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UPC svetainėje – mokyklai skirtas
filmas „Česlovo Milošo amžius“
Iš UPC svetainės jau galima
parsisiųsti režisieriaus Juozo Javaičio filmą
„Česlovo Milošo amžius“. Jis skirtas
Nobelio literatūros premijos laureato
gimimo šimtmečiui paminėti.
Tai kinematografinė ir dvasinė
kelionė, į kurią poetą palydi jį artimai
pažinoję
žmonės.
Filmas
žiūrovą
supažindina su epochinės reikšmės
menininko biografija, asmenybe ir kūryba.
Plačiau

Naujas iššūkis Lietuvos mokytojams novatoriams
Nuo 2012–2013 mokslo metų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerija planuoja aprūpinti šalies mokyklų penktokus ir jų mokytojus
planšetiniais kompiuteriais. Tikslas – skatinti pedagogus diegti naujoves ugdyme.
Siekdamas sklandžiai diegti šiuos kompiuterius mokyklose ir padėti
mokytojams Ugdymo plėtotės centras planuoja parengti 30 mobiliųjų įrenginių
taikymo ugdymui patarėjų. Jie dirbančius su planšetiniais kompiuteriais
mokytojus konsultuos darbo vietose, švietimo centruose ar nuotoliniu būdu.
Kviečiame mokytojus novatorius tapti pirmaisiais savanoriais patarėjais.

Ugdymo plėtotės centro svetainėje
skelbiama:
Metodinė
medžiaga
mokykloms,
ugdymo
programas
vykdančioms
tautinės mažumos kalba.
Vaizdo ir garso pavyzdžiai viduriniam
meniniam ugdymui (juos parengė UPC
projekto
„Mokymosi
krypties
pasirinkimo galimybių didinimas 14–19
metų mokiniams, II etapas: gilesnis
mokymosi
individualizavimas
ir
diferencijavimas
siekiant
ugdymo
kokybės, reikalingos šiuolaikiniam
darbo pasauliui“ ekspertai).
Pedagogų metodinių darbų duomenų
bazė – savanoriška mokytojų profesinės
patirties sklaida kolegoms.

2012 metų balandžio 23 dieną
viešbutyje „Šarūnas“ (Raitininkų g. 4,
Vilnius) vyks seminaras „Kuriamos
kompiuterinės mokymo(si) priemonės
Plačiau „Liema ir padamukų planetos“, skirtos
pradiniam ugdymui, pristatymas“. Jį
rengia UPC projektas „Pradinių klasių
mokytojų
ir
specialiojo
ugdymo
Naujos mokymo ir vertinimo priemonės
pedagogų
kompetencijų
taikyti
5–8 klasių mokinių kompetencijoms ugdyti
informacines
ir
komunikacines
technologijas (IKT) ir inovatyvius
Kviečiame susipažinti su mokymo ir vertinimo priemonėmis 5–8 klasių
mokymo metodus tobulinimo modelio
mokinių mokėjimo mokytis, komunikavimo gimtąja kalba ir gamtamokslinėms
išbandymas ir diegimas“.
kompetencijoms ugdyti.
Jas parengė ir išleido UPC projekto „Pagrindinio ugdymo pirmojo
Plačiau
koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ vykdytojai. Leidiniai
skirti plačiajai pedagoginei bendruomenei, o ypač pagrindinio ugdymo
Daugiau informacijos apie
mokykloms.
UPC veiklą ieškokite
Plačiau
interneto svetainėje.

Konferencija „Visa Lietuva skaito vaikams – ugdymas skaitant“
2012 metų balandžio 23 dieną Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos
posėdžių salėje (Konstitucijos pr. 3, Vilnius) vyks mokslinė-praktinė konferencija
„Visa Lietuva skaito vaikams – ugdymas skaitant“. Renginys skirtas vaikų ugdymo
specialistams, pedagogams, bibliotekininkams, leidėjams.
Jo tikslas – suteikti dalyviams žinių apie skaitymo balsu naudą, vertybių
ugdymą skaitant, pristatyti įvairias skaitymo skatinimo programas, akcijas.
Plačiau

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

