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Kitų šalių patirtis – pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo modeliui Lietuvoje
Ugdymo plėtotės centras (UPC) organizavo projekto „Pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ tikslines stažuotes Čekijoje,
Vengrijoje, Vokietijoje, Suomijoje ir Škotijoje. Jose dalyvavo 60 švietimo
specialistų.
UPC svetainėje galima
susipažinti ir palyginti šių šalių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemų
ypatumus;
užsiregistruoti į visų stažuočių atvirą pristatymą, kuris vyks 2012 metų
balandžio 18 dieną ŠMM Ovaliojoje salėje (A. Volano g. 2/7, Vilnius).

UPC projekte „Pasirenkamojo vaikų
švietimo finansavimo modelio
sukūrimas ir išbandymas
savivaldybėse“ sudarytos ekspertų
grupės skirtingų grupių interesams dėl
finansavimo suderinti. Anykščių ir
Panevėžio rajonų savivaldybėse vyko
šių rajonų ekspertų grupių posėdžiai ir
diskusijos su interesų grupių atstovais.
Plačiau...

Interneto svetainės gimtajai kalbai ir gamtos mokslams pažinti
Europos Sąjungos programa „Veiklus
jaunimas“ kviečia dalyvauti
tarptautiniuose ir vietiniuose mokymo
kursuose bei susipažinti su leidiniu apie
tarpkultūrinį mokymąsi. Daugiau
informacijos apie ES programą „Veiklus
jaunimas“ galite rasti internete ir
Plačiau... Facebook profilyje.

2012 metų kovo 9 dieną įvyko UPC projekto „Pagrindinio ugdymo pirmojo
koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ baigiamoji
konferencija. Joje buvo pristatyti projekto rezultatai, tarp jų – sukurtos interneto
svetainės ir leidiniai. Mokyklų komandos, leidinių rengėjai, skaitmeninio ugdymo
turinio kūrėjai, leidėjai ir ekspertai aptarė įgytą patirtį ir tolesnius darbus.

Pradėjo veikti UPC „Kūrybinių partnerysčių“ projekto svetainė

Tiesiogiai Europos Sąjungos programos
„Veiklus jaunimas“ naujienas galite
skaityti čia.

Jau veikia UPC „Kūrybinių partnerysčių“ projekto svetainė. Nuo šiol čia rasite
informacijos apie jame dalyvaujančias mokyklas, įsitraukusius kūrėjus,
prasidėsiančius mokymosi projektus ir kitą su kūrybiškumo ugdymu susijusią
medžiagą. Bus patogiau užmegzti ir palaikyti ryšius, dalytis sukaupta patirtimi.

Susitikimas su projekto „Planšetinių
kompiuterių panaudojimas ugdyme“
dalyviais

Moderatorė UPC projekto „Ugdymo turinio naujovių
sklaidos modelis“ vadovė Edita Sederevičiūtė ir
Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus
pavaduotojas Mantas Masaitis

2012 metų balandžio 2 dieną
Lietuvos mokslų akademijos Didžiojoje
konferencijų salėje (Gedimino pr. 3,
Vilnius) vyks konferencija „Geografijos
Plačiau... mokslo aktualijos: mokslininkai –
mokytojams“, skirta geografijos
mokytojams (ypač dirbantiems
aukštesnėse klasėse), aukštųjų mokyklų
2012 metų kovo pradžioje
studentams, besidomintiems
Ugdymo plėtotės centre vyko
naujovėmis, ir mokslininkams.
susitikimas su projekto „Planšetinių
kompiuterių panaudojimas ugdyme“
Plačiau...
dalyviais. Pedagogai praktikai atskleidė
šių kompiuterių taikymo savo
Daugiau informacijos apie UPC
pamokose sėkmės istorijas. Taip pat
veiklą ieškokite interneto
buvo pristatytos iPad naujienos,
svetainėje.
galimybės 5–8 klasių mokiniams
literatūros kūrinius skaityti
Klausimus galite pateikti
planšetiniuose kompiuteriuose,
el. p. info@upc.smm.lt arba
iniciatyva parengti virtualią internetinę
UPC interneto svetainėje
mokymo priemonę „Vaizdo pamokos“
ir testavimo sistemą, apibendrintos
Savo pastabas ir siūlymus
projekto dalyvių apklausos.
Plačiau...

Naujienlaiškiui siųskite el. p.
jadvyga.duksiene@upc.smm.lt

