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Švietimo bendruomenių asociacijų rėmimo projektų konkursas
Ugdymo plėtotės centras (UPC) skelbia Švietimo bendruomenių asociacijų
rėmimo projektų konkursą. Jo tikslas – paskatinti šias asociacijas veiksmingai
skleisti ugdymo turinio individualizavimo, mokinių pasiekimų vertinimo,
informacinių technologijų ir kitų mokomųjų dalykų integravimo gerąją patirtį,
rengti / kurti metodinę medžiagą.
Plačiau...

Aiškėja specializuoto dailės ir
muzikos ugdymo perspektyvos

Mokinių piešinių paroda konferencijoje

Panevėžyje vykusioje konferencijoje
„Specializuoto dailės ir muzikos ugdymo
perspektyvos“ buvo pristatyti ir aptarti
specializuoto dailės ir muzikos ugdymo
dalykų programų projektai, jų
įgyvendinimo perspektyvos.
Plačiau...

Pedagogų asociacijų renginiai
Šokio mokytojų seminaras
2012 metų balandžio 11 dieną Vilniuje ir 2012 metų balandžio 12 dieną
Klaipėdoje vyks šokio mokytojų XV seminaras. Renginį organizuoja Šokio mokytojų
asociacija, Vilniaus kolegija, Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinė mokykla ir
Klaipėdos Gedminų pagrindinė mokykla. Jame kviečiami dalyvauti miestų, rajonų
bendrojo lavinimo mokyklų šokio mokytojai, pradinių klasių mokytojai,
neformaliojo ugdymo pedagogai, dėstantys šokio dalyką.
Plačiau...
Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos
VI konferencija „Kalbos, kultūra ir globalizacija“
2012 metų birželio 4–5 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos
VI konferencija „Kalbos, kultūra ir globalizacija“. Pagrindinis jos tikslas – pristatyti
daugiakalbystės Europoje tyrimo „Europos kalbų lobynas. Daugiakalbystė
visuomenės stabilumui ir klestėjimui“ rezultatus.
Plačiau...
Kvietimas į Europos Tarybos Pestalozzi
kvalifikacijos tobulinimo programos renginius
2012 metų gegužės 10–12 dienomis Austrijoje vyks seminaras „Romai ir žmogaus
teisės: kultūriniai ir lingvistiniai aspektai“;
2012 metų birželio 4–8 dienomis Estijoje vyks seminaras „Nuostatų, gebėjimų ir
žinių vertinimas“.

Lietuvių kalbos institute kuriama
nauja lietuvių kalbos mokomojo
kompiuterinio žaidimo „Kieti
riešutėliai“ dalis, skirta rašybos
įgūdžiams įtvirtinti. Siekdami, kad
žaidimo užduotys geriau atitiktų šių
dienų mokinių ir mokytojų poreikius,
prašome mokytojų pagalbos –
atsakyti į anketos klausimus.
Nuo 2012 metų gegužės mėnesio
pedagogai galės dalyvauti valstybinės
kalbos tobulinimo kursuose, kuriuos
organizuoja UPC, vykdydamas projektą
„Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir
perkvalifikavimo sistemos plėtra – II
etapas“.
Plačiau...
„Kūrybiškumo ugdymas – mada ar
būtinybė?“ – į šį ir kitus kūrybiškumo
ugdymo pradinėse klasėse klausimus
atsakymų ieškoma UPC projekto
„Pradinio ugdymo tobulinimas“
viešosiose konsultacijose su švietimo
bendruomenių atstovais. Iš viso
planuojama organizuoti 10 susitikimų
įvairiuose Lietuvos regionuose.
Plačiau...
Prašome susipažinti su Vilniuje
vykusios tarptautinės konferencijos
„Mokymasis visą gyvenimą: patirtis,
požiūriai, perspektyvos“ medžiaga
(organizatoriai – UPC ir Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo
ministerija).
Plačiau...

Daugiau informacijos apie
UPC 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

