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Elektroninė lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 12 klasei
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas parengė elektroninę
lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatiją 12 klasei.
Ji apima visus į 12 klasės atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros
vidurinio ugdymo programą įtrauktus lietuvių ir visuotinės literatūros
autorius nuo XX a. vidurio katastrofų literatūros iki Nepriklausomybės. Kaip
ir elektroninėje chrestomatijoje 11 klasei, šioje mokymo priemonėje
apžvelgiamos epochos, pristatomos jas reprezentuojančios asmenybės,
galima rasti autorių biografijas, kūrinius ar jų ištraukas, terminų žodynėlį ir
Laiko juostą.
Tikimės, kad mokymo priemonė bus naudinga ir užsienyje
gyvenantiems lietuviams, emigrantų vaikams.
Chrestomatiją galima parsisiųsti nemokamai iš Ugdymo plėtotės
centro interneto svetainės ir skaityti stacionariuose kompiuteriuose,
įvairiuose mobiliuosiuose įrenginiuose.
Plačiau...

Tęsiama Menų brandos egzamino 2013 metais sklaida
2013 metų sausio 24–25 dienomis UPC organizuoja Menų brandos
egzamino 2013 metais sklaidos papildomus seminarus. Į juos kviečiami
vidurinio ugdymo (11–12, III–IV gimnazijos klasių) menų dalykų (dailės,
muzikos, šokio, teatro, filmų kūrimo, fotografijos, grafinio dizaino,
kompiuterinių muzikos technologijų) mokytojai.
Renginių tikslas – padėti pedagogams geriau parengti mokinius, kurie
ruošiasi laikyti Menų brandos egzaminą 2013 metais.
Plačiau...

Nauja lietuvių kalbos mokymo
priemonė „Kalba mane augina“
Parengta nauja lietuvių kalbos
mokymo priemonė „Kalba mane
augina“.
Ji padeda praktiškai ugdytis
lietuvių kalbos gebėjimus 1–2, 3–4
klasių mokiniams, kurie mokosi
mokyklose tautinės mažumos
kalba, tinka ir tiems, kam lietuvių
kalba yra gimtoji. Mokymo
priemonės temos artimos mokinio
gyvenimui, o forma patraukli ir
žaisminga.
Plačiau...

UPC metodininkai gruodžio mėnesį
atnaujino mokytojams aktualią
medžiagą.
Kviečiame susipažinti su „Valstybinių
brandos egzaminų kriterinio
vertinimo nuostatais“.
Pristatomi Lietuvos Trečiojo amžiaus
universitetų veiklos tyrimo rezultatai
padės skatinti neformalųjį mokymąsi
visą gyvenimą (UPC projekto
„Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra
suteikiant besimokantiems asmenims
bendrąsias kompetencijas“ II etapas).
Skelbiami atrankos į mokymus
pakeitimai UPC projekte „Pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo ir
perkvalifikavimo sistemos plėtra
(II etapas)“:
● iki 2013 metų sausio 24 dienos
pratęsta registracija į grupinės
supervizijos mokymus (profesinių
santykių konsultavimą);
● iki 2013 metų sausio 31 dienos
pratęsta registracija į facilitatorių
(trenerių) mokymus;
● patikslinti mokytojų asociacijų
atstovų atrankos į mokymus
reikalavimai.
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

