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Kviečiame dalyvauti Pedagogų bendruomenės asociacijų projektų rėmimo 2016 metais konkurse
Ugdymo plėtotės centras kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija skelbia
Pedagogų bendruomenės asociacijų projektų rėmimo 2016 metais konkursą. Jis padės gerinti mokinių
mokymosi pasiekimus ir pažangą, didinti švietimo veiksmingumą, sudarydamas galimybę asociacijoms aktyviai
įsitraukti į ugdymo turinio įgyvendinimą, stiprinti ir tobulinti jų narių kompetencijas.
Paraiškų bus laukiama iki 2016 m. gegužės 19 d. 17 val.
artimiausias vaizdo transliacijas skiria dailės ir neformaliajam ugdymui
■

Balandžio 27 d. vaizdo transliacijoje „Dailė: metodiniai atradimai ir patirtys“ bus svarstomas dailės
ugdymas: įvertinta jo padėtis, skleidžiama geroji patirtis ir nubrėžta perspektyva.
■ Balandžio 28 d. vaizdo transliacijoje „Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų veiklos vertinimas“ bus
pristatytos Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos kokybės išorinio vertinimo rekomendacijos, kurias
parengė Ugdymo plėtotės centras.
Lituanistai ir istorikai kviečiami į forumą „Kaip atrasti Vasario 16-osios Respubliką mokykloje?“
2016 m. balandžio 29–30 d. Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje vyks Lietuvos ir užsienio
lietuviškų mokyklų lituanistų ir istorikų forumas „Kaip atrasti Vasario 16-osios Respubliką mokykloje“.
Renginio tematika – Lietuvos Respublikos (1918–1940) idėjų tęstinumas ir jų sklaida mokykloje,
naujausių istorijos, literatūros, kultūros istorijos tyrimų pristatymas. Forumas padės vienyti akademinę ir
mokytojų bendruomenę. Jo rengėjai – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės
centras, Kauno miesto savivaldybė ir Kauno Maironio universitetinė gimnazija.
Ugdymo plėtotės centro veikla mokyklų komandas įtraukiant į STEAM ugdymą, mokyklos aplinkos kūrimą
■

Mokyklų komandos kviečiamos į Baltijos regioninę vasaros akademiją Lietuvoje, kuri vyks birželio
26–liepos 1 d. Druskininkuose. Ją rengia Europos Taryba, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija,
Ugdymo plėtotės centras ir Europos Vergelando centras. Šiemet komandos pasisems idėjų, kaip kurti įtraukią
ir visa apimančią mokyklos aplinką.
■ Lietuvos STEAM entuziastai atsiliepė į Ugdymo plėtotės centro kvietimą išbandyti MARCH projekto
partnerių iš Didžiosios Britanijos, Graikijos, Vokietijos, Serbijos, Lietuvos, Bulgarijos ir Portugalijos atrinktas
gerąsias patirtis (rinkinys anglų k., rinkinys lietuvių k.) . 23 mokyklų komandos (132 vadovai ir mokytojai, 2110
mokinių) iš siūlomų 23 gerųjų patirčių pasirinko 11 skirtingų patirčių.
Informacija dėl parodos „Moderni mokykla 2016, Kaunas“ pažymų

Jau galima gauti pažymas apie dalyvavimą parodoje „Moderni mokykla 2016, Kaunas“. Jas galima
rasti prisijungus prie informacinės sistemos „Ugdymo sodas“.
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