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Metodinės dienos savivaldybių metodinių ratelių pirmininkams
2012 metų vasario mėnesį Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerija ir Ugdymo plėtotės centras organizuoja metodines dienas savivaldybių
metodinių būrelių pirmininkams siekdami tobulinti ugdymo(si) kokybę bei aptarti
pagalbą mokytojams. Savivaldybių metodinių būrelių pirmininkai kviečiami
susipažinti su renginių grafiku ir dalyvauti juose.
Plačiau...

Pagalba pedagogams Ugdymo plėtotės centro svetainėje
Kviečiame susipažinti su papildyta metodine medžiaga:

ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo – etninės kultūros
ugdymo metodinėmis rekomendacijomis;
pagrindinio ugdymo – komunikavimo kompetencijų ugdymo pavyzdžiais mokant
chemijos, medžiaga biologijos pamokai;
vidurinio ugdymo – lietuvių kalbos kurtiesiems ir neprigirdintiesiems, užsienio kalbų,
dorinio ugdymo, socialinio ugdymo (istorijos), meninio ugdymo (teatro, projekto
„Kultūrą kurianti klasė“), matematikos, gamtamokslinio ugdymo (fizikos, chemijos).

Atnaujinti Sveikatos ugdymo ir
Žmogaus saugos ugdymo bendrųjų programų projektai

Atnaujinti vadovėlių turinio
vertinimą reglamentuojantys
dokumentai: patvirtinti „Bendrojo
ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo
priemonių atitikties teisės aktams
įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos
aprašas“ ir „Bendrojo ugdymo dalykų
vadovėlių turinio vertinimo tvarkos
aprašas“.
Plačiau...
2012 metų sausio–vasario mėnesiais
per Pūko radijo stotį toliau bus
transliuojamos suaugusiųjų švietimo
laidos. Projekto metu numatyta
transliuoti 100 edukacinių laidų
saugaus eismo, neformaliojo
profesinio mokymo, verslumo
ugdymo ir kitomis temomis
( UPC projektas „Suaugusiųjų
švietimo sistemos plėtra
suteikiant besimokantiems asmenims
bendrąsias kompetencijas“).
Plačiau...

Pasirodė atnaujinti Sveikatos ugdymo ir Žmogaus saugos bendrųjų programų
projektai. Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva Ugdymo plėtotės centras kartu
su socialiniais partneriais juos parengė įgyvendindamas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės programos priemonę Nr. 1072 (545, 697, 737, 778, 786, 815) „Parengti ir
patvirtinti Sveikatos ir gyvenimo įgūdžių ugdymo programos bei jos įgyvendinimo
priemonių plano ikimokyklinėse ugdymo įstaigose ir mokyklose, dirbančiose pagal
priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, pakeitimus“.

Atrinktų „Tyrinėjančių mokyklų“
mokytojai ir vadovai pirmą kartą
susitiko su kūrybos agentais, kurie
dirbs jų įstaigose: kartu apibrėš
mokyklų tyrinėjimo sritį, planuos ir
rengsis įgyvendinti individualius
kūrybiško mokymosi projektus (UPC
projekte „Kūrybinės partnerystės“).

Plačiau...
Plačiau...

Įvertinti projekto „Ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo
plėtra“ rezultatai

Konferencijos akimirka

Šią savaitę Vilniuje įvyko UPC
projekto „Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo plėtra“
I etapo baigiamoji konferencija,
kuri apžvelgė pasiektus pokyčius ir
pateikė rekomendacijas
ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo sistemai tobulinti.
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

