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Kviečiame pedagogus aktyviai registruotis į parodos „Mokykla 2014“ renginius!
Paroda „Mokykla 2014“ vyks lapkričio 21–23
dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre
„Litexpo“. Į ją kviečiame mokytojus, mokyklų
administracijų darbuotojus, tėvus, mokinius ir kitus
suinteresuotus asmenis. Šių metų parodos šūkis –
„Mokykla be sienų“. Ji ypač daug dėmesio skirs
mokykloms, siekiančioms sėkmingai telkti savo
bendruomenę, stiprinti kiekvieno nario saviraišką,
glaudžiau bendradarbiauti su įvairiomis įstaigomis.
Renginio išskirtinumą gyvai atskleidžia parodą
pristatantis filmukas.
Skelbiame renginių tinklelį visiems lankytojams
Mokinius, jų tėvus ir kitus lankytojus kviečiame
http://www.ugdymas.upc.smm.lt/paroda/neprisijung atvykti be registracijos.
us.php
Parodą organizuoja Lietuvos Respublikos Švietimo
Mokytojų, mokyklų administracijų darbuotojų,
ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras,
bibliotekininkų registracija į renginius vyksta adresu Lietuvos parodų ir konferencijų centras „Litexpo“.
http://www.ugdymas.upc.smm.lt/pieva/.
Mokytojai galės tobulinti savo asmenines bei profesines kompetencijas
Ugdymo plėtotės centras kviečia mokytojus į asmenybės tobulinimo mokymus. Tai galimybė tobulinti
savo kompetencijas, susijusias su savęs pažinimu, viešuoju kalbėjimu, kūrybiškumu, konfliktų valdymu, ir
mokytis taikyti naujus įgūdžius darbe. Renginius organizuoja UPC projektas „Pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“.
Paraiškos turi būti pateiktos iki lapkričio 10 d.
Mokinių kompetencijų ugdymo gebėjimai bus tobulinami nuotoliniu būdu
2014 m. lapkričio 17 d. prasidės nuotoliniai mokymai „Competences for 21st Century Schools“, kuriuos
rengia Europos mokyklų tinklo akademija (European Schoolnet Academy). Į juos kviečiami registruotis
mokytojai ir kiti švietimo darbuotojai, kuriems aktualus mokinių kompetencijų ugdymas. Dalyviai gaus žinių,
kaip praktiškai spręsti mokinių kompetencijų ugdymo problemas, patarimų, kaip kompetencijas ugdyti per
projektinę veiklą ir kaip vykdant šią veiklą vertinti mokymąsi bendradarbiaujant.
Bus gvildenami pedagogų rengimo ateities Lietuvai klausimai
2014 m. lapkričio 20 d. Vilniaus universitete (Universiteto g. 3, Vilnius) vyks socialinės partnerystės
forumas „Pedagogų rengimas universitete ateities Lietuvai“. Jame bus aptarti socialinių dalininkų lūkesčiai,
susiję su ateities pedagogais, apibrėžtas universitetų vaidmuo juos rengiant, gvildenami svarbūs šiandienos
pedagogų rengimo kokybės klausimai ir kaitos perspektyva.
Daugiau informacijos apie
UPC veiklą ieškokite
interneto svetainėje.
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