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Metodinės dienos:
neabejotina nauda siekiant
ugdymo tikslų

Prasidėjo metodinės dienos

Metodinės dienos savivaldybių
metodinių būrelių pirmininkams
prasidėjo vasario pradžioje ir vyks
visą mėnesį. Susitikimų tikslas –
pristatyti ugdymo turinio naujoves,
skatinti mokytojus taikyti inovacijas
įgyvendinant atnaujintas ugdymo
programas, plėtojant mokinių
kompetencijas. Metodines dienas
organizuoja Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerija ir
Ugdymo plėtotės centras (UPC).
Pranešimai skelbiami UPC
svetainėje.
Plačiau

Projekto rezultatas – standartizuoti įrankiai
mokinių pasiekimams vertinti
2012 metų vasario 15 d. vyks UPC projekto „Standartizuotų mokinių
pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo
mokykloms kūrimas“ baigiamoji konferencija, kuri informuos švietimo
bendruomenę apie pasiektus projekto rezultatus, sukurtus produktus,
jų panaudojimo galimybes.

Kviečiame susipažinti ir panaudoti savo
darbe, pasidalyti su kolegomis sistemingai
atnaujinama medžiaga Ugdymo plėtotės
centro svetainėje:
Europos Sąjungos struktūrinių fondų
remiamų projektų produktų baze;
katalogu „Atviros prieigos elektroniniai
ištekliai darbui ir mokymui(si)“ .
Prašome susipažinti su Europos Tarybos
internetiniame puslapyje skelbiamu
Pestalozzi programos 2012 m. renginių
kalendoriumi.
Plačiau...
Mokyklų bendruomenių nariai ir
visuomenės atstovai 2012 metų kovo
16 dieną kviečiami dalyvauti
konferencijoje „Verslios asmenybės
ugdymas mokykloje“ , kuri vyks Mažeikių
Merkelio Račkausko gimnazijoje (Laisvės g.
10, Mažeikiai). Renginyje bus aptartos

Plačiau mokinių verslumo ugdymo aktualijos,

dalijamasi darbo patirtimi.
Metodinė konferencija „Anglų kalbos mokymas naujai ir gyvai!“

Plačiau

Naujiena geografijos mokytojams:
2012 metų kovo 31 dieną Lietuvos
Edukologijos universitete (Studentų g. 39)
vyks XII Nacionalinis mokinių Česlovo
Kudabos geografijos konkursas, kuris siekia
populiarinti geografijos dalyką tarp mokinių
ir skleisti žymaus geografo profesoriaus
Česlovo Kudabos idėjas. Prašome susipažinti
Plačiau su konkurso kvietimu, tematika ir nuostatais.
Plačiau...

2012 metų kovo 2 dieną Swedbank centrinėje būstinėje (Konstitucijos
pr. 20, Vilniuje) vyks anglų kalbos mokytojų metodinė konferencija
„Anglų kalbos mokymas naujai ir gyvai!“ Konferencijos tikslas – skleisti
anglų kalbos mokymo metodikos naujoves. Renginį organizuoja Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras,
Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija (LAKMA) ir Lewis School of
English.

Specialiųjų pedagogų ir
pradinių klasių mokytojų seminarai
2012 metų kovo–birželio mėnesiais UPC projektas „Pradinių klasių mokytojų
ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines
komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus
tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ rengia seminarus pedagogams:
specialiesiems pedagogams, tiflopedagogams ir logopedams, dirbantiems su
pradinių klasių mokiniais;
pradinių klasių mokytojams ir su pradinių klasių mokiniais dirbantiems
specialiesiems pedagogams ( jau dalyvavusiems projekto mokymuose).

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

