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Patvirtintos Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa ir
Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras 2012 metų balandžio
12 dienos įsakymu Nr. V-651 patvirtino Pagrindinio ugdymo etninės kultūros
bendrąją programą ir Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrąją programą. Jos
parengtos pagal 2009 metais patvirtintą Etninės kultūros plėtros švietimo
įstaigose strategiją, kurioje buvo numatyta parengti bendrąsias šios ugdymo
srities programas ir sukurti vientisą etninės kultūros ugdymo sistemą.
Plačiau...

Ugdymo plėtotės centro svetainėje
•

•

Pristatomos suaugusiųjų švietimo
leidinių anotacijos, galima
susipažinti ir su leidiniais.
Pradiniam ugdymui skirtas
„Mokinio pasiekimų ir pažangos
vertinimo aprašas“ papildytas
mokinio pasiekimų įvertinimo
aprašo pavyzdžiais.

Ankstyvoji prevencija darželyje ir mokykloje: rezultatai ir perspektyvos
2012 metų gegužės 18 dieną Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos Ovaliojoje salėje vyks renginys „Ankstyvosios prevencijos programos
darželyje ir pradinėje mokykloje“. Jame bus pristatyti tarptautinės programos
„Zipio draugai“ įgyvendinimo rezultatai ir jos tęsinys „Obuolio draugai“.
Pristatymą organizuoja Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras,
Lietuvos edukologijos universitetas ir VšĮ „Vaiko labui“.
Plačiau...

Mokymai apie planšetinių
kompiuterių iPAD galimybes

Mokytoja Staselė Riškienė veda
mokymus ir dalijasi darbo patirtimi

Ugdymo plėtotės centre
2012 metų balandžio mėnesį vyko
mokymai „Planšetinių kompiuterių
iPAD galimybės mokymo medžiagos
kūrimui ir mainams“. Renginį
organizavo UPC projektas „Ugdymo
turinio naujovių sklaidos modelis“.
Mokymus vedė ir savo darbo
patirtimi dalijosi Šiaulių rajono Kuršėnų
Pavenčių vidurinės mokyklos anglų
kalbos mokytoja Staselė Riškienė.
Lektorės pateikta medžiaga skelbiama
UPC svetainėje.
Plačiau...

Iki 2012 metų gegužės 11 dienos
dar galima užsiregistruoti į mokymus
pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo
programas. Juos rengia Vilniaus
suaugusiųjų mokymo centras
įgyvendindamas UPC projekto
„Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra
suteikiant besimokantiems asmenims
bendrąsias kompetencijas“ veiklą.
Plačiau...
Lietuvos mokinių lyderystės forume
jaunieji lyderiai susitiko su lektoriais ir
garsiais šalies žmonėmis – taip skatinama
lyderystė, susijusi su neformaliuoju
ugdymu, į kurį dabar siekiama atkreipti
visuomenės dėmesį.
Plačiau...
10-ojoje Europos Sąjungos gamtos
mokslų olimpiadoje, kuri balandžio
pabaigoje vyko Vilniuje, dalyvavo 132
dalyviai iš 22 šalių; Lietuvos mokiniai
pasirodė puikiai – iškovojo aukso ir
sidabro medalių komplektus.
Plačiau...

Lietuvos mokinių daugiakalbystės olimpiada
2012 metų balandžio 21 dieną Tarptautinėje Amerikos mokykloje
Vilniuje vyko Lietuvos mokinių daugiakalbystės olimpiada „Aš kalbu, tu kalbi, mes
bendraujame“. Jos rengėjai – Švietimo ir mokslo ministerija, Tarptautinė
Amerikos mokykla Vilniuje, Švietimo mainų paramos fondas ir Ugdymo plėtotės
centras kartu su partneriais.
Renginio tikslai – skatinti mokinius ir mokytojus mokytis įvairių užsienio
kalbų, mokyklose kurti daugiakalbę aplinką, žadinti mokinių kalbų mokymosi
motyvaciją.
Plačiau...

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

