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Dalyvaukite mokytojų meistriškumo programoje
Jungtinėse Amerikos Valstijose (angl. Teaching
Excellence and Achievement Program – TEA).
Programa skirta vidurinių mokyklų anglų kalbos,
matematikos, socialinių ir gamtos mokslų mokytojams,
turintiems ne mažesnį kaip 5-erių metų mokytojo
darbo stažą visu etatu. JAV vyriausybė padengia visasdarbo stažą visu etatu. JAV vyriausybė padengia visas
programos išlaidas.
Teikti paraiškas galite iki 2017 m. balandžio 3 d.

MOKYTOJŲ MEISTRIŠKUMO
PROGRAMA JAV

Balandžio 21 d. Velžio gimnazijoje vyks nemokamas
seminaras „Planšetės „iPad“ ugdymo procese“.
Seminaras skirtas mokyklų vadovams, pavaduotojams
ir ugdymo koordinatoriams, kurio metu sužinosite
apie technologijų įtaką, su kolegomis dalinsitės gerąja
patirtimi, dalyvausite praktiniame užsiėmime su
planšetiniais kompiuteriais ir diskutuosite apieplanšetiniais kompiuteriais ir diskutuosite apie
iššūkius ir galimybes.
Nepraleiskite progos apsilankyti Velžio gimnazijoje,
kuriai vadovauja inovatyviausias vadovas – direktorius
Rimtas Baltušis, kurį „Inovatyviausių mokytojų
apdovanojimai 2016“ išrinko Metų mokyklos vadovu.

PLANŠETINIŲ KOMPIUTERIŲ
PANAUDOJIMAS UGDYMO
PROCESEBalandžio 12–13 d. Radviliškio Vinco Kudirkos

pagrindinėje mokykloje vyks paroda „Sužinokime.
Tobulėkime. Veikime“. Parodoje suplanuota daugiau
kaip 70 nemokamų renginių mokytojams ir mokyklų
vadovams, veiks stendai, kuriuose galėsite susipažinti
su ugdymo(si) priemonėmis, įrankiais ir edukacinėmis
programomis.programomis.
Parodos lankytojams siūlome renginius šiuo metu
aktualiausiomis temomis: ugdymo turinio atnaujinimo
kryptys, bendrieji ugdymo planai, mokyklų strateginis
planavimas. Parodoje toliau gvildensime ir kitas
svarbias temas: Geros mokyklos koncepcijos
įgyvendinimo galimybes mokykloje, mokinių
pasiekimų ir pažangos rezultatų gerinimą, ugdymopasiekimų ir pažangos rezultatų gerinimą, ugdymo
proceso tobulinimą.
Pasižymėkite savo kalendoriuose balandžio 12–13 d.,
pasidalykite šia informacija su savo kolegomis
švietimiečiais ir kartu atvykite į Radviliškį!
Apsilankymas parodoje nemokamas, parodos renginiai
vyks be dalyvių išankstinės
registracijos.registracijos.

Atkreipiame dėmesį,
kad pažymos dėl
dalyvavimo 
parodoje bus
išduodamos tiems
parodos lankytojams, kurie
turi vartotojo paskyrąturi vartotojo paskyrą
informacinėje sistemoje
„Ugdymo sodas“.

SKELBIAME PARODOS
RENGINIŲ PROGRAMĄ
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