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Vyks metodinės dienos dalykų mokytojams
2012 metų spalio 29, 30 ir lapkričio 29, 30 dienomis Vilniuje Ugdymo
plėtotės centras rengia dalykų mokytojų metodines dienas, kurių tikslas –
supažindinti su ugdymo turinio naujovėmis. Tai viena projekto „Pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“
veiklų.
Kviečiame mokytojus susipažinti su renginių tematika ir užsiregistruoti.

Nuo 2012 metų spalio 8 dienos
UPC skelbia pasirenkamojo vaikų
ugdymo konsultantų atranką
(projektas „Pasirenkamojo vaikų
švietimo finansavimo modelio
sukūrimas ir išbandymas
savivaldybėse“).

Plačiau... 2012 metų spalio 30 dieną vyks
seminaras „Vadovėlis ir mokymosi
priemonės: kokybės aspektai,
Įsijunkime į socialinę kampaniją
Socialinę kampaniją „Mokykla 2.0“ pasirinkimo galimybės“, kurį UPC
„Mokykla 2.0“
organizuoja Vilniaus miesto ir rajono
projekte „Bendraukime“ organizuoja
savivaldybių metodinių būrelių
naujienų portalas Lrytas.lt. Išmanumą
pirmininkams.
skatinanti kampanija siekia atkreipti
dėmesį į šalies mokyklose taikomas
Kvalifikacijos tobulinimo programų
naująsias technologijas ir kviečia
rengėjus UPC kviečia į vienos dienos
diskutuoti mokinius, jų tėvus ir
trukmės konsultacinius
mokytojus.
susitikimus-praktikumus.
Iki 2012 metų spalio 22 dienos
laukiama mokytojų ir mokinių istorijų,
UPC skelbia kandidatų sąrašą
kaip jie ugdymo procese taiko šias
2012 metais į neformaliąsias
technologijas ir išmaniąsias technikas.
socialinės pedagogikos studijas
Plačiau... (UPC projektas „Pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo ir
perkvalifikavimo sistemos plėtra
Naujosios technologijos mokyklose:
(II etapas)“.
galimybės, pasiūla, problemos
Savo interviu socialinėje kampanijoje „Mokykla 2.0“ UPC direktorius
Giedrius Vaidelis analizavo, kokios naujosios technologijos žengia į šalies
mokyklas, kaip jos metodiškai praturtina ir daro dinamiškesnį ugdymo
procesą, praplečia alternatyvių veiklų pasirinkimo galimybes.
Direktorius supažindino skaitytojus su naujųjų mokymo priemonių
pasiūla, Ugdymo plėtotės centro, jo projektų produktais ir renginiais,
padedančiais mokytojams maksimaliai išnaudoti šias priemones. Reikia
padėti kai kuriems mokytojams įveikti naujųjų technologijų baimę.
Plačiau...
Rengiamos naujos neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos
Remiantis Lietuvos gyventojų neformaliojo mokymosi poreikių
tyrimais pradėti rengti prancūzų ir vokiečių kalbų, psichologinės pagalbos,
bendradarbiavimo su religinėmis konfesijomis, laisvalaikio formų ir
saviraiškos bei visuomenės, asmens ir šeimos saugumo moduliai.
Veiklą vykdo UPC projektas „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra
suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas“.
Plačiau...

2012 metų spalio 26 dieną
Lietuvos anglų kalbos mokytojų
asociacija (LAKMA) kviečia
mokytojus ir dėstytojus į metodinių
filmukų konkurso „Integruota
pamoka“ baigiamąjį renginį ir
asociacijos asamblėją.
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

