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„Europos burių 2014“ apdovanojimą gavo „Mokytojo televizija“
2015 m. vasario pradžioje įvyko „Europos burių 2014“ apdovanojimų įteikimo renginys, kuriame
visuomenei buvo pristatyti vertingiausi Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojami projektai. Ugdymo
plėtotės centro projekte „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“
sukurta „Mokytojo televizija“ gavo apdovanojimą „Už atvirą komunikaciją“.
Svetainės „Sauga ir sveikata 5–8 klasėms“
nauja tema – „Jausmai ir bendravimas“

Konkursas „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“

Nauja svetainės „Sauga ir sveikata 5–8 klasėms“
tema „Jausmai ir bendravimas“ padės mokiniams
valdyti emocijas: jas atpažinti, surasti tinkamus streso
valdymo būdus. Mokiniai sužinos, kaip įveikti patyčias
ir spręsti konfliktus. Svetainė sukurta įgyvendinant
UPC projektą „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro
5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas“.

Paskatinkime vyresniųjų klasių mokinius dalyvauti
jubiliejiniame konkurse „Ką žinai apie Lietuvos
kariuomenę“. Jis sudomins mokinius kariuomenės
istorija, gyvenimu, indėliu į Lietuvos valstybingumo
raidą. Konkursą rengia Krašto apsaugos ir Švietimo ir
mokslo ministerijos.
Registracija į konkursą vyksta iki kovo 2d.

Švietimo pokyčių kryptys Europos projekto „Horizontas“ ataskaitoje mokykloms
Kviečiame susipažinti su Europos projekto „Horizontas“
2014 m. ataskaita mokykloms. Joje svarstomi klausimai, kas
laukia Europos mokyklų per artimiausius penkerius metus,
kokios tendencijos ir technologijos lems švietimo pokyčių
kryptis.
Į šiuos ir panašius klausimus dėl technologijų diegimo ir
švietimo pokyčių per drauge vykdytą tyrimą ir bendras
diskusijas bandė atsakyti Europos ekspertų grupė.
Lietuvos pedagogai stažuosis Europos branduolinių tyrimų organizacijoje
2015 m. vasario 15–21 d. vyks pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stažuotė Europos branduolinių tyrimų
organizacijoje (CERN), kurioje atliekama daug mokslinių tyrimų ir vykdoma projektų, susijusių su
elementariųjų dalelių tyrimais, įgyvendinamos stažuotės. Lietuvos pedagogų stažuotės Šveicarijoje programa
bus orientuota į praktinės veiklos stebėjimą ir galimų ilgalaikių pedagogų stažuočių fizikos mokytojams
organizavimą šiame institute.
Stažuotę organizuoja UPC projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos
plėtra (III etapas)“, joje dalyvaus 12 mokytojų.
Daugiau informacijos apie UPC
veiklą ieškokite interneto
svetainėje.
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