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Viešosios diskusijos skatina įsitraukti į švietimo problemų sprendimą
Bus svarstoma pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo kokybės stebėsena
2014 m. gruodžio 5 d. Vilniuje, gruodžio 10 d.
Klaipėdoje, gruodžio 12 d. Kaune vyks viešieji
svarstymai. Jie skirti pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo kokybės stebėsenos sisteminiam modeliui
ir jo dokumentų projektams aptarti. Į renginius
kviečiami pedagogai, mokyklų vadovai, švietimo
politikai, įvairių švietimo asociacijų, profsąjungų
atstovai, aukštųjų mokyklų, švietimo centrų
darbuotojai. Šie svarstymai – viena iš UPC projekto
„Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir
perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ veiklų.

Diskusija apie veiksmingą antikorupcinį ugdymą

2014 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerijoje (A. Volano g. 2,
Vilnius) rengiama viešoji diskusija. Joje bus aptarta
antikorupcinio ugdymo problemos, mokyklų
bendruomenių vaidmuo puoselėjant aktyvų
pilietiškumą. Į diskusiją kviečiami Lietuvos bendrojo
ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų
mokytojai, konkurso „Lietuvos krištolas“ dalyviai,
švietimo socialiniai partneriai, mokinių organizacijų
atstovai. Diskusiją organizuoja Švietimo ir mokslo
ministerija ir Ugdymo plėtotės centras.

Seminare bus aptarta, kaip gerinti vadovėlių ir kitų mokymo priemonių kokybę
2014 m. gruodžio 3 d. Ugdymo plėtotės centre vyks seminaras „Lietuvos penkiolikmečių pasiekimai
tarptautiniuose tyrimuose – esama situacija ir perspektyva mokymosi priemonių aspektu. Gamtamokslinis
raštingumas“. Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių autoriai, vertintojai ir leidėjai siūlys būdus, kaip parengti
geresnius vadovėlius ir mokymo priemones, praktiškai dirbdami aptars vadovėlių ir kitų mokymo priemonių
užduotis. Seminarą organizuoja Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras.
Mokiniai kviečiami dalyvauti konkursuose
● Piešinių konkursui „Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2014"

teikiami Kalėdų švenčių tematikai skirti
originalūs kompiuterinės grafikos, poezijos, prozos ir vaizdo darbai. Galutinis darbų pateikimo terminas – iki
2014 m. gruodžio 15 d.
● Tarptautinis B. Petchenik vaikų žemėlapio konkursas kviečia Lietuvos vaikus iki 16 metų kurti
žemėlapius tema „Mano vieta šiandienos pasaulyje“. Darbai siunčiami iki 2015 m. vasario 18 d.
Pasinaudokime naujais mokymosi objektais pagrindiniam ugdymui skirtose svetainėse
● Svetainė „Geografija 6–8 klasėms“ papildyta naujomis temomis „Europa“, „Europos Sąjunga“,

„Pasaulio prekyba“ ir „Šiaurės Amerika“.
● Svetainė „Sauga ir sveikata 5–8 klasėms“ papildyta nauja tema „Pirmoji pagalba“.
● Svetainė „Lietuvių kalba 7–8 klasėms“ papildyta nauja tema „Laimės formulė“.
Svetainės mokinių dalykinėms ir bendrosioms kompetencijoms ugdyti sukurtos vykdant UPC projektą
„Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas“.
Daugiau informacijos apie
UPC veiklą ieškokite
interneto svetainėje.

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

Savo pastabas ir siūlymus
Naujienlaiškiui siųskite el. p.
jadvyga.duksiene@upc.smm.lt

