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Pagalba mokytojui
Ugdymo plėtotės centro
svetainėje

● Per 2013 metų gegužės mėnesį Ugdymo plėtotės
centro (UPC) metodininkai atnaujino ir įstaigos
interneto svetainėje paskelbė nemažai mokytojams
aktualios medžiagos.
● Šiuolaikinės visuomenės gyvenimo kaita lemia

informacinio raštingumo svarbą. Pedagogai turi
padėti mokiniams išmokti elgtis su informacija,
gaunama per internetą, televiziją ar leidinius.
Naujame UPC svetainės skyrelyje jie galės rasti
naudingų žinių apie mokymo metodus ir išteklius
informaciniam raštingumui ugdyti per įvairių
dalykų pamokas.
● Pradedamos skelbti Virtualios edukacinės
bibliotekos naujienos.

Švietimo bendruomenių asociacijų stiprinimo programų finansavimo 2013 metais konkursas
Ugdymo plėtotės centras skelbia „Švietimo bendruomenių asociacijų stiprinimo programų
finansavimo 2013 metais konkursą“. Konkurso tikslas – stiprinti asociacijas kaip lygiavertes partneres:
skatinti jas aktyviau dalyvauti ugdyme, siekti veiklos kokybės, sudaryti sąlygas ugdyti narių kompetencijas.
Paraiškos dalyvauti konkurse turi būti pateiktos iki 2013 m. birželio 17 d.
Bus apibendrinta 2013 metų
technologijų mokyklinio brandos egzamino
įgyvendinimo patirtis
2013 m. birželio 20 ir 21 dienomis vyks
seminarai „Technologijų mokyklinis brandos
egzaminas: sėkmės, patirties apibendrinimas“.
Kviečiame šio egzamino kandidatų vadovus
dalyvauti renginiuose ir pasidalyti egzamino
įgyvendinimo patirtimi.

Laukiame pasiūlymų atnaujintos
Pradinio ugdymo lietuvių kalbos bendrosios
programos projektui
Pristatome atnaujintą Pradinio ugdymo
lietuvių kalbos bendrosios programos projektą.
Iki 2013 metų rugsėjo 10 dienos laukiame
pasiūlymų programai tobulinti.
Plačiau

Kitos naujienos
● Primename, kad pedagogai dar gali registruotis į 2013 metų A.P.P.L.E. vasaros kursus. Tradiciniai kursai
vyks Prienų „Žiburio“ gimnazijoje (J. Basanavičiaus g. 1, Prienai). Renginiai vyks dviem srautais po vieną
savaitę: I srautas – nuo birželio 25 d. iki 28 d.; II srautas – nuo liepos 1 d. iki 5 d. Kursų programą ir
informaciją apie dalyvių apgyvendinimo sąlygas rasite UPC svetainėje.
● UPC skelbia atranką į Paramos kolegai mokymus (projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir
perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“. Paraiškų laukiama iki 2013 m. liepos 5 d.
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

