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Ketvirtadienis – „Mokytojo TV“ diena!
Ugdymo plėtotės centras kviečia ketvirtadieniais pedagogus jungtis prie „Mokytojo TV“ tiesioginių
vaizdo transliacijų internetu. Pedagogai su kolegomis galės jas stebėti po pamokų ir kartu pateikti savo
įžvalgas, užduoti klausimus transliacijų dalyviams.
Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedriaus Vaidelio nuomone, vaizdo įrašai kaip informacijos
perdavimo forma švietimo sistemoje yra populiari, o tiesioginės vaizdo transliacijos internetu dėl abipusio
ryšio ypač patrauklios ir atveria naujas galimybes.
Kokios artimiausios šių transliacijų temos? Tai – nacionalinis saugumas ir krašto gynyba, globalusis
švietimas, medijų ir informacinis raštingumas, STEAM. Dar iki vasaros atostogų – aktualūs priešmokyklinio
ugdymo klausimai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo daugiafunkciuose centruose problemos. Bus
pristatyta, kur ir kokios planuojamos šaulių vasaros stovyklos, kaip jose dalyvauti jaunimui ir kaip įsitraukti
mokytojams. Nuo rudens vaizdo transliacijose-pamokose bus pateikta metodinė medžiaga.
„Mokytojo TV“ – ne tik tiesioginės transliacijos, bet ir virtuali erdvė, kur mokytojai, mokyklų
vadovai, mokiniai, bibliotekininkai, švietimo specialistai, tėvai gali rasti švietimo bendruomenei skirtą vaizdo
medžiagą. Pagrindinę jos dalį sudaro Ugdymo plėtotės centro vykdytuose projektuose sukurti videoįrašai.
Tai projekte „Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines
priemones“ sukurtos
„Virtualios edukacinės bibliotekos“ ištekliai. Bibliotekos pasiekimai – pusė
milijono peržiūrų ir 1800 prenumeratorių, geras įvertinimas LOGIN Lietuvos interneto apdovanojimų
konkurse 2014 metais kultūrinių, edukacinių tinklalapių ar projektų kategorijoje.
Kitas išteklių šaltinis – projekte „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra
(II etapas)“ sukurti mokomieji filmai, animuoti pristatymai, reportažai. Šiame projekte sukurta „Mokytojo
TV“ vertinimo kategorijoje „Už atvirą komunikaciją“ gavo „Europos burių 2014“ apdovanojimą.
Kviečiame susipažinti su išsamesne informacija ir nuorodomis.
Antrasis nacionalinio saugumo pamokų ciklas padės kovoti su propaganda
Ugdymo plėtotės centras kartu su Lietuvos kariuomene 2015 m. balandžio 17 d. kviečia pilietiškumo
pagrindų, istorijos, geografijos, etikos mokytojus, dirbančius 9–10 klasėse, jungtis prie antrojo nacionalinio
saugumo pamokų ciklo „Lietuvos aktualijos: ką manai?“. Pamokos tema – „Propaganda: kur slypi realybė?“.
Kviečiame dalyvauti švietimo bendruomenių
asociacijų projektų finansavimo konkurse
Ugdymo plėtotės centras kartu su Švietimo
ir mokslo ministerija skelbia „Švietimo
bendruomenių asociacijų projektų finansavimo
2015 metais konkursą“.
Jo tikslas – sudaryti galimybę asociacijoms
įsitraukti į ugdymo turinio įgyvendinimą,
siekiant mokinių geresnių mokymosi pasiekimų.
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Prasidėjo 2015 metų „Europos egzamino“
organizatorių registracija
2015 m. gegužės 7 d. visoje Lietuvoje vyks „Europos
egzaminas“. Ugdymo plėtotės centras kviečia egzaminą
organizuoti vidurines, profesines ir aukštąsias mokyklas,
bibliotekas, nevyriausybines organizacijas, savivaldybių
administracijas, verslo ir kitas organizacijas. Dalyviai turės
atsakyti į klausimus apie Europos Sąjungos raidą, veiklą,
institucijas, valstybes nares, aktualijas. Nugalėtojai vyks
susipažinti su ES institucijomis Briuselyje.
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