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Metodinės dienos: tiksliniai
susitikimai naudingi visiems
Vasario mėnesį vyko metodinės
dienos, kurias savivaldybių
metodinių būrelių pirmininkams
surengė Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerija ir
Ugdymo plėtotės centras (UPC).
14 susitikimų maratone dalyvavo
556 įvairių dalykų mokytojai iš
visos Lietuvos.
Pagrindiniai šių renginių tikslai – pristatyti ugdymo turinio naujoves, skatinti
pedagogus taikyti inovacijas įgyvendinant atnaujintas ugdymo programas, ugdant
mokinių kompetencijas, skatinant jų motyvaciją ir vertinant pasiekimus.
Švietimo ir mokslo ministerijos, UPC vadovai pristatė ugdymo turinio
sampratą naujojoje Švietimo įstatymo redakcijoje, svarbiausius ugdymo proceso
tobulinimo ir ugdymo kokybės užtikrinimo klausimus. Buvo pristatyti ir kai kurie
UPC projektai ir jų pasiekimai, metodinė medžiaga, pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimo (PUPP) 2011 metų rezultatai.
UPC direktoriaus Giedriaus Vaidelio vertinimu, turiningai ir pozityviai
vykusios metodinės dienos rodo, kad tokie susitikimai reikalingi ir naudingi
siekiant ugdymo tikslų.
Jis nuoširdžiai dėkoja organizatoriams ir visiems dalyviams.
Plačiau...

Svarstykime specializuotos dailės ir muzikos
ugdymo krypties programų projektus
Svarstyti parengtus programų projektus kviečiame dailės, muzikos, menų
mokyklų, gimnazijų, konservatorijų ir bendrojo ugdymo mokyklų dailės ir muzikos
mokytojus, aukštųjų ir meno mokyklų, aukštųjų mokyklų, kuriose yra meno,
menų dalykų studijos, dėstytojus. Šiuos programų projektus parengė Ugdymo
plėtotės centras.
Plačiau...
2012 m. kovo 16 d. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokykloje
(Nemuno g. 8, Panevėžys) vyks konferencija „Specializuoto dailės ir muzikos
ugdymo perspektyvos “, kurios organizavimo partneriai yra Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras ir
Panevėžio švietimo centras.
Plačiau...

Europos Tarybos Pestalozzi programos naujienos

Savo tinklalapyje Ugdymo plėtotės
centras pristato savo paskyras
Facebook, Youtube ir Twitter
svetainėse. Prašome prisijungti,
bendrauti, diskutuoti ir naujausią
informaciją sužinoti pirmiems.
Prasideda UPC projekto „Suaugusiųjų
švietimo sistemos plėtra suteikiant
besimokantiems asmenims bendrąsias
kompetencijas“ II etapas. Vienas
svarbiausių šio etapo tikslų – daugiau
dėmesio skirti vyresniems žmonėms,
Trečiojo amžiaus universitetų plėtrai.
Plačiau...
Vasario 24 d. Vilniuje VIII Lietuvos
novatoriško švietimo forume buvo
pristatytos mokymosi žaidžiant
tendencijos bei Microsoft švietimo
programos „Partneriai mokyme“
naujienos: visi švietimui skirti Microsoft
įrankiai ir programos vienoje vietoje,
prieiga prie mokomosios medžiagos
gimtąja kalba. Forumo pranešimai.
Lietuvos vartotojų asociacija sukūrė
animacinį filmą „Mūsų pinigai – mūsų
kišenėje“, kurio tikslas – suteikti žinių,
kaip apsaugoti savo pinigus ir išvengti
sukčiavimo atsiskaitant negrynaisiais
pinigais.
Filmą galima pamatyti asociacijos
tinklalapyje Animacinis filmas
Daugiau informacijos apie
UPC veiklą ieškokite
interneto svetainėje.
Klausimus galite pateikti
el. p. info@upc.smm.lt arba
UPC interneto svetainėje

Jau priimamos paraiškos į šiuos programos renginius:



2012 m. balandžio 23–27 dienomis Vokietijoje vyks seminaras
„Mokytojas 2032 metais: besikeičiantis vaidmuo ir kompetencijos“;
2012 m. gegužės 9–11 dienomis Šveicarijoje vyks seminaras „Socialinių ir
politinių baimių tyrimų istorija“.

Savo pastabas ir siūlymus
Naujienlaiškiui siųskite el. p.
jadvyga.duksiene@upc.smm.lt

