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Ugdymo plėtotės centro (UPC) metodininkai interneto svetainėje atnaujino mokytojams
aktualią medžiagą (2013 m. vasario mėnuo)
Dalykų mokytojų metodinės dienos:
geriausia Lietuvos ir pasaulio ugdymo patirtis
2013 m. kovo 25–27 d. Vilniuje vyks dalykų
mokytojų metodinės dienos, kurias organizuoja UPC
projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir
perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“.
Mokytojai galės gauti naujausią informaciją apie
ugdymo turinį, veiksmingus mokinių ugdymo metodus,
priemones, taikomas Lietuvoje ir pasaulyje, pasidalyti
profesine patirtimi.

Vaizdo konferencija rengiantis
mokykliniam menų brandos egzaminui
2013 m. kovo 14 d. ir balandžio 11 d. vyks
vaizdo konferencija „Ruošiantis menų mokykliniam
brandos egzaminui 2013 metais“.
Kviečiame dalyvauti vidurinio ugdymo (11–12
klasių ar III–IV gimnazijos klasių) menų dalykų
mokytojus. Informacija apie konferenciją skelbiama
UPC svetainėje.

Naujos mokymui(si) skirtos svetainės

Kas padeda orientuotis vietoje – dienos mokymosi objektas

Pradeda veikti trys mokymui(si) skirtos
interneto svetainės. Jose skelbiami mokymosi
objektai remiasi Bendrosiomis programomis ir skirti
mokytis lietuvių kalbos 7–8 klasėse, geografijos 6–8
klasėse, sveikatos ir žmogaus saugos 5–8 klasėse.
Šis UPC projekto „Pagrindinio ugdymo
pirmojo koncentro 5–8 klasių mokinių esminių
kompetencijų ugdymas“ produktas iki 2015 metų
bus papildomas naujais mokymosi objektais.

Diskusija apie Bendrųjų etninės
kultūros programų įgyvendinimą

Europos Tarybos Pestalozzi kvalifikacijos
tobulinimo programos naujienos

2013 m. kovo 15 d. vyks apskritojo stalo diskusija
„Bendrųjų etninės kultūros programų įgyvendinimo
rezultatai ir gairės 2013 m.“. Jos rengėjai – Švietimo ir
mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras.
Diskusijoje bus aptarti Bendrųjų etninės kultūros
programų įgyvendinimo rezultatai ir gairės 2013 m., etninės
kultūros bendrųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programų taikymas Tarmių metams paminėti.
Plačiau...

Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti ET
Pestalozzi programos renginiuose:
 Seminaras „Lytiškumas istorijoje: vyriškumo ir
moteriškumo formavimas“ vyks balandžio 15–
17 d. Šveicarijoje.
 Vasaros kursai Bad Wildbad akademijoje vyks
birželio 30 d.–liepos 7 d. Vokietijoje.
 Seminaras „Daugiakalbiškumas, integracija ir
Web 2.0“ Ispanijoje nukeliamas iš gegužės 6–10
d. į gegužės 27–29 d., pratęsiamas paraiškų
teikimas.

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

