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Prasideda medijų ir informacinio raštingumo ugdymo mokymų vadovų grupės atranka
Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti projekto „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas (II etapas)“
mokymų vadovų grupės atrankoje.
Ugdymo plėtotės centras įgyvendina projektą „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas (II etapas)“.
Jo tikslas – užtikrinti ilgalaikę ir tvarią medijų ir informacijos raštingumo ugdymo Lietuvos mokyklose sklaidą,
remiantis geraisiais Šiaurės šalių pavyzdžiais. Siekiant šio tikslo, ketinama parengti ekspertų-mokymų vadovų
grupę, kuri skirtinguose Lietuvos regionuose vestų 10 mokymų mokytojams pagal MIR skirtą pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo programos modulį.
Ketiname atrinkti 12 asmenų grupę, kurioje 6 lektoriai turėtų dėstytojo patirties ir 6 lektoriai – praktinio darbo
mokykloje patirties.
Šie asmenys bus pakviesti dalyvauti 4 dienų trukmės mokymuose, vedamuose eksperto iš Švedijos Goran
Andersson. Taip pat atrinkti asmenys patys ves 2 dienų trukmės mokymus mokytojams, padės jiems rengti MIR
integravimo pamokų planus.
Norinčiuosius prašome užpildyti anketą ir atsiųsti elektroniniu paštu regina.zukiene@upc.smm.lt iki 2016 m.
spalio 10 d. 17 val. Apie atrankos rezultatus pranešime el. paštu iki 2016 m. spalio 14 d.

„Mokytojo TV“ pristato tiesioginių vaizdo transliacijų programą
Kviečiame susipažinti su Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ 2016 metų II pusmečio tiesioginių vaizdo
transliacijų internetu programa.

Daugiau informacijos www.upc.smm.lt

Savo pastabas ir siūlymus siųskite naujienlaiskis@upc.smm.lt

„Mokytojo TV“ 2016 m. II pusmečio transliacijų programa
Data

Tema

Sritis

RUGSĖJIS
2016 09 22 Vienuoliktoke, tapk Lietuvos jaunųjų matematikų mokyklos studentu!

Matematika

2016 09 28 Meninio ugdymo aktualijos

Meninis ugdymas

2016 09 29 Mokyklos vaidmuo įgyvendinant prekybos žmonemis prevenciją

Medijų ir informacinis
rastingumas

SPALIS
2016 10 04 2016 metų biologijos, chemijos ir fižikos valstybinių brandos egžaminų
režultatai ir įžvalgos
2016 10 05 Mužikinio ugdymo aktualijos: Lietuvos mokinių mužikos olimpiada ir
mužikos mokytojų kompetencijų tobulinimo galimybes
2016 10 06 2016 metų matematikos valstybinio brandos egžamino režultatai ir įžvalgos

Gamtamokslinis ugdymas,
brandos egžaminai
Meninis ugdymas

2016 10 10 IQES online: dažniausiai užduodami klausimai

Matematika, brandos
egžaminai
Mokyklos įsivertinimas

2016 10 11 Ugdymo turinio įgyvendinimas 2016–2017 mokslo metais

Ugdymo turinys

2016 10 13 2016 metų informacinių technologijų valstybinio brandos egžamino
režultatai ir įžvalgos
2016 10 17 Kaip buti saugesniam internete: tapatybes vagystes, piratavimas,
interneto etiketas
2016 10 18 Ar visi mes galime buti mokyklų vadovais?

Informacines technologijos,
brandos egžaminai
Medijų ir informacinis
rastingumas
Vadyba

2016 10 19 Pilietiskumo pamokos plano pristatymas

Pilietiskumo ugdymas

2016 10 21 Sachmatų integravimo į pradinio ugdymo turinį galimybes

Pradinis ugdymas

2016 10 24 Mokyklos vaidmuo įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus

Globalusis svietimas

2016 10 25 Sveikatos ir lytiskumo ugdymo bei rengimo seimai bendrosios programos
Sveikatos ugdymas
pristatymas
2016 10 26 Dailes ugdymo aktualijos: Lietuvos mokinių dailes olimpiada ir dailes
Meninis ugdymas
mokytojų kompetencijų tobulinimo galimybes
2016 10 27 Naujos galimybes mokinių socialiniam-pilietiniam ugdymui dalyvaujant DofE Pilietiskumo ugdymas
programoje
LAPKRITIS
2016 11 03 Kaip buti saugesniam internete: saugumas ismaniuosiuose įrenginiuose,
Medijų ir informacinis
snipinejimo programos, slaptažodžiai
rastingumas
2016 11 08 2016 metų istorijos ir geografijos valstybinių brandos egžaminų režultatai ir Socialiniai mokslai, brandos
įžvalgos
egžaminai
2016 11 09 Sokio ugdymo aktualijos: tarptautines konferencijos „Sokio ugdymo
Meninis ugdymas
tendencijos ir perspektyvos“ režultatų apžvalga
2016 11 15 Lietuvių kalbos ir literaturos brandos egžamino vertinimo kriterijų aptarimas Lietuvių k. ir literatura,
brandos egžaminai
2016 11 16 Geografinių informacinių sistemų (GIS) taikymas aplinkos tyrimams
Socialiniai mokslai
2016 11 17 Geros mokyklos koncepcijos nuostatų raiska praktikoje

Vadyba

2016 11 21 Technologinio ugdymo aktualijos

Technologinis ugdymas

2016 11 22 Lietuvos mokinių technologinio ugdymo olimpiada ir technologijų mokytojų Technologinis ugdymas
kompetencijų tobulinimo galimybes
2016 11 23 Teatro ugdymo aktualijos ir mokytojų kompetencijų tobulinimo galimybes
Meninis ugdymas
2016 11 29 Mokyklų veiklos tobulinimas. Ko gali tiketis mokyklos?

Mokyklų veiklos tobulinimas

2016 11 30 Kaip kuriama gera mokykla Klaipedos mieste?

Vadyba

GRUODIS
2016 12 01 Daugiafunkcių centrų aktualijos

Daugiafunkciai centrai

2016 12 06 Kompiuterinių mužikos technologijų taikymas mužikos pamokose

Meninis ugdymas

2016 12 07 Gamtamokslinio ir socialinio ugdymo pradinese klasese aktualijos

Pradinis ugdymas

2016 12 08 Isores vertintojai: atranka, mokymai, atestavimas

Vadyba

2016 12 12 Geroji patirtis STEAM tinklo mokyklose

STEAM

2016 12 13 Lietuvos istorijos CV (curriculum vitae) – ką turetų žinoti ir akcentuoti
istorijos mokytojai
2016 12 14 Technologinio ugdymo aktualijos: STEAM

Socialiniai mokslai

2016 12 19 Skaitymo gebejimų pletojimas pradiniame ugdyme

Pradinis ugdymas

2016 12 21 Technologijų brandos egžamino įgyvendinimo tobulinimas

Technologinis ugdymas

Technologinis ugdymas

Transliacijų laiką, informaciją apie transliacijų dalyvius, prisijungimo nuorodas ir transliacijų
archyvą rasite „Mokytojo TV“ svetaineje mokytojotv.upc.smm.lt.
Transliacijų temos ir datos gali keistis.
Kvieciame aktyviai siulyti transliacijų temas el. p. mokytojotv@upc.smm.lt.
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