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Didaktinis etikos pamokoms skirtas žaidimas „Mano pasirinkimas“ 9–12 (I–IV gimnazijos) klasėms – tai
tarpasmeninis dilemų sprendimo metodas, kurį taikydami mokiniai pagal savo kriterijus ir vertybes įvertina
situaciją  svarsto alternatyvas, priima sprendimus ir juos argumentuoja. Kiekvienam svarbu išmokti priimti
gerus sprendimus: nuo kasdienių iki labai svarbių, etinių, apgalvotų ir turinčių įtakos visam gyvenimui,
karjerai, šeimai.

„MANO PASIRINKIMAS“ – ETIKOS PAMOKOMS

Gegužės 11–12 d. Ugdymo plėtotės centre vyks seminaras 5–12 klasių mokytojams „Medijos ir nacionalinis
saugumas: iššūkiai ir galimybės“. Tikslas – ugdyti mokytojų kompetencijas lvinti mokinių medijų ir
informacinį raštingumą (toliau – MIR) nacionalinio saugumo srityje, pagilinti žinias ir supratimą, ugdyti
gebėjimą juos taikyti praktinėje veikloje, stiprinti šios srities svarbos ugdymo procese nuostatas. Seminaro
lektoriai: Arminas Varanauskas (Žinių ekonomikos forumas) ir Salomėja Bitlieriūtė (Ugdymo plėtotės centras).

Gegužės 3 d. Ugdymo plėtotės centre vyks drauge su Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada organizuojamas
seminaras seminaras „Netikra istorija ir medijų raštingumas“. Reikia atnaujinti požiūrį į medijų raštingumą, kalbėti apie
jį kaip apie istorikus įgalinantį įrankį, padedantį suprasti šiuolaikines medijų formas, tuo pačiu metu ugdantį
ir istorijos raštingumą, supratimą apie būdus, kuriais praeitis gali būti naudojama, – kaip teigiama ar 
neigiama jėga visuomenėje. Seminarą anglų kalba ves istorikas Jasonas Steinhaueris.

MEDIJŲ IR INFORMACINIO RAŠTINGUMO SEMINARAI

2017 m. vasario 27 d. oficialiai prasidėjo naujas
„European Schoolnet“ su partnerėmis institucijomis
Europos šalyse (Austrijoje, Estijoje, Graikijoje, Vengrijoje,
Lietuvoje, Maltoje, Portugalijoje, Slovakijoje, Ispanijoje,
Turkijoje, Italijoje ir Škotijoje) įgyvendinamas projektas
TEACH-UP („TEACHer UPskilling“ – „Mokytojų
kvalifikacijos tobulinimas).kvalifikacijos tobulinimas).

Projektas tęsis trejus metus. Jo veiklos padės
mokytojams naujai pažvelgti į savo vaidmenį ugdymo
procese, spręsti mokytojų kvalifikacijos tobulinimui
kylančius iššūkius. Bus sukurti keturi internetiniai kursai
mokytojams: apie formuojamąjį vertinimą, ugdymo
proceso individualizavimą ir diferencijavimą, problemų
sprendimą bendradarbiaujant ir kūrybiškumo ugdymą.sprendimą bendradarbiaujant ir kūrybiškumo ugdymą.
Atliekant tyrimą, bus svarstomas tokių kursų
veiksmingumas, mentorių, vertinimo įtaka ir t. t.
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