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Patvirtinti 2011– 2013 metų
bendrieji ugdymo planai

Švietimo ir mokslo ministras Gintaras
Steponavičius 2011 m. birželio 7 d. patvirtino
2011– 2013 metų pradinio, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programų bendruosius
planus. Jie suteikia mokykloms daugiau laisvės
įgyvendinant dalykų programas, organizuojant
ugdymo procesą ir teikiant mokiniui reikalingą
mokymosi pagalbą. Nustatytas tik privalomų
mokymosi dalykų sąrašas ir minimalus jiems
skiriamų valandų skaičius. Dauguma kitų
nuostatų yra rekomendacinio pobūdžio. Pasak
G. Steponavičiaus, dabar mokyklai suteikiama
proga panaudoti savo kūrybines galias, patirtį ir
kartu prisiimti atsakomybę už ugdymo
rezultatus.
Plačiau...

Mokyklų bibliotekininkai dar gali
užsiregistruoti į APPLE kursus Klaipėdoje
(Klaipėdos turizmo mokykloje, Taikos pr.
69, www.ktm.lt):
A grupė – liepos 11–15 d.
B grupė – liepos 18–22 d.
Plačiau...
Dalykų mokytojų asociacijos tęsia
veiklas pagal Dalykų mokytojų ir vadovų
asociacijų rėmimo projektų konkurso,
skirto atnaujintų Vidurinio ugdymo
bendrųjų programų diegimui, projektus.
Plačiau...

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams
įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo projektas
Švietimo ir mokslo ministerija teikia derinti Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo
priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo projektą.
Iki 2011 m. liepos 4 d. laukiama jūsų pritarimo, siūlymų ar pastabų el. pašto
adresu edita.sedereviciute@smm.lt.
Plačiau...

Atlikta Lietuvos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos analizė
Mykolo Romerio universiteto mokslininkų grupė parengė „Lietuvos pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo sistemos analizę“.
Mokslininkai įvertino sistemos būklę: teisinę bazę, paslaugų teikėjus, vadybinius ir
edukacinius procesus, paslaugų kokybę ir jų įtaką ugdymui. Jie situaciją įvertino Europos
Sąjungos šalių pedagogų kvalifikacijos kėlimo sistemų kontekste, pateikė siūlymų, kaip ją
tobulinti.
Kviečiame susipažinti su šia UPC projekte „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir
perkvalifikavimo sistemos plėtra“ atlikta analize.
Plačiau...

Užsienio kalbų mokytojams: UPC
projekte „Mokymosi krypties pasirinkimo
galimybių didinimas 14–19 metų
mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi
diferencijavimas ir individualizavimas
siekiant ugdymo kokybės, reikalingos
darbo pasauliui“ sukurti bandomieji
anglų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbų
testai. Jų taikymas leistų nustatyti
mokinių kalbinės kompetencijos lygį
baigiant pagrindinio ugdymo programą ir
padėti pasirinkti šį lygį atitinkantį
užsienio kalbos mokymosi kursą.
Plačiau...
Daugiau informacijos apie UPC
veiklą ieškokite interneto
svetainėje.
Klausimus galite pateikti el. p.
info@upc.smm.lt arba
UPC interneto svetainėje

Diskutuokime apie socialinės mokinių veiklos vykdymą mokyklose
2011 metų birželio 21 dieną 15 val. UPC kviečia dalyvauti atviroje diskusijoje „Socialinė
mokinių veikla mokyklose: iššūkiai ir galimybės“, kuri vyks Vilniaus rotušės mažojoje salėje.
Diskusijoje dalyvaus UPC, ŠMM, Lietuvos mokinių parlamento, Lietuvos moksleivių sąjungos,
mokyklų administracijų atstovai, mokytojai, moksleiviai, nevyriausybinių organizacijų atstovai
ir kt. Joje bus aptarti socialinės mokinių veiklos tobulinimo klausimai. Tai vienas iš renginių,
skirtų Europos savanoriškos veiklos metams.
Plačiau...

Savo pastabas ir siūlymus
Naujienlaiškiui siųskite el. p.
jadvyga.duksiene@upc.smm.lt

