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Pagrindinis vertinimo tikslas –
stimuliuoti žmogaus pažinimo
ir savirealizacijos poreikį, o ne slopinti
keliant nepasitikėjimą savimi ir savo jėgomis.

Meilė Lukšienė

Meilės Lukšienės gimimo 100-osioms metinėms
Ugdymo plėtotės centras surengė metodines
dienas savivaldybių dalykų mokytojų metodinių
būrelių pirmininkams „Vertinimas ugdymo procese“.
Šiemet jos buvo skirtos Meilės Lukšienės 100-osioms
gimimo metinėms.
Kviečiame susipažinti su renginių turiniu, dalyvių
vertinimais ir lektorių pranešimais.

Ką atneš naujieji mokslo metai?

Pasirodė realios švietimo būklės apžvalga

Pasitikime švietimo pokyčius 2013–2014 mokslo
metais, susipažindami su politikų ir švietimo vadovų
mintimis apie švietimo aktualijas:
● kasmetinėje švietimo darbuotojų konferencijoje
„Valstybinė švietimo strategija 2013–2022 metams.
Nuo ko pradėsime?“;
● spaudos konferencijoje, skirtoje švietimo
finansinės padėties ir ugdymo kokybės analizei.

Švietimo ir mokslo ministerija pristato regioninę
lyginamąją švietimo būklės apžvalgą „Lietuva.
Švietimas regionuose 2013. Pedagogai“. Joje rasite
duomenis apie pedagogų rengimą, kvalifikaciją,
veiklos vertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemą.
Leidinys skirtas švietimo vadybininkams,
politikams ir plačiajai visuomenei. Laukiama
pasiūlymų, pastabų, komentarų.

Paroda „Mokykla“ siekia tapti švietimo bendruomenės idėjų kalve
2013 m. gruodžio 6–8 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vyks paroda „Mokykla
2013“. Renginys pristatys naujausias mokymo tendencijas ir inovatyvių technologijų naudojimą ugdyme.
Vyks diskusijos apie lyderystę švietime. Ji aktuali ne tik mokyklai, bet ir valstybei. Dalyviai galės ugdytis
lyderystės įgūdžius, bendradarbiauti, mokytis vieni iš kitų. Paroda siekia, kad lankytojai rastų įdomiausių
įžvalgų, aktualiausių temų, kad joje būtų įskelta smalsumo kibirkštis mokiniui, mokytojui, mokyklai.
Išbandomos naujos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formos
Ugdymo plėtotės centro projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos
plėtra (II etapas)“ suteikia galimybę Lietuvos mokytojams individualiai tobulinti kvalifikaciją ir išbandyti
elektroninius knygų skaitytuvus.
Mokytojų, norinčių dalyvauti šioje veikloje, paraiškų laukiama iki 2013 m. rugsėjo 24 d.
Naujienos trumpai
● Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje rasite informacijos apie naujus vadovėlius.
● Kviečiame susipažinti su Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2013 m. rugpjūčio 30 d.
raštu Nr. 5-S–3355 „Dėl prevencinių priemonių vykdymo prasidėjus naujiems mokslo metams".
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

