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Įvertinę inovacijas, geriausių inovacijų
teikėjus pakviesime 2017 m. rugsėjo –
lapkričio mėn. dalyvauti švietimo inovacijų
forumuose ir savo produktus pristatyti
švietimo bendruomenei. Inovacijos, kurias
forumuose geriausiai įvertins švietimo
bendruomenė, bus išbandytos Lietuvosbendruomenė, bus išbandytos Lietuvos
bendrojo ugdymo mokyklose.

Kviečiame įmones, kuriančias inovacijas,
kurios:
• skatina ugdymo turinio atsinaujinimą;
• kelia naujus iššūkius mokymo metodams;
• skirtos mokiniams motyvuoti, ugdyti
mokinių ir mokytojų bendrąsias, dalykines,
skaitmeninę ir globaliąją kompetencijas;skaitmeninę ir globaliąją kompetencijas;
• skatina problemų sprendimą
bendradarbiaujant;
• skirtos įtraukiajam ugdymui.

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas
projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų
bendrųjų ir dalykinių kompetencijų
tobulinimas“, kviečia verslo įmones, 
kuriančias švietimui skirtus inovatyvius
produktus,dalyvauti švietimo inovacijų
atrankoje. atrankoje. 

ATRANKA DALYVAUTI
INOVACIJŲ FORUMUOSE

„Europos savaitė Seime“

Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija drauge su
Ugdymo plėtotės centru ir Goethe‘s institutu Vilniuje rengia
viešuosius debatus mokiniams „Ar skirtingi integracijos
tempai būtų naudingi Europos Sąjungai?“. Debatai bus
filmuojami ir paruošta vaizdinė medžiaga bus paskelbta
„Mokytojo TV“. Kviečiame žiūrėti ir pasinaudoti ja kaip
mokymo priemone. mokymo priemone. 

Primename, jog „Europos egzaminas“ raštu vyks
2017 m. gegužės 9 d.

Ugdymo plėtotės centras mokytojams, kartu su mokiniais
besirengiantiems „Europos egzaminui“, parengė metodinius
patarimus Europos pamokai. Metodinėje medžiagoje
mokytojai gali rasti integruotos pilietiškumo, istorijos ir
geografijos pamokos planą, metodų aprašymus, užduočių
lapus mokiniams, nuorodas į vaizdo ir kt. šaltinius. 

EUROPOS SAVAITĖ

Interaktyvios lentos, išmanieji įrenginiai, naudojami
mokymosi ar ugdymo procese, jau seniai nieko nestebina ir
tapo kasdienybe. Technologijos užima svarbią vietą mūsų
gyvenime, keičia mūsų įpročius ir mus pačius. Šiame
straipsnyje pristatomi nauji Lietuvos nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos darbai skaitmeninant ir viešinant
lietuvių autorių kūrinius. lietuvių autorių kūrinius. 
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Atkreipiame dėmesį, kad dažniausiai užduodamų
klausimų skyriuje yra skelbiama informacija apie
Mokyklų veiklos tobulinimo projektų konkursą
(priemonė „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo
mokyklų veiklos tobulinimas“).

Informuojame, kad nuo 2017 m. gegužės 2 d. Ugdymo
plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyrius
konsultuoja mokyklų veiklos klausimais. Rūpimą
klausimą galite užduoti tel. (8 5) 276 5992 arba el. paštu
klauskite@upc.smm.lt. Dažniausiai užduodami
klausimai skelbiami Ugdymo plėtotės centro
tinklalapio tinklalapio DUK skyriuje.

KONSULTACIJOS MOKYKLŲ VEIKLOS KLAUSIMAIS

NAUJIENLAIŠKIS
Nr. 122017 m . gegužės 4 d.
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