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Kviečiame dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose
Primename, kad iki 2016 metų liepos mėnesio Ugdymo plėtotės centras siūlo kvalifikacijos
tobulinimo programas. Jų tematika – ugdymo turinio kaita, praktiniai veiklos klausimai, integruojant
ugdymą įvairiais lygmenimis, įvairūs mokymo(si) metodai, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas.
Į renginius kviečiami mokyklų vadovai, ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo, įvairių
dėstomųjų dalykų bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, neformaliojo ugdymo specialistai.
Parodoje „Moderni mokykla 2016, Kaunas“ pedagogai susipažino su švietimo naujovėmis
Pirmoji regioninė švietimo inovacijų paroda vyko
Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje. Jos
atidarymo dalyvius sveikino švietimo ir mokslo
viceministrė G. Krasauskienė, Kauno rajono meras
V. Makūnas, Ugdymo plėtotės centro direktorius
G. Vaidelis, UAB „Biuro pasaulis“ generalinis direktorius
A. Tuminas ir Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės
mokyklos direktorė V. Urbelienė. Pasirodė šios
mokyklos 1–10 kl. mokinių choras. Vėliau lankytojai
dalyvavo parodos renginiuose ir susipažino su įvairius
sprendimus mokykloms siūlančių įmonių stendais.

Parodos dalyviai

Prasidėjo registracija mokiniams ir įmonėms į „Jaunojo kolegos“ savaitę
Kokias užduotis reikės atlikti darbe, kaip atrodo darbo diena – mokiniai dažnai negali atsakyti į šiuos
klausimus, o jau mokyklos suole turi pasirinkti profesiją.
Jiems į pagalbą ateina organizacija „Lietuvos Junior Achievement“ ir profesinės savanorystės
projektas „Kam to reikia?!“. Jie balandžio 4–8 dienomis organizuoja „Jaunojo kolegos savaitę“, kuri
suteiks progą mokiniams susipažinti su įvairiomis profesijomis ir bent trumpam pamatyti įmonės darbą
iš arti. Kviečiame prie iniciatyvos prisijungti įmones ir mokyklas. Registruotis galite iki kovo 29 dienos.
Kviečiame Lietuvos STEAM entuziastus išbandyti tarptautinę gerąją patirtį
Ugdymo plėtotės centras įgyvendina tarptautinį Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą
programos projektą MARCH. Jo tikslas – sudominti mokinius moksline veikla, mokslo reikšme kasdieniam
gyvenimui ir pritaikomumu, sprendžiant vietos bendruomenių darnaus vystymosi problemas. Projekto
partneriai iš 7 šalių pernai organizavo šalies ir tarptautinius seminarus, kurių rezultatas – 22 gerosios
STEM ugdymo patirtys. Jas naujų idėjų ieškantys pedagogai gali pritaikyti savo klasėms ir išbandyti.
Ugdymo plėtotės centras kviečia Lietuvos STEAM entuziastus – pedagogus ir pedagogų komandas
– pasirinkti vieną iš šių patirčių ir ją išbandyti. UPC svetainėje galima susipažinti su veiklomis, kurias reikės
atlikti išbandant patirtis, ir kita svarbia informacija. Išbandymas vyks iki 2016 m. spalio pabaigos.
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