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UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO PROJEKTAI – PEDAGOGŲ
KVALIFIKACIJOS KAITAI
„Paramos kolegai“ modelis
– galimybė mokytis vienam
iš kito
Druskininkuose įvyko UPC
projekto „Pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo ir
perkvalifikavimo sistemos
plėtra“ facilitatorių mokymai.
20 pedagogų ir švietimo
vadybininkų iš visos Lietuvos
susipažino su „Paramos kolegai“
modeliu (angl. „Peer coaching“).
Kiekvienas facilitatorius mokys
dirbti pagal šią metodiką po 12
skirtingų mokyklų mokytojų,
kuriems bus suteikta patarėjų
(angl.coacher) kvalifikacija.
Taikydami mokymuose įgytas
žinias, patarėjai bendradarbiaus
Mokymų vedėjas „Peer-Ed“ švietimo inovacijų
su 1–2 savo mokyklos
direktorius Lester J. Foltos (centre) tikrina facilitatorių
mokytojais ir padės jiems
atliekamą užduotį.
tobulinti pamokų turinį, kad
sudomintų mokinius ir gerintų
Plačiau
jų pasiekimus.

Bus apibendrinta projektų inovatyvi metodinė medžiaga
Paskelbtas pirkimas užduočiai „Iki 2011 m. liepos 1 d. surinkti ir iš jos atrinkti,
susisteminti bei apibendrinti 2005 – 2010 metais Europos Sąjungos struktūrinių
fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuotų projektų sukurtą ir
paskelbtą inovatyvią metodinę medžiagą (metodinius leidinius, elektronines
mokymosi priemones, aprašus, standartus ir kt.), skirtą nuolatiniam Lietuvos
pedagogų kvalifikacijos tobulinimui“.
Plačiau

Seminarai andragogams sulaukė mokytojų iš visos Lietuvos
2011 m. vasario – kovo mėnesiais vyko seminarų ciklas andragogams „Suaugusiųjų
švietimas: tendencijos, požiūriai, aktualijos“. Renginiai organizuoti Ugdymo plėtotės
centrui įgyvendinant ESF projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant
besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas“. Andragogai susipažino su
suaugusiųjų ugdymo turinio naujovėmis, mokymo organizavimo formų įvairove,
suaugusiųjų mokymui skirta literatūra ir jos taikymu ugdymo procese.
Plačiau

PRIMENAME, kad vyksta švietimo
konsultantų, turinčių galiojantį švietimo
konsultanto pažymėjimą, registracija.
Kas dar nespėjo užsiregistruoti, prašome
paskubėti, nes registracija vyks tik iki
2011 m. balandžio 22 d. (penktadienio).
Plačiau
Kviečiame teikti paraiškas į
2011 m. rugsėjo 19–27 dienomis
Varšuvoje švietimo centro EDUZ
organizuojamą seminarą „Švietimas dėl
taikos, kultūrinės ir religinės įvairovės:
lažybos, iššūkis ar viltis dėl ateities?“
Plačiau
Pedagogai praktikai teikė siūlymus
švietimo strategijai po 2012 metų
modeliuoti. Viešoji konsultacija
„Mano sėkminga patirtis Lietuvos
švietimo ateičiai“ vyko Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijoje.
Plačiau
2011 m. balandžio 16 d. visoje
Lietuvoje kviečiame prisijungti prie šių
metų „Darom 2011“ akcijos, kurios
pagrindiniai tikslai – išvalyti šalies
gamtą, skatinti gyventojų
gamtosauginę mąstyseną ir
pilietiškumą.

Daugiau informacijos apie UPC veiklą
ieškokite interneto svetainėje.
Klausimus galite pateikti el.paštu:
info@upc.smm.lt arba
UPC interneto svetainėje

Europos Tarybos renginys Prancūzijoje
Kviečiame teikti paraiškas į 2011 m. gegužės 17–19 d. Prancūzijoje, Beaune-laRolande, vyksiantį Europos Tarybos projekto „Holokausto atminimas“ renginį.
Plačiau

Savo pastabas ir siūlymus
naujienlaiškiui siųskite el. paštu:
jadvyga.duksiene@upc.smm.lt

