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Vyks tarptautinis seminaras „IKT panaudojimas mokant(is) kalbų“
2015 m. vasario 5–6 d. Vilniuje vyks tarptautinis seminaras „Informacinių ir komunikacinių
technologijų panaudojimas mokant(is) kalbų“. Jį organizuoja Moderniųjų Europos kalbų centras (Gracas,
Austrija) kartu su Ugdymo plėtotės centru.
Renginio dalyviai – kalbų mokytojai, kurie aktyviai naudoja pamokoje inovatyvius metodus, IKT ir
dalijasi gerąja patirtimi su savo kolegomis. Prieš seminarą mokytojai galėjo išreikšti savo lūkesčius. Jie
užsiregistravo Moderniųjų Europos kalbų centro virtualiojoje mokymosi aplinkoje, susipažino su mokomąja
medžiaga, kuri bus išsamiai nagrinėjama seminaro metu. Paskaitas skaitys Moderniųjų Europos kalbų centro
lektoriai.
Tyrimo ataskaita atskleidžia dabartinę bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių situaciją Lietuvoje
Ugdymo plėtotės centras parengė tyrimo ataskaitą apie dabartinę bendrojo ugdymo mokyklos vadovėlių
situaciją. Buvo tiriami vadovėlių turinio ypatumai, pasirinkimo ir naudojimo ugdymo procese tendencijos.
Supažindiname su tyrimo duomenimis, išvadomis ir rekomendacijomis dėl vadovėlių turinio tobulinimo.
Nauji mokymosi objektai svetainėje
„Lietuvių kalba 5–7 klasėms“

Mokiniai kviečiami kurti skaitmeninius žemėlapius

Jau galima ugdymui taikyti svetainės „Lietuvių
kalba 7–8 klasėms“ naujausios temos „Omega, Alfa,
Iks ir Fiks“ mokymosi objektus. Temoje svarstoma, ar
galima įminti visas pasaulio paslaptis. Svetainė
kuriama Ugdymo plėtotės centrui vykdant projektą
„Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5–8 klasių
mokinių esminių kompetencijų ugdymas".

Mokiniai kviečiami dalyvauti skaitmeninių
žemėlapių kūrimo konkurse. Jo tikslas – skatinti
mokinius pažinti savo gimtąją vietą, kraštą ir Lietuvą,
domėtis geografija ir geografinėmis informacinėmis
sistemomis. Konkursą skelbia UAB „Hnit-Baltic“,
Ugdymo plėtotės centras ir Vilniaus universiteto
Gamtos mokslų fakulteto Kartografijos centras .

Edukacinė programa parodoje „Absoliuti tekstilė“

2015 m. vasario 3–gegužės 31 d. Taikomosios
dailės muziejuje veikia edukacinė programa parodoje
„Absoliuti tekstilė“. Mokinių grupės analizuos XVII–
XXI a. lietuvių tekstilės raidos laikotarpius, savitumą,
žinomiausių autorių kūrybą. Praktinių užsiėmimai bus
skirti kūrybai. Jų temos: „Gobelenas“, „Audinių
marginimas ir apdaila“, „Vilnos vėlimas“. Mokiniai
kviečiami į akciją „Mes tikrai mylime Lietuvą“.
Daugiau informacijos apie UPC
veiklą ieškokite interneto
svetainėje.

Vyks kino filmo „Dalelių karštinė“ seansas
Vasario 10 dieną gamtos mokslų mokytojai
kviečiami į nemokamą filmo „Dalelių karštinė“
seansą „Skalvijos“ kino centre. Filmas pasakoja apie
didžiojo hadronų greitintuvo paleidimą. Pedagogams
bus pristatyta metodinė medžiaga filmui aptarti su
9–12 klasių mokiniais, jie susitiks su dr. Andriumi
Juodagalviu iš Lietuvos mokslininkų komandos,
dalyvaujančios eksperimente. Registruotis į seansą
galima iki vasario 6 d. 14 val.

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