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Įsteigta Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų taryba
2013 metų pradžioje Vilniuje buvo įsteigta Lietuvos pedagogų
asociacijų vadovų taryba. Ji vienija pedagogų dalykininkų asociacijas
aktualioms ugdymo problemoms spręsti, švietimą reglamentuojantiems
dokumentams svarstyti, skatina dalytis informacija ir skleisti gerąją patirtį.
Taryba kviečia mokytojų asociacijų vadovus jungtis prie jos ir kartu
dirbti Lietuvos švietimo pažangai, siekti, kad priimami svarbūs sprendimai
atitiktų visų mokytojų interesus.
Plačiau...

Ugdymo įstaigų vadovai ir pedagogai kviečiami į mokymus
Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas projektą „Pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“,
skelbia bendrojo ugdymo mokyklų (profesinio mokymo įstaigų) vadovų ir
pedagogų atranką į mokymus 2013 metais.
● Iki vasario 15 dienos galima pateikti paraiškas į bendrojo ugdymo
mokyklų (profesinio mokymo įstaigų) vadovų mokymus. Įgytos žinios padės
tobulinti ugdymo turinį ir jo įgyvendinimo procesą.
● Iki vasario 28 dienos pedagogai gali registruotis į asmenybės
tobulinimo ir (arba) vadybinių kompetencijų plėtojimo mokymus. Juose
išmoks geriau pažinti save, patobulins asmenines bei profesines
kompetencijas šiose srityse: viešasis kalbėjimas, kūrybiškumas, konfliktų
valdymas.

UPC svetainėje:
● skelbiame „Metodinius patarimus
rengiantis Menų brandos egzaminui“;
● kviečiame susipažinti su atnaujinta
Metodinių darbų baze ir kartu dalytis
savo gerosios darbo patirties
pavyzdžiais.
2013 metų vasario 20 dieną UPC
organizuoja vienos dienos
konsultacinį susitikimą-praktikumą
pedagogų kvalifikacijos tobulinimo
programų rengėjams.
Lietuvių kalbos ir literatūros
mokytojai yra laukiami virtualioje
aplinkoje „Lituanistų avilys“.
Sukurti nauji mokomieji filmai
suaugusiesiems „Sveika gyvensena“
ir „Finansinis suaugusiųjų švietimas“
(UPC projektas „Suaugusiųjų švietimo
sistemos plėtra suteikiant
besimokantiems asmenims
bendrąsias kompetencijas“).

„Kūrybinės partnerystės“: Lietuvos mokyklų pokyčiai 2013 metais

UPC „Kūrybinių partnerysčių“
projektas apžvelgia praėjusių
metų patirtį ir ateities planus.
Vienas svarbiausių projekto
iššūkių – sukurti tokį ugdymo

procesą, kuris suteiktų galimybę
mokytis ir tobulėti visiems: mokiniams,
mokytojams ir kūrėjams.
Šiais metais bus gilinamas
supratimas apie kūrybiškumą,
tobulinamos projekte dalyvaujančių
mokyklų mokytojų profesinės
kompetencijos, atliekami tyrimai apie
ugdymo(si) inovacijas ir pokyčius.
Kūrėjai padės vaikams mokytis
įtraukdami į bendrąjį ugdymą kūrybines
veiklas. Mokykloms bus suteikta
galimybė įsivertinti kūrybiškumo
aspektu ir siekti ilgalaikių pokyčių.
Plačiau...

„Misija: pinigai“ – naujas „Danske
bank“ edukacinis žaidimas internete
mokinių finansinio raštingumo lygiui
kelti, padėsiantis mokiniams ateityje
daryti pagrįstus sprendimus
asmeninių finansų srityje ir
prognozuoti jų pasekmes.
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

