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Kviečiame pedagogus registruotis į
2013 metų A.P.P.L.E. vasaros kursus!
Tradiciniai A.P.P.L.E. vasaros kursai vyks Prienų „Žiburio“ gimnazijoje (J. Basanavičiaus g. 1, Prienai).
Renginiai vyks 2 srautais po vieną savaitę:
● I srautas – nuo birželio 25 d. iki 28 d.;
● II srautas – nuo liepos 1 d. iki 5 d.
Kursus organizuoja Ugdymo plėtotės centras kartu su A.P.P.L.E. bendrija ir Švietimo ir mokslo
ministerija. Renginių programą, informaciją apie registraciją bei apgyvendinimą rasite UPC svetainėje.
Kviečiame pasidalyti patirtimi įgyvendinant menų mokyklinį brandos egzaminą
2013 m. birželio mėnesį vyks pirmą kartą įvykdyto menų mokyklinio brandos egzamino patirties
apibendrinimo renginiai. Kviečiame šia patirtimi pasidalyti vidurinio ugdymo menų mokytojus, 2013 metų
menų mokyklinio brandos egzamino kandidatų vadovus.
Skelbiama registracija į
grupinės supervizijos mokymus

Vyks tarptautinės konferencijos „Muziejus –
mokykla – moksleivis“ tiesioginė transliacija

UPC projektas „Pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II
etapas)“, skelbia atranką į grupinės supervizijos
mokymus.
Šie mokymai – tai grupinio konsultavimo
forma ir mokymosi bei kvalifikacijos tobulinimo
procesas, skatinantis mokytojus analizuoti savo
darbą bei mokytojų tarpusavio bendradarbiavimą.
Paraiškos pateikiamos iki 2013 m. birželio 25 d.
Plačiau

2013 m. gegužės 21 d. Nacionalinėje dailės
galerijoje vyks tarptautinė konferencija „Muziejus –
mokykla – moksleivis“. Ji skirta projekto „Muziejus –
mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo
mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ rezultatų
sklaidai, muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo
skatinimui.
Renginio tiesioginę transliaciją galėsite stebėti
adresu: http://www.upc.smm.lt/gyvai
Plačiau

Vaizdo konferencija
pradinio ugdymo specialistams

Vadovėlių duomenų bazėje diskutuos
ir neužsiregistravę vartotojai

2013 m. gegužės 29 d. vyks vaizdo
konferencija pradinio ugdymo specialistams.
Ji supažindins su 2013–2015 metų pradinio
ugdymo programos bendrojo ugdymo planu ir
atnaujintos pradinio ugdymo lietuvių kalbos
programos projektu. Renginį organizuoja Švietimo
ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras.
Daugiau informacijos apie UPC
veiklą ieškokite interneto
svetainėje.

Primename, kad Vadovėlių duomenų bazėje
ir neužsiregistravę vartotojai gali išsakyti savo
nuomonę apie vadovėlių turinio kokybę, naudojimą
pamokoje.
Galima ne tik pateikti komentarus apie
vadovėlius, bet ir diskutuoti vadovėlių pasirinkimo ir
kitais klausimais.

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

