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Tęsiama registracija į 2014 metų A.P.P.L.E. vasaros kursus
Primename, kad dar galima registruotis į tradicinius A.P.P.L.E. vasaros kursus. Jų trukmė: I srautas – nuo
birželio 25 d. iki 28 d.; II srautas – nuo birželio 30 d. iki liepos 4 d. Renginiai vyks Kauno socialinių paslaugų ir
statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centre (R.Kalantos g. 80, Kaunas). Kursų programą, informaciją
apie dalyvių apgyvendinimą, registraciją galima rasti Ugdymo plėtotės centro interneto svetainėje.
Naujausi Europos Tarybos „Pestalozzi“ kvalifikacijos tobulinimo programos seminarai
Informuojame apie ET „Pestalozzi“ kvalifikacijos tobulinimo programos naujausius renginius ir kviečiame
teikti paraiškas juose dalyvauti:
● „Kaip mokytojai galėtų prisidėti prie neapykantos mažinimo internetinėje erdvėje“;
● „Demokratinis pilietiškumas ir žmogaus teisės pagrindiniame ugdyme“;
● „Kaip skatinti mokyklos lyderystę teisingumui ir mokymuisi“;
● „Elektroninių mokymo įrankių panaudojimas sujungiant vietinę, regioninę ir Europos istoriją“.

Paskelbta konferencijos apie gamtamokslinį,
matematinį ir skaitmeninį raštingumą medžiaga

Kviečiame pasigilinti į nacionalinės konferencijos
„SCIENTIX. Gamtamokslinis, matematinis ir
skaitmeninis raštingumas – skaitymo gebėjimų
ugdymas įvairių dalykų pamokose“ medžiagą UPC
interneto svetainėje. Renginys įvyko gegužės mėnesį.
Jame aptarti 21 a. švietimo iššūkiai gamtamoksliniam
ugdymui, pateikta dalykinių tekstų skaitymo gebėjimų
ugdymo strategijų, aptartos STEM idėjos ir galimybės
Lietuvoje – ATGIMS. Pedagogai supažindinti su
„European Schoolnet“ projekto „Scientix“ programos
galimybėmis.

Suaugusiųjų neformaliojo švietimo projektas gavo „InfoVi Šviesuolio“ apdovanojimą
2014 m. gegužės 16 d. Vilniuje buvo minima Pasaulio informacinės visuomenės diena. UPC projektui
„Suaugusiųjų švietimo programų ir objektų saugykla – elektroninių mokymosi paslaugų priemonė“ skirtas
„InfoVi Šviesuolio“ apdovanojimas už naujas švietimo ir savišvietos galimybes skaitmeninėje erdvėje.
Papildyta svetainė „Lietuvių kalba 7–8 klasėms“
Jau galima pasinaudoti svetainės „Lietuvių kalba 7–8 klasėms“ naujausių temų mokymosi objektais.
Tema „Praeities ornamentai“ akcentuoja praeities įvykių svarbą dabarčiai, o „Žalias žmogus“ – šiuolaikinio
žmogaus naują santykį su gamta. Svetainės kūrimas yra viena iš UPC projekto „Pagrindinio ugdymo pirmojo
koncentro 5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ veiklų.
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

