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Kvalifikacijos tobulinimo galimybė mokytojams: konsultacijos, stažuotė
Tęsiamos metodinės konsultacijos, skirtos menų mokyklinio brandos egzamino įgyvendinimui
Nuo 2015 m. sausio 26 dienos pagal grafiką vyks metodinės konsultacijos, kuriose bus aptartos menų
mokyklinio brandos egzamino 2015 m. vykdymo ir vertinimo naujovės. Ugdymo plėtotės centras į renginius
kviečia menų brandos egzamino kandidatų vadovus, vidurinio ugdymo – dailės, filmų kūrimo, fotografijos,
grafinio dizaino, kompiuterinių muzikos technologijų, muzikos, šokio, teatro – mokytojus, profesinio mokymo
įstaigų profesijos mokytojus, būsimuosius egzamino vertinimo komisijų narius ir pirmininkus. Pristatome
renginių programą, grafiką ir kitą aktualią informaciją.
Fizikos mokytojai galės stažuotis Europos branduolinių tyrimų organizacijoje
Fizikos mokytojai kviečiami teikti paraiškas į kvalifikacijos tobulinimo stažuotę Šveicarijoje, kuri vyks
2015 m. vasario 15–21 d.
Dalyviai galės įgyti žinių apie ilgalaikių pedagogų stažuočių organizavimą mokslo ir švietimo įstaigose
bei parengti rekomendacijas nuolatinėms fizikos mokytojų stažuotėms. Mokytojai susipažins su Europos
branduolinių tyrimų organizacija. Stažuotės programa orientuota į praktinės veiklos stebėjimą ir galimų
ilgalaikių stažuočių fizikos pedagogams organizavimą.
Stažuotė – viena iš UPC projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos
plėtra (III etapas)“ veiklų. Paraišką UPC informacinėje sistemoje www.ugdymas.upc.smm.lt/duomenys/
norintys stažuotis pedagogai kviečiami užpildyti iki 2015 m. sausio 9 d.
Skatinkime savo mokinius mokytis tiriant ir gilinantis į informacines technologijas
Kūrybinis gamtos mokslų konkursas „Mūsų eksperimentas“
Bendrojo ugdymo mokyklų 9–11 klasių ir profesinio mokymo įstaigų mokinių komandos kviečiamos
dalyvauti kūrybiniame gamtos mokslų konkurse „Mūsų eksperimentas“. Konkursas mokinius skatins gamtos
mokslų mokytis tiriant, eksperimentuojant. Jį organizuoja Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo centras, Ugdymo plėtotės centras bei gamtos mokslų mokytojų asociacijos.
Gamtos mokslų tiriamuosius darbus konkursui galima pateikti iki 2015 m. kovo 15 d.
Nuotoliniu būdu bus transliuojamos e-pamokos 9–12 klasių mokiniams
„Tech City Lietuva“ ir VšĮ „Investuok Lietuvoje“ inicijuoja e-pamokas 9–12 klasių mokiniams, kurias
ves IT profesionalai: Lietuvos konkurencingumą informacinių technologijų srityje siekiama stiprinti skatinant
šalies jaunimą labiau domėtis technologijų mokslais, o IT profesionalus nuolat tobulėti.
2015 metų sausio mėnesį nuotoliniu būdu pradedamas transliuoti e-pamokų ciklas. Jo trukmė yra
5 mėnesiai. Kiekvieną mėnesį mokiniams bus pristatytos dvi e-pamokos ta pačia tema: teorijos ir praktikos.
Įvadinę teorinę e-pamoką bus galima stebėti 2015 m. sausio 15 d.
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