekspertas;
Liucija Mončienė – Palangos senosios gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė;
Inga Hokušienė – Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijos technologijų mokytoja ekspertė.

Švietimo įstaigų vadovai gali
susipažinti su „Mokyklų struktūros
tobulinimo 2011–2013 metų
programos“ kūrybinių laboratorijų,
skirtų funkcijoms ir atsakomybei
nustatyti pareigybių aprašymuose,
ataskaitomis.
Plačiau...

Tikimės, kad kolegų patirtis Jus paskatins skleisti ir savąją.
Plačiau...

Standartizuotam mokinių vertinimui skirti renginiai
2012 metų sausio mėnesį vyks seminarai pradinio bei pagrindinio ugdymo lietuvių
kalbos, matematikos, istorijos metodinių ratelių pirmininkams ir (ar) jų atstovams.
Renginiuose bus pristatomi UPC projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir
įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ esminės idėjos, rezultatai ir jų
taikymo ugdymui galimybės.
Plačiau...
Apie šio projekto teikiamas galimybes mokinių pasiekimus vertinti standartizuotai
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapis skelbia straipsnį
„Standartizuoti testai – objektyvus mokyklų darbo vertinimo įrankis“.
Plačiau...

Seminarai apie pokyčių galimybes pradinėje mokykloje
2012 metų sausio– kovo mėnesiais Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose,
Marijampolėje ir Panevėžyje vyks UPC projekto „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo
ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir
inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ seminarai
„Pokyčių galimybės diegiant inovatyvius mokymosi metodus ir IKT pradinėje mokykloje“.
Plačiau...

Europos Tarybos Pestalozzi kvalifikacijos tobulinimo programos naujienos
2012 metais Vokietijoje ir Anglijoje vyks šie Pestalozzi kvalifikacijos tobulinimo
programos seminarai:
 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/.

Mini mokymai – viena iš naujų
kvalifikacijos tobulinimo formų,
pirmiausia skirta nedidelėms
mokykloms ir jų komandoms –
išbandoma UPC projekte
„ Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo
ir perkvalifikavimo sistemos
plėtra“.
Plačiau...
Kviečiame visas mokyklas ir
mokytojus dalyvauti antrajame
U4energy konkurse, Europos
Komisijos iniciatyva pirmą kartą
organizuojamame europiniame
edukaciniame konkurse apie
energetiką: susirungti su kitomis
šalimis ir papasakoti apie savo patirtį.
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

