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Planuojamos parodos „Mokykla 2012“ tematika – LAIMINGAI AUGTI
Paroda „Mokykla 2012“ vyks 2012 metų lapkričio 23–25 dienomis
Lietuvos parodų ir konferencijų centre LITEXPO (Laisvės pr. 5, Vilnius). Paroda
„Mokykla 2011“ pranoko visus lūkesčius, tad „Mokykla 2012“ bus dar didesnė,
apims ikimokyklinį, pradinį ir vidurinį ugdymą. Parodos tematika LAIMINGAI AUGTI
akcentuoja nuolatinį vaiko ir mokytojo dvasinį augimą, gerus jų santykius.
Lankytojų laukia interaktyvūs naujausių ugdymo metodų, priemonių
pristatymai, kūrybinės dirbtuvės, diskusijos, užsienio šalių bei Lietuvos mokytojų ir
mokinių gerosios patirties sklaida.
Aktuali informacija bus skelbiama rugsėjo mėnesį adresu
http://www.upc.smm.lt/paroda
Plačiau...

Pirmieji mobiliųjų įrenginių
naudojimo ugdyme patarėjų mokymai

UPC direktorius Giedrius Vaidelis
džiaugėsi patarėjų aktyvumu

2012 metų gegužės mėnesį
UPC vyko pirmieji mobiliųjų įrenginių
naudojimo ugdyme patarėjų mokymai.
Dalyviai susipažino su planšetinių
kompiuterių įvairove, įrankiais
mokomajai medžiagai kurti.
UPC direktorius Giedrius Vaidelis
pažymėjo, kad patarėjų ratas plėsis, nes
inovacijų diegimas aktualus. Kolegų,
gebančių patarti ir konsultuoti, nuolat
reikės.

Ugdymo plėtotės centro svetainėje
● Iki 2012 metų birželio 22 dienos
kviečiame susipažinti su Informatikos,
informacinių technologijų ugdymo
nuo 2015 metų strategijos gairėmis
ir pateikti savo siūlymų, išreikšti
nuomonę.
● Pateikiami Pradinio ugdymo
programos baigimo pasiekimų ir
pažangos įvertinimo aprašų pavyzdžiai
http://www.upc.smm.lt/ugdymas/prad
inis/vertinimas/
● Skelbiama baigiamosios
konferencijos medžiaga
(UPC projektas „Pradinių klasių
mokytojų ir specialiojo ugdymo
pedagogų kompetencijų taikyti
informacines komunikacines
technologijas (IKT) ir inovatyvius
mokymo metodus tobulinimo modelio
išbandymas ir diegimas“).

Plačiau
Plačiau

Skelbiama atranka į pedagogines ir socialinės
pedagogikos studijas, finansuojamas ES lėšomis
Ugdymo plėtotės centras skelbia pareiškėjų (pretendentų, kandidatų)
atranką į laipsnio nesuteikiančias pedagogines studijas ir laipsnį suteikiančias
socialinės pedagogikos studijas.
Atranka vykdoma įgyvendinant projektą „Pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“.

Suaugusieji gali pasinaudoti
11 naujų neformaliojo mokymo(si)
leidinių – modulių serija skirta
suaugusiųjų finansiniam švietimui,
sveikai gyvensenai, šiuolaikinėms IKT,
suaugusiųjų neformaliajam profesiniam
mokymui, pilietiniam švietimui,
tęstiniam andragogų rengimui.
Plačiau...

Plačiau...

Kviečiame į Forumą kūrybingumui ugdyti
2012 metų birželio 7–8 dienomis Ugdymo plėtotės centras (UPC),
įgyvendindamas programą „Kūrybinės partnerystės“, kviečia dalyvauti Forume
kūrybingumui ugdyti, kuris vyks Lietuvos parodų ir konferencijų centre LITEXPO
(Laisvės pr. 5, Vilnius).
Renginiu siekiama įkvėpti specialistus, tyrėjus, menininkus ir pedagogus
suvokti kūrybiškumo svarbą, didinti šiuolaikinės visuomenės poreikį kūrybiškumui.
Kūrybiškumo ugdymo idėjas ir patirtį skirtingose šalyse pristatys garsūs lektoriai iš
užsienio. Dalyviai galės praktiškai išbandyti, kaip mokymosi procese būtų galima
pritaikyti kūrybišką požiūrį ir idėjas.
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

