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Paskelbti projekto idėjos konkurso „Mokymasis tyrinėjant“ rezultatai
Ugdymo plėtotės centras organizavo projekto idėjos konkursą „Mokymasis tyrinėjant“. Jį laimėjusios
mokyklų komandos vyks į stažuotę Suomijoje pasisemti patirties, kad galėtų veiksmingiau ugdyti pradinių
klasių mokinių kūrybiškumą, praktinius ir problemų sprendimo gebėjimus. Konkursą vykdė Ugdymo plėtotės
centro projektas „Pradinio ugdymo tobulinimas“. UPC svetainėje skelbiami jo rezultatai.
Konkursas „Technologijos – jėga 2“ tęsiasi

ET „Pestalozzi“ modulis mokytojų rengėjams

Pratęsiamas technologijų elektronikos programos
projektų konkurso „Technologijos – jėga 2“ darbų
pateikimo terminas ir atnaujinamas, praplečiamas
apdovanojimų sąrašas. Elektroniniai projektai turi būti
įkelti į jų autorių asmeninę Facebook paskyrą iki 2014
m. liepos 1 d. Konkursą mokiniams ir studentams
organizuoja Visuomenės iniciatyvų paramos fondas
„Elektronikos fondas“ ir Ugdymo plėtotės centras.

Europos Tarybos „Pestalozzi“ programa skelbia
mokytojų rengėjų atranką dalyvauti modulyje „Kūno
kultūra ir sportas demokratijos ir žmogaus teisių
ugdymui“. Kursai vyks 2014 m. spalio 21–24 d.
Strasbūre (Prancūzijoje) ir 2015 m. pavasarį. Dalyviai
gilinsis į Europos Tarybos prioritetines švietimo temas:
jas analizuos, rengs mokomąją medžiagą, suburs
specialistų tinklą, skleis mokymų medžiagą.

Nauja tema „Eismo aplinka“ svetainėje „Sauga ir sveikata 5–8 klasėms“
Svetainėje „Sauga ir sveikata 5–8 klasėms“ pasirodė naujos temos „Eismo aplinka“ mokymosi objektai,
kurie padės mokiniams priimti teisingus sprendimus susidariusiose eismo situacijose.
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų veiklos akreditacija
Remiantis švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-453 „Dėl institucijų, vykdančių
mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“
akredituotos dvi institucijos. Tai Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras ir Lietuvos vaikų ir
jaunimo centras.
Ugdymo plėtotės centro socialinių partnerių veikla
Auga Lietuvos tėvų forumo vaidmuo
siekiant švietimo tikslų dermės
Gegužės pabaigoje Ugdymo plėtotės centre įvyko
jau antroji Lietuvos tėvų forumo inicijuota diskusija.
Joje tėvai, pedagogai, mokyklų vadovai, UPC, NEC,
ŠMM atstovai diskutavo, kokie realūs veiksmai padėtų
suderinti švietimo tikslus, visuminį asmens ugdymą ir
pasiekimų įvertinimą.
Daugiau informacijos apie
UPC veiklą ieškokite
interneto svetainėje.

Lietuvos anglų kalbos mokytojų
asociacija kviečia į renginį
2014 m. birželio 25–27 d. Vilniaus kooperacijos
kolegijoje (Konstitucijos pr. 11, Vilnius) vyks
seminaras „Kūrybiškas anglų kalbos mokymas(is)
pradinėse klasėse“. Jį organizuoja Lietuvos anglų
kalbos mokytojų asociacija ir Šiuolaikinių didaktikų
centras.

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

