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Rengiamasi parodai „Mokykla 2012“
Prasideda registracija į parodos „Mokykla 2012“ edukacinius renginius
2012 metų lapkričio 23–25 dienomis Vilniuje, Lietuvos parodų ir
kongresų centre LITEXPO, vyks paroda „Mokykla 2012“.
2012 metų spalio 26 dieną prasideda registracija į parodos
edukacinius renginius. Registruotis galite http://www.upc.smm.lt/ arba
http://www.parodamokykla.lt/

Biologijos, chemijos ir fizikos
mokytojus kviečiame tobulinti
kvalifikaciją nuotoliniuose mokymuose
(UPC projektas „Pagrindinio ugdymo
pirmojo koncentro 5–8 klasių mokinių
esminių kompetencijų ugdymas“).

2012 metų spalio 26 dieną Vilniuje
vyksta Specializuoto ugdymo krypties
programų projektų baigiamasis
Kviečiame vyresniųjų klasių mokinius dirbti savanoriais parodoje
MOKYKLA 2012 ir prašome mokytojų paskatinti juos šiam darbui, paskelbti svarstymas (viešieji svarstymai vyko
Kaune ir Klaipėdoje).
jiems savanorio kvietimą, anketą ir plakatą.
Paskatinkime mokinius tapti parodos „Mokykla 2012“ savanoriais

Baigiasi registracija į dalykų mokytojų metodines dienas

UPC skelbia institucijų ir įmonių
atranką dėl ilgalaikių stažuočių
pedagogams vietų organizavimo –
ją vykdo projektas „Pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo ir
perkvalifikavimo sistemos plėtra (II
etapas)“.

Skelbiami pedagogų, užsiregistravusių į dalykų mokytojų metodines
dienas, sąrašai ir informacija apie laisvas vietas. Primename, kad
mokytojai, kurie 2012 metų spalio 29 ir 30 dienomis bei lapkričio 29 ir
30 dienomis dalyvaus šiose dienose, privalo būti užsiregistravę Ugdymo
plėtotės centro svetainėje.
Renginių organizatorius – UPC projektas „Pedagogų kvalifikacijos
UPC pradėjo kurti atvirą virtualią
tobulinimo ir perkvalifikavimo plėtra (II etapas)“.
edukacinę biblioteką: mokytojai,
Plačiau...
mokiniai, bibliotekininkai netrukus
galės joje skelbti vaizdo įrašus.
Planšetiniai kompiuteriai
sėkmingai išbandyti Kuršėnų
Pavenčių mokykloje

2012 metų lapkričio 15 dieną
UPC organizuoja „Mokyklos vadybos
pagrindų“ įskaitą eksternu
besiatestuojantiems mokyklų
vadovams, jų pavaduotojams ugdymui,
ugdymą organizuojantiems skyrių
vedėjams.

Kuršėnų Pavenčių mokyklos
mokiniai ir mokytojai spalio mėnesį
išbandė planšetinius kompiuterius
iPAD ir įvertino jų privalumus.
Atsiveriančios galimybės kurti,
taikyti žinias praktikoje, veiklų
įvairovė, mobilumas ugdymo
procesą daro artimą mokinių
gyvenimo būdui. Pedagogai
planšetinių kompiuterių taikymą
ugdymo procese ima matyti kaip
mokymosi ateitį. Taip gimsta nauji
planai ir projektai.
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

