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Lietuvos švietimas: laimingos visuomenės paieškos
Kviečiame susipažinti su antrųjų Meilės Lukšienės skaitymų „Lietuvos švietimas: laimingos
visuomenės paieškos“, skirtų ilgalaikei švietimo strategijai po 2012 metų rengti, medžiaga:
http://www.smm.lt/strategija/docs/MEILeSLUKsIENeSSKAITYMuPROGRAMA_2011-04-28.pdf

Išbandoma nauja kvalifikacijos kėlimo forma Lietuvoje – pedagogų
stažuotės
2011 metų gegužės mėnesį vyko pedagogų
stažuočių išbandymas Ugdymo plėtotės
centro projekte „Pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos
plėtra“. Mokytojai ypač vertino tai, kad galėjo
stebėti praktinio darbo patirtį pačiame
ugdymo procese, įvairius tiek kolegų, tiek
ugdymo įstaigų darbo aspektus. Vyko
intensyvi veikla, nes mokyklos atsakingai
organizavo stažuotes ir patys stažuotojai buvo
motyvuoti. Jie pažymėjo, kad pritaikys darbo
patirtį, gautas žinias ir įgūdžius, nes atrado
daug galimybių tobulinti savo ir ugdymo
įstaigų veiklą. Išbandymų rezultatai parodė,
kad viena iš naujų kvalifikacijos kėlimo formų
Lietuvoje – pedagogų stažuotės – bus
perspektyvi.
Plačiau...

Utenos Adolfo Šapokos gimnazijoje buvo stebėta
istorijos pamoka – spaudos konferencijos
imitacija

2011 metų gegužės 26 dieną
UPC salėje (Katkaus g. 44,Vilnius)
vyks seminaras „Švietimo tyrimų
rezultatai ir vadovėlių tobulinimo
gairės“, kurio tikslas – pristatyti
tarptautinių švietimo tyrimų
įžvalgas, rezultatus, aptarti
vadovėlių turinio tobulinimo
klausimus ir teikti rekomendacijas
vadovėlių autoriams.
Plačiau...

Įvyko Ugdymo plėtotės centro
organizuotas dalykų mokytojų
asociacijų projektų rėmimo
konkursas, skirtas atnaujintų
Vidurinio ugdymo bendrųjų
programų diegimui. 15 asociacijų
gavo 50 tūkstančių litų projektams
vykdyti: metodinei medžiagai
rengti, metodinėms priemonėms
leisti, mokymams, seminarams,
konferencijoms organizuoti.
Plačiau...

Paskelbtos mokyklos – Mokyklų struktūros tobulinimo
2011-2013 metų programos dalyvės
2011 metų gegužės 5 dieną vyko Mokyklų struktūros tobulinimo 2011–2013 m. programos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu
Nr. ISAK-2462 (Žin.,2011, Nr. 7-267), koordinavimo grupės posėdis, kuriame buvo svarstomos
mokyklų paraiškos dėl dalyvavimo šioje programoje.
Mokyklų, dalyvaujančių 2011–2013 m. Mokyklų struktūros tobulinimo programoje, sąrašas
skelbiamas http://portalas.emokykla.lt/mstp

Europos Tarybos Pestalozzi kvalifikacijos tobulinimo programos naujienos



Programos sąrašą papildė seminaras Vokietijoje.
Dar galima teikti paraiškas į seminarus Bulgarijoje, Lenkijoje, Norvegijoje, Kipre.

Informaciją apie programą, dalyvavimą, prašymo formą su paaiškinimais, kaip pildyti, rasite
mūsų tinklalapyje http://www.upc.smm.lt/tobulekime/tarptautines/

Daugiau informacijos apie UPC
veiklą ieškokite interneto
svetainėje.
Klausimus galite pateikti el. paštu:
info@upc.smm.lt arba
UPC interneto svetainėje
Savo pastabas ir siūlymus
Naujienlaiškiui siųskite el. paštu:
jadvyga.duksiene@upc.smm.lt

