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Sveikiname skaitytojus
Vasario 16-osios–
Lietuvos valstybės
atkūrimo dienos–
proga!
Vaizdo konferencija: menų mokyklinis
brandos egzaminas 2013 metais

Konkursas „Lietuvos krištolas“

2013 m. vasario 19 d. vyks vaizdo
konferencija „Ruošiantis menų mokykliniam
brandos egzaminui 2013 metais“. Joje bus
svarstoma egzamino organizavimo ir vykdymo
tvarka.
Konferencijoje dalyvaus Švietimo ir mokslo
ministerijos, Nacionalinio egzaminų centro ir
Ugdymo plėtotės centro specialistai.
Kviečiame dalyvauti savivaldybių
administracijų švietimo padalinių specialistus,
atsakingus už brandos egzaminus, ir ugdymo
įstaigų, kuriose mokiniai rengiasi menų
mokykliniam brandos egzaminui, vadovus.
Plačiau...

Nuo 2013 m. kovo 1 d. iki lapkričio 29 d.
vyks konkursas „Lietuvos krištolas“. Jį skelbia
Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės
centras. Konkurso tikslas – paskatinti pedagogus
aktyviau ugdyti mokinių pilietišką požiūrį į
korupciją, taikyti originalias metodines priemones
ir dalytis su kolegomis gerosios praktikos
pavyzdžiais.
Konkurse kviečiame dalyvauti šalies
bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo
įstaigų mokytojus, dirbančius 9–10 (I–II gimnazijų)
ir 11–12 (III–IV gimnazijų) klasėse. Darbus galima
siųsti nuo konkurso paskelbimo datos iki spalio
15 d.
Plačiau...

Pedagogams – išskirtinė galimybė
studijuoti Japonijoje

Pagalba ugdant ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimus

Iki 2013 m. kovo 1 d. Japonijos ambasada
kviečia pedagogus teikti paraiškas dalyvauti
konkurse studijoms Japonijoje pagal mokytojų
profesinio tobulinimosi programą. Stipendiją nuo
2013 metų spalio iki 2015 metų kovo mėnesio
skiria šios šalies vyriausybė.
UPC svetainėje pateikti pagrindiniai
reikalavimai pretendentams, studijų programos
aprašymas, informuojama, kokius dokumentus
reikia pateikti Japonijos ambasadai.
Plačiau...

Ugdymo plėtotės centro svetainėje
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
metodinę medžiagą papildė naujas skyrius
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų
gebėjimų ugdymo (si) pavyzdžiai“.
Jie skirti vaikų esminėms nuostatoms ir
gebėjimams ugdyti. Tai darys įtaką tolesniam
vaikų ugdymui(si). Pateikiamos užduotys padės
organizuoti tikslingą veiklą integraliai ugdant
įvairių sričių gebėjimus.
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

