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Metodinės dienos: mokyklos ugdymo plano įgyvendinimas gerinant mokinių pasiekimus
2014 metų spalio mėnesį Ugdymo plėtotės centras rengia metodines dienas „Mokyklos ugdymo plano
įgyvendinimas gerinant mokinių pasiekimus“. Jose kviečiami dalyvauti pradinį ir pagrindinį ugdymą teikiančių
mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui/skyrių vedėjai, atsakingi už ugdymo planą, kuruojantys metodinę
veiklą. Jie ieškos būdų, kaip ugdymo plano įgyvendinimas ir pagalba mokytojų metodiniams susivienijimams
mokykloje galėtų pagerinti mokinių mokymo(si) pasiekimus. Tai viena iš UPC vykdomo projekto „Pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ veiklų. UPC svetainėje pateikiamas
renginių grafikas ir kita informacija.

UPC veikla plečiant mokymo(si) galimybes: virtuali mokymosi aplinka, tyrinėjimai, medijos
Pratęsiama registracija į projekto MARCH veiklą
„Gamtos mokslų tiriamieji darbai“

Papildyta svetainė „Lietuvių kalba 7–8 klasėms“
Svetainėje „Lietuvių kalba 7–8 klasėms“ jau
galima naudotis aštuonių temų mokymosi objektais.
Tai „Sustabdyta akimirka“ , „Kasdienybės magija“,
„Jausmų malūnai“, „Spalvoti vėjai“, „Rimti pokštai“,
„Praeities ornamentai“, „Žalias žmogus“ ir naujausia
tema „Savi stogai“. Kviečiame pasigilinti į mokymosi
objektus ir taikyti ugdymo procese.

Ugdymo plėtotės centras įgyvendina Europos
Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos
projektą MARCH. Projekto veikla „Gamtos mokslų
tiriamieji darbai“ padės populiarinti gamtos mokslus,
skatins mokinius veikti, tyrinėti, spręsti problemas.
Registracija į šią veiklą pratęsiama Iki 2014 metų
rugsėjo 25 dienos.

Jūsų vertinimai prisidės prie medijų ir informacinio raštingumo Lietuvoje plėtros

Mieli mokytojai, dar sykį prašome padėti įvertinti, kokia yra medijų ir informacinio raštingumo situacija
Lietuvos mokyklose. Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras ir Šiaurės ministrų tarybos
biuras Lietuvoje įgyvendina Medijų ir informacinio raštingumo ugdymo projektą. Projektu siekiama
sustiprinti mokinių gebėjimus prasmingai naudotis įvairiomis medijomis (televizija, spauda, internetu ir kt.) ir
naujosiomis technologijomis, ugdyti jų kritinio mąstymo ir analitinius įgūdžius.
Anketą galite užpildyti čia: http://www.upc.smm.lt/naujienos/irm/apklausa.php Jūsų atsakymai labai
vertingi įgyvendinant tolesnes projekto veiklas.
Naujienos trumpai
● Švietimo

ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras ir Lietuvos edukologijos universitetas parengė
leidinį „Technologinis ugdymas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose. Mokslo studija“.
● Profesinės

savanorystės projekto „Kam to reikia?!“ komanda kartu su Barclays technologijų centru Lietuvoje
kviečia 10–12 klasių mokinius, kurie domisi tiksliaisiais mokslais ir naujausiomis technologijomis, reklama bei
kompiuteriniu dizainu, dalyvauti technologinių inovacijų programoje.
Daugiau informacijos apie
UPC veiklą ieškokite
interneto svetainėje.

Klausimus galite
pateikti el. p.
info@upc.smm.lt arba
UPC interneto
svetainėje
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