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Didės dabartinių vienuoliktokų galimybės rinktis būsimas studijas
2012 metų rugsėjo 7 dieną vaizdo konferencijoje aptartas „Geriausiai
vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2014 metais tvarkos
aprašas“ ( Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio
31 d. įsakymas Nr. V–1292).
Renginyje buvo gvildenami geriausiųjų eilės sudarymo principai, kylantys
klausimai ir tvarkos aprašo interpretacijos.
Plačiau...

Nebebus mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitos

2012 metų rugsėjo 28–29 dienomis
Palangos senojoje gimnazijoje (Jūratės
g. 13, Palanga) vyks Lietuvos ir užsienio
lietuviškų mokyklų lituanistų
konferencija „Maironis: tapatumo
klausimai šiandienos mokykloje“.
Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti
Europos Tarybos Pestalozzi kvalifikacijos
tobulinimo programos seminare „Romų
ir sinti gyventojų genocidas: nauja
mokymo(si) medžiaga“, kuris vyks 2012
metų lapkričio 8–10 dienomis
Austrijoje.

Remiantis Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų
tobulinimo 2008–2012 metais priemonių planu, nuo 2013 metų Mokinių
kompiuterinio raštingumo įskaita nebus vykdoma. Informacinė komunikacinė
mokinių kompetencija bus vertinama per Informacinių technologijų pagrindinio
ugdymo pasiekimų patikrinimą.
Plačiau... UPC projekto „Pedagogų kvalifikacijos
Vadovėliai: leidiniai, atsiliepimai, diskusijos
UPC svetainėje pasirodė serijoje „Švietimo problemos analizė“ išleisti
leidiniai apie bendrojo ugdymo dalykų vadovėlius.
Primename, kad Vadovėlių duomenų bazėje rasite informaciją apie
išleidžiamus naujus recenzuotus vadovėlius. Kviečiame išsakyti savo nuomonę
apie vadovėlių turinio kokybę ir jų naudojimą pamokoje.
Plačiau...

Metodinių dienų savivaldybių metodinių
būrelių pirmininkams medžiaga UPC svetainėje

UPC svetainėje skelbiama metodinių
dienų savivaldybių metodinių būrelių
pirmininkams medžiaga: ugdymo
turinio naujovės, metodinės veiklos
aktualijos.
Plačiau...

Švietimo administratoriai vertino suaugusiųjų švietimo
paslaugų kokybės užtikrinimo modelį
2012 metų rugsėjo mėnesį Vilniuje, Kaune, Marijampolėje ir Druskininkuose
vyko konsultaciniai seminarai. Juose suaugusiųjų švietimo institucijų
administratoriai aptarė neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemos kokybės
užtikrinimo modelio taikymą, diegimą bei tobulinimą.
Plačiau...

tobulinimo ir perkvalifikavimo plėtra
(II etapas)“ naujienos:
●Skelbiama pakartotinė atranka 2012
metais į socialinės pedagogikos studijas,
finansuojamas ES lėšomis.
●2012 metų spalio 3–4 dienomis
Marijampolėje, Kalvarijoje, Vilkaviškyje
ir Kazlų Rūdoje vyks inovatyvių
pedagogų kvalifikacijos kėlimo formų
pristatymai.
Baigėsi Europos U4energy konkurso II
etapas. Kviečiame susipažinti su
Lietuvos laimėtojais ir geriausiais
konkurse dalyvavusių Europos šalių
darbais.
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

