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Valstybinių brandos egzaminų (VBE)
kriterinio vertinimo nuostatų sklaida

Ugdymo naujovės
mokytojų metodinėse dienose
2013 m. kovo 25–27 dienomis Lietuvos parodų
ir konferencijų centre „Litexpo“ vyks metodinės
dienos mokytojams. Jas rengia Ugdymo plėtotės
centras, vykdydamas projektą „Pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos
plėtra (II etapas)“. Ugdymo naujovėmis dalysis
Lietuvos ir užsienio lektoriai.
Plačiau...

Primename, kad tęsiama VBE kriterinio
vertinimo nuostatų sklaida. Ugdymo plėtotės
centre vyks susitikimai su savivaldybių / rajonų
metodinių būrelių pirmininkais: 2013 m. kovo 22 d.
– užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių),
balandžio 10 d. – biologijos, chemijos, fizikos,
informacinių technologijų dalykų. Gautą aktualią
informaciją dalyviai pristatys savivaldybių minėtų
dalykų metodiniuose būreliuose.

Nauja svetainė „Lietuvių kalba 7–8 klasei“
Svetainėje „Lietuvių kalba 7–8 klasei“ jau galima
naudotis pirmosios temos „Sustabdyta akimirka“
mokymosi objektais. Temos idėja – mokiniai mokysis
atskleisti savo išgyvenimus skaitydami, rašydami,
nagrinėdami dienoraščius.
Plačiau...
Pristatomos inovatyvios pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formos
Tęsiamas inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymas Lietuvos savivaldybėse.
Renginiai vyks 2013 m. balandžio 10–11 d. Šiaulių rajone, Šiauliuose, Joniškyje ir Pakruojyje, balandžio
16 d. Ukmergėje, balandžio 23–24 d. Pasvalyje, Biržuose, Rokiškyje ir Kupiškyje. Juos organizuoja UPC
projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“.
Plačiau...

Galimybė tobulėti Jūsų mokiniams
● Mokyklų ir mokinių 2013 m. gegužės 9 d. laukia ketvirtasis „Europos egzaminas“. Jis ypatingas –
Lietuva šių metų antrąjį pusmetį pirmininkaus Europos Sąjungos Tarybai. Egzamino klausimai siejami su ES
raida, veikla, narėmis, politika ir aktualijomis. Taisyklės, vykdymo tvarka pristatomi UPC svetainėje.
● 5–12 klasių mokinius kviečiame pateikti darbus mokinių technologinio ugdymo elektronikos
programos projektinių darbų konkursui „Technologijos – jėga!“. Jo organizatoriai – VšĮ „Smart Sensors
Institute“ kartu su UPC. Konkursui pateikti darbai nuo 2013 m. balandžio 1 d. iki liepos 1 d. bus skelbiami
svetainėje https://smartsensors.lt/community/. Bus vertinami geriausi darbai, sukurti per technologijų
pamokas, techniniuose būreliuose.
● 10–11 klasių mokiniai iki 2013 m. kovo 22 d. gali teikti paraiškas mokytis neakivaizdinėje jaunųjų
politologų mokykloje. Jie gaus svarbių žinių apie valstybės sąrangą, institucijas, politinius reiškinius,
viešojo gyvenimo reiškinius ir įvykius, taps politiškai aktyvesni.

Daugiau informacijos apie UPC
veiklą ieškokite interneto
svetainėje.

Klausimus galite pateikti
el. p. info@upc.smm.lt arba
UPC interneto svetainėje

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

