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„Knygų Kalėdos“ kviečia papildyti mokyklų bibliotekas
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė kviečia prisijungti
prie akcijos „Knygų Kalėdos“ ir papildyti mokyklų bibliotekas naujomis
įdomiomis knygomis. Iš jų vaikai mokytųsi mąstyti, kurti ir pažinti pasaulį.
Mokyklų bibliotekoms labai trūksta naujų knygų vaikams ir jaunimui,
enciklopedijų ir žodynų. Per 1000 mokyklų pateikė mokiniams rekomenduojamų
knygų sąrašą.
Primename, kad akcija vyks iki 2013 metų sausio 6 dienos.

Skelbiami parodos „Mokykla 2012“ rezultatai

UPC metodininkai atnaujino
mokytojams aktualią medžiagą
(2012 metų lapkričio mėnuo).
2013 m. sausio 3–10 dienomis
UPC organizuoja seminarus
„Menų brandos egzaminas 2013“.

2012 metų gruodžio 17, 18 ir 19
dienomis UPC organizuoja vienos
dienos kvalifikacijos tobulinimo ir
Plačiau... veiklos atskaitomybės seminarus
vidurinio ugdymo programos
akreditavimo ekspertams.

Skelbiami preliminarūs, bet iškalbingi duomenys apie parodą „Mokykla
2012“. Tai bendra informacija apie lankytojus, išankstinis parodos vertinimas.
Jei norite pareikšti savo nuomonę apie parodą, nors į edukacinius parodos
renginius informacinėje sistemoje nesiregistravote, kviečiame rašyti
paroda@upc.smm.lt
Plačiau...

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių
duomenų bazė – pagalba pedagogams
Primename, kad Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje
galima rasti naujausią informaciją apie vadovėlius ir jų komplektus, perskaityti
vadovėlių anotacijas, recenzijas, išsakyti savo nuomonę. Tai pagalba renkantis,
rašant ir vertinant vadovėlius.
Ateityje numatoma plėsti bazės funkcionalumą, pateikti informaciją ir apie
kitas mokymosi priemones, sudaryti galimybę greitai rasti informaciją apie
ieškomas mokymosi priemones, jų turinio kokybę http://vadoveliai.emokykla.lt/

Mokytojų asociacijų atstovai kviečiami į mokymus

Iki 2013 metų sausio 25 dienos mokytojų asociacijų atstovai kviečiami
teikti paraišką dalyvauti atrankoje į mokymus. Renginių tikslas – stiprinti
mokytojų asociacijas, suteikiant jų atstovams įvairių sričių (strateginio valdymo,
projektų valdymo, žmogiškųjų išteklių, finansų valdymo, viešųjų ryšių, švietimo
politikos) kompetencijas.
Atranką skelbia Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas projektą
„Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II
etapas)“.
Plačiau...

UPC projektas „Pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo ir
perkvalifikavimo sistemos plėtra
(II etapas)“ kviečia teikti paraišką
dalyvauti atrankoje:
● iki 2012 metų gruodžio 31 dienos
– į ilgalaikes kvalifikacijos tobulinimo
stažuotes;
● iki 2013 metų sausio 4 dienos –
į facilitatorių (trenerių) mokymus;
● iki 2013 metų sausio 7 dienos –
į grupinės supervizijos mokymus
(profesinių santykių konsultavimą);
● iki 2013 metų sausio 11 dienos –
į mini mokymus mokyklose.
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

