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Kviečiame pedagogus registruotis
į 2012 metų A.P.P.L.E. vasaros kursus
2012 metų birželio – liepos mėnesiais Palangoje Ugdymo plėtotės centras
(UPC) kartu su A.P.P.L.E. bendrija ir Švietimo ir mokslo ministerija organizuoja
tradicinius A.P.P.L.E. vasaros kursus. Į renginius kviečiami mokyklų vadovai, anglų
kalbos, geografijos, biologijos, chemijos ir kitų dalykų mokytojai.
Dalyvių registracija vyks iki birželio 20 dienos.
Plačiau

Ugdymo plėtotės centro ir
švietimo bendruomenių asociacijų
partnerystės plėtra

Švietimo bendruomenių
asociacijų atstovai

2012 metų gegužės 15 dieną švietimo
bendruomenių asociacijos – projektų
rėmimo konkurso laimėtojos – pasirašė
finansavimo sutartis su Ugdymo plėtotės
centru. Konkurse dalyvavo bendrojo
ugdymo mokytojų, neformaliojo švietimo
ir pagalbos specialistų, ugdymo įstaigų
vadovų asociacijos. Asociacijų patirtis bus
veiksmingai panaudota: veiks kūrybinės
laboratorijos pedagogams, bus kuriami
inovatyvūs produktai, vyks kitos
švietimui reikalingos veiklos.
Plačiau

Atrinkta 30 mobiliųjų įrenginių taikymo ugdymui patarėjų
Džiugu, kad Lietuvos mokytojai novatoriai aktyviai atsiliepė į UPC kvietimą
tapti pirmaisiais savanoriais mobiliųjų įrenginių taikymo ugdymui patarėjais.
Gautos 249 anketos iš visos Lietuvos atskleidžia mokytojų ryžtą diegti naujoves.
30 labiausiai motyvuotų ir kriterijus atitinkančių pedagogų atrinkti dalyvauti
patarėjų veikloje. Tai tik pirmas kvietimas – patarėjų ratas bus plečiamas.

● Skelbiami pataisyti Specializuoto
ugdymo krypties (pagrindinio ugdymo
antrosios dalies ir vidurinio ugdymo kartu
su muzikos, dailės ugdymu) programų
projektai.

● Pradėjo veikti tinklalapis
„ Partnerystės tinklai“, kuris siekia
sudaryti sąlygas šalies švietimo
įstaigoms, organizacijoms, asociacijoms
bendradarbiauti švietimo tobulinimo
klausimais.
Pasirašyta nauja metinė sutartis su
„Dr. Web“ antivirusinės programinės
įrangos atstovais Lietuvoje dėl licencinių
raktų dalijimo mokykloms 2012–2013
metams.
Plačiau
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2012 m. gegužės 7 d. įsakymu
Nr. V-757 „Dėl institucijų, vykdančių
mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių
specialistų kvalifikacijos tobulinimą,
veiklos akreditacijos“ trejiems metams
akredituotos trys institucijos.
Plačiau

2012 metų gegužės 27 dieną projektas
Plačiau „Drąsinkime ateitį“ kviečia visus į Lietuvos
tėvų forumą, kuris vyks Europos parke.
Alternatyvūs bendravimo būdai padės
tėvams, globėjams, pedagogams suvienyti
pastangas ugdant moksleivius kaip
asmenybes.
Plačiau

Pasirenkamojo vaikų švietimo
ekspertų pažintis su Estijos patirtimi
Pasirenkamojo vaikų švietimo
ekspertai iš UPC ir keturių šalies
savivaldybių stažavosi Estijoje. Jie
susipažino su pasirenkamojo vaikų
švietimo finansavimo krepšelio
principu patirtimi, programų
stebėsena ir vertinimu.
Ekspertai įsitikinę, kad
kaimyninės šalies patirtis pravers
kuriant šio švietimo finansavimo
modelį Lietuvoje.

Ugdymo plėtotės centro svetainėje

Daugiau informacijos apie
UPC veiklą ieškokite
interneto svetainėje.

Stažuotės dalyviai Estijoje
Su pasirenkamojo švietimo organizavimo
ir finansavimo Estijoje sistema galima
susipažinti UPC svetainėje.
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

