2012 m.
Nr. 7(33)

Dalyvaukime mokyklų nacionalinėje atrankoje į „Kūrybinių partnerysčių“
projekto 2012–2013 metų „Tyrinėjančių mokyklų“ programą
Kviečiame Lietuvos mokyklas dalyvauti nacionalinėje atrankoje į Ugdymo
plėtotės centro (UPC) „Kūrybinių partnerysčių“ projekto 2012–2013 metų
„Tyrinėjančių mokyklų“ programą.
Dalyvavimas programoje suteiks mokykloms ir mokiniams naujų galimybių
bendradarbiaujant su kūrėjais atskleisti savo kūrybiškumą praktikoje.
Plačiau...

Naujausi darbai suaugusiųjų švietimo baruose
Visus, kam rūpi suaugusiųjų švietimo problemų sprendimas, kviečiame
susipažinti su UPC veikla, kuri siekia atliepti šiandieninius suaugusiųjų švietimo
kaitos poreikius ir aktyviai dalyvauti brėžiant perspektyvos gaires.
Įgyvendinamas projektas „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant
besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas“:
* Parengtas Andragogų profesinės veiklos aprašo projektas.
* Kuriamas neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemos kokybės užtikrinimo modelis.
* Rengiamasi suaugusiųjų mokymosi čekių sistemos bandomajam diegimui.
UPC Suaugusiųjų švietimo skyrius bendradarbiavo su VšĮ Socialinės
informacijos ir mokymų agentūra bei ekspertų grupe atliekant tyrimą. Jo rezultatas:
* Išanalizuotos neformaliojo suaugusiųjų mokymosi sampratos mokymosi visą
gyvenimą kontekste.

Pradėtas vykdyti ES projektas „Pagrindinio ugdymo
pirmojo koncentro 5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas“
UPC pradėjo vykdyti projektą „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro
5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas“. Jo tikslas – diegti I etape
parengtą kompetencijų ugdymo metodiką ir kurti jų ugdymui skirtas skaitmenines
mokymosi priemones. Projekte mokysis 600 mokytojų. Bus sukurtos trys interneto
svetainės dalykinėms ir bendrosioms kompetencijoms ugdytis, mokytojai ir mokiniai
galės pasinaudoti virtualioje aplinkoje sukurtu skaitmeniniu mokėjimo mokytis
kompetencijos vertinimo ir įsivertinimo instrumentu .
Plačiau...

Mokslininkai – mokytojams:
2012 metų balandžio mėnesį
geografijos mokslo aktualijos ir mokykla Lietuvos mokslų akademijos
Didžiojoje konferencijų salėje
įvyko konferencija „Geografijos
mokslo aktualijos: mokslininkai –
mokytojams“. Dabarties
aktualijos atsispindi renginio
pranešimuose, kurie skelbiami
UPC svetainėje.
Plačiau...
Dalyviai atidžiai klausosi pranešimų

Primename, kad iki 2012 metų
balandžio 16 dienos dar galima teikti
paraiškas dalyvauti Švietimo
bendruomenių asociacijų rėmimo
projektų konkurse (organizuoja UPC).
Plačiau...
Nuo 2012 metų balandžio 16 d. iki
gegužės 25 d. interneto svetainėje
www.programa2015.lt vyks virtuali
ES finansuojamų projektų mugė,
kurioje galima ne tik susipažinti su
projektais, bet ir balsuoti už juos
priskiriant vieną iš nominacijų.
Plačiau...

Papildyta UPC svetainės
duomenų bazė „Europos Sąjungos
struktūrinių fondų projektų metu
sukurti produktai“.
Prašome susipažinti su konferencijos
„Projekto patirtys: įžvalgos, iššūkiai,
pasidalyta lyderystė“ medžiaga
(rengėjas – UPC projektas „Mokymosi
krypties pasirinkimo galimybių
didinimas 14–19 metų mokiniams,
II etapas: gilesnis mokymosi
diferencijavimas ir individualizavimas,
siekiant ugdymo kokybės, reikalingos
šiuolaikiniam darbo pasauliui“ ).
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

