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Brandos egzaminų programų projektų viešieji svarstymai
Aptartas Brandos egzaminų programų projektų viešųjų svarstymų planas
Ugdymo plėtotės centre (UPC) įvyko brandos egzaminų programų (BEP) projektų viešųjų
svarstymų priemonių plano aptarimas. Viešųjų svarstymų tikslas – aptarti ir suderinti BEP
projektus su mokytojų metodinių grupių nariais, mokyklų vadovais, švietimo skyrių
specialistais, švietimo centrų metodininkais, tėvų, mokinių savivaldos atstovais, mokytojų,
vadovų asociacijomis.
Paskelbtas susitikimų su interesų grupėmis grafikas.
Galutinis BEP projektų koregavimas ir teikimas tvirtinti numatomas 2011 m. gegužės
mėnesį.
Plačiau...

Pasitarimas
„Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino 2013 m. koncepcija“
UPC organizavo pasitarimą dėl bendrųjų lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo tikslų bei
dėl lietuvių kalbos ir literatūros egzamino modelio. Renginys vyko 2011 m. kovo 17 d. AB
SWEDBANK konferencijų salėje. UPC siekė tęsti bendradarbiavimą, prasidėjusį svarstant
Vidurinio ugdymo bendrųjų programų projektus, bei įtraukti visas suinteresuotas grupes į
lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino modelio kūrimą. Pasitarime dalyvavo
aukštųjų mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros katedrų atstovai, lietuvių kalbos mokytojų
asociacijų, mokinių savivaldos nariai ir kitų suinteresuotų institucijų atstovai.
Plačiau...

Dėl brandos egzaminų programų projektų diskutuota su švietimo asociacijomis
UPC 2011 m. kovo 18 d. surengė
Brandos egzaminų programų
projektų (BEP) ir Vidurinio
ugdymo bendrųjų programų
(VUBP) diegimo viešąjį svarstymą
su dalykų mokytojų, tėvų ir
mokinių asociacijomis. Susitikimo
metu buvo pristatyti ir aptarti
BEP projektai ir
bendradarbiavimo galimybės
diegiant Vidurinio ugdymo
bendrąsias programas.
Plačiau...

Brandos egzaminų programų projektų 2013 m. viešieji svarstymai
regionuose
Ugdymo plėtotės centras kviečia dalykų mokytojus, mokytojų metodines grupes,
metodinius būrelius teikti siūlymus brandos egzaminų programų koregavimui. Šių
pasiūlymų pagrindu 2011 m. balandžio 18–21 dienomis regionuose bus surengti viešieji
svarstymai, kuriuose drauge su mokytojų atstovais dalyvaus Švietimo ir mokslo
ministerijos ir UPC darbuotojai.
Plačiau...

UPC skelbia dalykų mokytojų ir vadovų
asociacijų rėmimo projektų konkursą, skirtą
atnaujintų Vidurinio ugdymo bendrųjų
programų diegimui, kuriame gali dalyvauti
dalykų mokytojų, vadovų, profesinių
mokyklų, pagalbos mokyklai institucijų
asociacijos.
Plačiau...
UPC Kvalifikacijos tobulinimo ir
kompetencijų skyrius, atnaujindamas
švietimo konsultantų duomenų bazę,
kviečia registruotis švietimo konsultantus,
turinčius galiojantį švietimo konsultanto
pažymėjimą.
Plačiau...
Kviečiame susipažinti su kūrybiškumo ir
verslumo skatinimui skirto projekto KLIK
atrankos rezultatais.
Plačiau...
Pedagogai kviečiami dalyvauti nuotoliniuose
kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Ką turi
žinoti pedagogas apie grėsmes internete“,
kuriuose apžvelgiamos pagrindinės saugaus
naudojimosi kompiuteriu ir internetu temos,
vaikams iškylančios grėsmės dėl interneto,
paaiškinama, kaip jų išvengti.
Plačiau...
2011 m. gegužės 9 d. Lietuvos mokyklos ir
visi šalies gyventojai kviečiami dalyvauti
Europos egzamine.
Plačiau...

Daugiau informacijos apie UPC
veiklą ieškokite interneto
svetainėje.
Klausimus galite pateikti el. paštu
info@upc.smm.lt arba
UPC interneto svetainėje
Savo pastabas ir siūlymus
Naujienlaiškiui siųskite el. paštu
jadvyga.duksiene@upc.smm.lt

