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Parengti skaitmeninių mokymų priemonių naudojimo ugdyme švietimo konsultantai
UPC projektas „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“ parengė skaitmeninių mokymo priemonių
naudojimo ugdyme švietimo konsultantus. Jie mokymuose giliau susipažino su ugdymo turinio naujovėmis,
išbandė naujas SMP ir gali veiksmingai konsultuoti kolegas: padėti jiems spręsti problemas, susijusias su SMP
naudojimu ir taikymu ugdyme, padėti tobulėti, kartu mokytis ir drauge ieškoti sprendimų.
Tarptautinės konferencijos „IKT projektai mokyklai“ medžiaga UPC interneto svetainėje
Pristatome birželio mėnesį Lietuvos Respublikos
Seime vykusios tarptautinės konferencijos „IKT
projektai mokyklai“ medžiagą: UPC interneto
svetainėje rasite IKT diegimo Lietuvos švietime planus,
švietimo institucijų vykdomų tarptautinių ir
nacionalinių IKT projektų rezultatus ir praktines
veiklas.
Renginį, kuriame dalyvavo 280 žmonių, organizavo
Ugdymo plėtotės centras, Švietimo informacinių
technologijų centras ir Vilniaus universitetas.
Ištirtas naujų mokymo priemonių pasirinkimas ir naudojimas ugdymo procese
Dr. Albinas Kalvaitis atliko tyrimą, kaip Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose įsigyjamos naujos mokymo
priemonės ir kaip jos naudojamos ugdymo procese. UPC svetainėje rasite atlikto tyrimo ataskaitas.

Kvietimas dalyvauti integruotos veiklos konkurse
Pradinių klasių mokytojai kviečiami dalyvauti integruotos veiklos konkurse „Pasaulis vaiko akimis“. Jis
skatins pradinio ugdymo atsinaujinimą ir populiarins integruotą ugdymą. Mokymo priemones konkursui, kurį
rengia leidykla „Baltos lankos“, reikia atsiųsti iki 2014 m. spalio 24 d. UPC – vienas konkurso rėmėjų.
Naujienos trumpai
● 2014 m. birželio 26 d. 14 val. kviečiame menų mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijų
pirmininkus, kandidatų vadovus, vidurinio ugdymo menų dalykų mokytojus, ugdymo įstaigų administracijos
atstovus, savivaldybių administracijų specialistus (švietimo skyrių, švietimo centrų), atsakingus už meninį
ugdymą, konsultacijoje internetu pasidalyti egzamino įgyvendinimo sėkmėmis ir patirtimi.
● Iki 2014 m. rugsėjo 15 d. mokyklos dar gali registruotis dalyvauti Europos Komisijos Mokymosi visą
gyvenimą programos projekto MARCH veikloje „Gamtos mokslų tiriamieji darbai“.
● Jaunieji žiūrovai ir jų pedagogai jau gali naudotis Kino edukacijos ugdymo baze, kurią ras Lietuvos kino
centro interneto svetainėje.
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

