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MIELIEJI
PEDAGOGAI!
SĖKMĖS KURTI
TĖVYNEI IR ŽMOGUI!

Raudoni obuoliai ir tuštėjanti laukų
erdvė. Pilnatvė ir ilgesys greta.
Įsibėgėjus rudeniui, ateina šventė.
Tarptautinė mokytojų diena svarbi
visiems, kurie dėkingi už savo augimą
Mokytojui.
Laikas – brangus ir netvarus šilkas,
iš kurio išaustas žmogaus gyvenimas.
Jūs, Mokytojai, savojo šilko dosniai
atrėžiate kitiems. Jūsų meilę ir
pastangas išsinešame visam gyvenimui.
Tad sveikiname šventės proga!
Ačiū, kad esame kartu!
Ugdymo plėtotės centro darbuotojų
vardu direktorius Giedrius Vaidelis

Rengiamės parodai „MOKYKLA 2012“:
skelbiamas kūrybinių darbų konkursas mokiniams
Rengiamės parodai „Mokykla 2012“. Ji vyks 2012 metų
lapkričio 23–25 dienomis LITEXPO.
Visus Lietuvos mokinius kviečiame dalyvauti kūrybinių darbų
konkurse „SkaitMeniniu formatu apie tai, kas įkvepia augti laimingai“.
Jį organizuoja Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Ugdymo plėtotės
centras (UPC) ir Švietimo ir mokslo ministerija.
Plačiau...
Specializuoto ugdymo krypties programų projektų
viešieji svarstymai regionuose
Regionuose vyks Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio,
pagrindinio ugdymo pirmos dalies kartu su muzikos, dailės ar (ir) menų
ugdymu programų) projektų svarstymai. Mokytojus praktikus ir
mokslininkus kviečiame susipažinti su grafiku ir dalyvauti svarstymuose.
Plačiau...
Kviečiame teikti ir įgyvendinti inovatyvias idėjas
Kviečiame piliečius siūlyti ir įgyvendinti inovatyvias idėjas, kurios
praturtintų ir atnaujintų mokyklų bibliotekų ir (ar) informacinių centrų
veiklą (UPC projektas „Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos
tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones“).
Plačiau...

UPC svetainėje nuolat atnaujinama:
● Mokytojams aktuali medžiaga
(2012 metų rugpjūčio pabaiga–rugsėjo
mėnuo).
● Partnerystės tinklų svetainė apie
Lietuvos pedagogų asociacijas ir
draugijas, jų veiklą.
2012 metų rugsėjo pabaigoje Palangoje
įvyko konferencija „Maironio palikimas:
tapatumo klausimai šiandienos
mokykloje“.
2012 metų spalio 9 dieną
UPC ir Švietimo ir mokslo ministerija
rengia pasitarimą „Mokinių pilietiškumo
ugdymo pokyčiai ir poreikiai“.
Suaugusiųjų ir andragogų dėmesiui: UPC
projektas „Suaugusiųjų švietimo sistemos
plėtra suteikiant besimokantiems
asmenims bendrąsias kompetencijas“ iš
sutaupytų lėšų vykdys papildomas
veiklas.
Prasideda kūrybiško mokymosi
programa „Pokyčių mokyklos“ (UPC
projektas „Kūrybinės partnerystės“).
2012 metų spalio 16, 17 dienomis
Telšiuose, Skuode, Mažeikiuose ir
Akmenėje UPC projektas „Pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo ir
perkvalifikavimo sistemos plėtra
(II etapas)“ pristatys inovatyvias
pedagogų kvalifikacijos tobulinimo
formas.
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

