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Iki 2012 metų spalio 15 dienos
laukiame pastabų bei siūlymų
„Pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo programoms“ (projektui)
ir užduočių pavyzdžiams.

Sveikiname visus pedagogus
Mokslo ir žinių dienos proga
ir linkime kūrybingo darbo!
Ugdymo plėtotės centro kolektyvas

Atnaujinta mokytojams aktuali medžiaga UPC svetainėje
Informuojame, jog birželio – rugpjūčio mėnesiais Ugdymo plėtotės
centro specialistai atnaujino ir UPC interneto svetainėje skelbia nemažai
mokytojams aktualios medžiagos.
Papildyta ikimokyklinio ir priešmokyklinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo metodinė medžiaga. Tai kompetencijų ugdymo, trumpalaikių ir
ilgalaikių planų pavyzdžiai, vidurinio ugdymo metodinė medžiaga
gimtosioms kalboms, suaugusiųjų švietimo leidinių pristatymas ir kt.
Svetainėje taip pat rasite UPC projektų internetinių svetainių
nuorodas, parengtų ir išleistų knygų elektronines versijas.
Atnaujintos medžiagos nuorodas rasite čia.

Paroda, kurioje mokytojai tampa mokiniais
2012 metų lapkričio 23–25 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų
centre LITEXPO vyks paroda „Mokykla“. Jos moto – LAIMINGAI AUGTI, tad
paroda akcentuoja laimingo ir kūrybiško mokymosi svarbą.
Šiemet parodoje vėl veiks interaktyvios klasės. Jose į suolus bus
pakviesti ne mokiniai, o mokytojai. Improvizuotose pamokose jie galės
patys išbandyti naujoves: mokymo priemones, technologinę įrangą.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija bei Ugdymo
plėtotės centras organizuoja nemažai edukacinių renginių mokiniams,
mokytojams, tėvams, administracijai.
Registracijos į renginius pradžia bus paskelbta spalio mėnesį
parodos tinklalapyje.

Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti
Europos Tarybos Pestalozzi
kvalifikacijos tobulinimo programos
seminaruose:
„Mokymas apie žmogaus teises
mokykloje“, kuris vyks lapkričio 7–9
dienomis Šveicarijoje;
„Nuo asimiliacijos ir izoliacijos iki
integracijos“, kuris vyks lapkričio 12–14
dienomis Slovėnijoje.

Pristatome konferencijos
„Švietimas regionuose 2012.
Pedagogo kvalifikacija – svarbiausias
švietimo kokybės veiksnys“
medžiagą: šių mokslo metų
prioritetus, UPC projekto „Pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo ir
perkvalifikavimo sistemos plėtra“
sukurtą pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo modelį, jo įgyvendinimo
priemones.
Primename, kad svetainėje galima
susipažinti su Pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo koncepcija ir Pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo modeliu.
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

