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Kviečiame teikti rekomendacijas Metų mokytojo premijai gauti
Švietimo ir mokslo ministerija kiekvienais metais Kovo 11-osios – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
dienos – proga geriausiems šalies pedagogams skiria Metų mokytojo premiją. Švietimo įstaigų vadovai ir
bendruomenių nariai iki 2014 m. sausio 15 d. Švietimo ir mokslo ministerijos Personalo skyriui kviečiami teikti
rekomendacijas šiai premijai gauti.

Pristatytos naujos mokymo priemonės mokytojams,
ugdymo procesą organizuojantiems tautinių mažumų kalba
Švietimo ir mokslo ministerija skiria naujas
mokymo priemones mokytojams, ugdymo procesą
organizuojantiems tautinių mažumų kalba.
Priešmokyklinio amžiaus vaikams skirta „Frepy –
žaisminga kalbos ugdymo priemonė“. Ji padės turtinti
vaikų žodyną, mokytis pasakoti ir t.t.
Lietuvių kalbos mokymo priemonė „Kalba mane
augina“ skirta pradinių klasių mokiniams. Joje
pateikiamos artimos vaikui temos, kūrybinės užduotys
skatina domėjimąsi kalba, mokymąsi per asmeninę
patirtį. Mokiniai ugdysis lietuvių kalbos klausymo,
kalbėjimo, skaitymo ir rašymo gebėjimus, susipažins su
Lietuvos valstybės simboliais, šventėmis, gamta.

Vyks seminaras, skirtas anglų kalbos rašymo gebėjimų vertinimo kriterijams
2014 m. sausio 17 d. Vilniaus Simono Daukanto gimnazijoje vyks seminaras „Anglų kalbos rašymo gebėjimų
vertinimo kriterijai (B1 / B2 lygiu)“. Renginį organizuoja Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija ir Vilniaus
Simono Daukanto gimnazija.
Naujų kvalifikacijos tobulinimo formų išbandymas Ugdymo plėtotės centro projekte
„Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“
Kviečiame pedagogus išbandyti trumpąsias
stažuotes Lietuvoje: susipažinti su kitų mokyklų ir
mokytojų, ekspertų, kurie rengia mokymo priemones,
dalyvauja projektuose, gerąja patirtimi.
Stažuotės vyks 2014 m. vasario–birželio, rugsėjo–
spalio mėnesiais pagal stažuotojo pasirinktą programą.
Paraiškos turi būti pateiktos iki 2014 m sausio 17 d.
Daugiau informacijos apie
UPC veiklą ieškokite
interneto svetainėje.

Grupinės supervizijos mokymuose dar yra laisvų
vietų Tauragės, Utenos, Vilniaus ir Kauno grupėse.
Bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo
įstaigų mokytojai kviečiami išbandyti šią kvalifikacijos
tobulinimo formą. Užsiėmimų laikas ir vieta bus
derinami su mokymų dalyviais.
Paraiškas galima pateikti iki 2014 m. sausio 20 d.

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

