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Vyks metodinė konsultacija „Technologijų mokyklinio brandos egzamino vykdymas ir vertinimas“
Technologijų mokytojai, kurių mokiniai 2014 metais pasirinko laikyti technologijų mokyklinį brandos
egzaminą, kviečiami dalyvauti metodinėje konsultacijoje, kurioje bus aptarti šio egzamino vykdymo ir
vertinimo klausimai. 2014 m. kovo 17 d. vyks konsultacija vidurinio ugdymo programas įgyvendinantiems
bendrojo ugdymo mokyklų technologijų mokytojams, kovo 19 d. – profesinio mokymo įstaigų profesijos
mokytojams. Renginiai vyks Ugdymo plėtotės centre (M.Katkaus g. 44, Vilnius). Juos organizuoja Švietimo ir
mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras.
Susitiks pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų rengėjai
2014 m. kovo 27 d. ir balandžio 18 d. Ugdymo plėtotės centras rengia vienos dienos konsultacinius
susitikimus-praktikumus. Juose bus apsvarstytas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas.
Susitikimai vyks Ugdymo plėtotės centre (M. Katkaus g. 44, Vilnius).
Mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai kviečiami dalyvauti stažuotėse užsienyje
Ugdymo plėtotės centras skelbia atranką dalyvauti trumpalaikėse stažuotėse Prancūzijoje, Ispanijoje ir
Škotijoje. Stažuotis kviečiami mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai.
Jie susipažins su Europos Sąjungos šalių gerąja patirtimi įgyvendinant ilgalaikes pedagogų stažuotes. Veiklą
vykdo UPC projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“.
Paraiškų pateikimo terminai yra šie: iki 2014 m. kovo 7 d. – norintiems stažuotis Prancūzijoje; iki kovo 14 d. –
Ispanijoje; iki balandžio 18 d. – Škotijoje.
Mokymo priemonių „Mokomės gamtoje ir iš gamtos“ pristatymas
2014 m. kovo 7 d. Lietuvos edukologijos universitete (Studentų g. 39, Vilnius) vyks projekto „Gamtos
mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojų ir mokinių dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias
mokymosi aplinkas“ metu išleistų mokymo priemonių pristatymas. Bus svarstoma, kaip išplėsti mokymosi
Žaliosiose mokymosi aplinkose galimybes, kaip veiksmingiau realizuoti gamtamokslinį ugdymo turinį
mokyklose. Į renginį kviečiami projekto dalyviai ir gamtos mokslų mokytojai. Mokymo priemonės bus
dalijamos tik šių dalykų mokytojams.

Kitos naujienos
● Skelbiame Virtualios edukacinės bibliotekos 2014 m. vasario mėnesio naujienas.
● Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras skelbia Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo akciją
„Būkim žinomi, būkim matomi 2014“. Joms siūloma į savo interneto svetaines įdėti šių mokyklų logotipą –
obuoliuką „Sveika mokykla“. Akcija skirta Vaikų sveikatos metams pažymėti.
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