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Jau veikia mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo instrumento diagnostinis įrankis
Diagnostinis įsivertinimo įrankis yra vienas iš mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo
skaitmeninio instrumento įrankių. Jis padės ugdyti mokėjimo mokytis kompetenciją: 5–8 klasių mokiniams
– ją įsivertinti, o mokytojams – lengvau nuspręsti, kuriuos šios srities gebėjimus vaikams reikėtų
patobulinti. Diagnostinis įsivertinimo įrankis sukurtas UPC projekte „Pagrindinio ugdymo pirmojo
koncentro 5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas“.
Plačiau
Technologijų mokytojus kviečiame dalyvauti tyrime
Technologijų mokytojai kviečiami dalyvauti tyrime, kuris padės atskleisti technologinio ugdymo
padėtį Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose, vykdančiose pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.
Tyrimą rengia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras. Gauti
duomenys bus naudojami technologinio ugdymo prioritetinėms veikloms planuoti ir nustatyti.
Plačiau
Modulinės studijos universitete

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo stažuotės

Ugdymo plėtotės centro projektas „Pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo
sistemos plėtra (II etapas)“ vykdo pedagogų atranką
į modulines studijas universitete.
Pedagogai gali rinktis vieną iš naujų
programų, skatinančių kūrybiškumą. Studijų apimtis
– 8 kreditai. Jose gali dalyvauti visi mokytojai,
dirbantys valstybinėje, savivaldybės ar privačioje
ugdymo įstaigoje pagal bendrojo ugdymo ar
profesinio mokymo programas.
Paraiškos gali būti teikiamos iki 2013 m.
gegužės 17 d.
Plačiau

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo
ugdymo pedagogai kviečiami dalyvauti atrankoje į
kvalifikacijos tobulinimo stažuotes, kurios
išbandomos vykdant UPC projektą „ Pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo
sistemos plėtra (III etapas)“.
Galima rinktis vieną iš šių stažuočių formų:
tobulinti kompetencijas Lietuvos arba užsienio
švietimo, mokslo, kultūros įstaigose; rengti
metodines priemones, vadovėlius; studijuoti
universitete.
Paraiškas galima teikti iki 2013 m. gegužės 21 d.

Europos Tarybos PESTALOZZI
programos naujienos

Daugiau informacijos apie UPC
veiklą ieškokite interneto
svetainėje.

Plačiau

Iki 2013 m. gegužės 27 d. kviečiame teikti
paraiškas dalyvauti Europos Tarybos PESTALOZZI
programos mokytojų rengėjų mokymo moduliuose:
●„Lytinis švietimas / lytiškumo ugdymas –
asmeninis tobulėjimas, diskriminacijos ir smurto
prevencija“;
●„Pagarba – atsakingas požiūris ir elgesys
virtualioje socialinėje erdvėje“.

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

