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MIELAS Mokytojau, SVEIKINAME MOKSLO
IR ŽINIŲ DIENOS PROGA!

Didieji dalykai būna paprasti.
Laiko upė vėl atplukdo Rugsėjį.
Tu pasitiksi mokinius – auginsi juos ir augsi pats.
Tavo triūsas, meilė įveiks laiką ir gyvens jų kūryboje.
Duonos kepale. Naujame name.
Vaikuose, kuriuos jie augins.
Atradimuose, kuriuos jie padarys.
Viršūnėse, kurių jie sieks.
Iš visos širdies linkime Tau šiame kelyje
sveikatos, įkvėpimo ir visokeriopos sėkmės!
Ugdymo plėtotės centro darbuotojų vardu
direktorius Giedrius Vaidelis

Prasidėjo metodinės dienos „Vertinimas ugdymo procese“
2013 m. rugpjūčio 26–29 d. ir rugsėjo 4 d. Ugdymo plėtotės centre ir Vilniaus Tuskulėnų vidurinėje
mokykloje vyksta nemokami renginiai savivaldybių dalykų mokytojų metodinių būrelių pirmininkams „Vertinimas
ugdymo procese“. Tęsdamas metodinių dienų tradiciją, šiuos renginius organizuoja Ugdymo plėtotės centras. Jie
skirti Meilės Lukšienės 100-osioms gimimo metinėms.
Renginių tikslas – aptarti ugdymo turinio naujoves, aktualią dalykinę medžiagą, 2013–2014 mokslo metų
prioritetus, mokinių pasiekimų vertinimą ugdymo procese, metodinių būrelių veiklos patirtį ir perspektyvas.

Patvirtintos meninio ugdymo programos
2013 metų liepos 12 dieną Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras patvirtino šias programas:
● Vidurinio ugdymo menų pažinimo bendrąją programą (Žin., 2013, Nr. 78-3955).
● Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo

kartu su dailės ugdymu

programų) dailės ugdymo dalį (Žin., 2013, Nr. 79-4015).
● Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu
programų) muzikos ugdymo dalį (Žin., 2013, Nr. 79-4014).

Pagalba mokytojui UPC svetainėje
● 2013 m. vasarą atnaujinta mokytojams aktuali medžiaga.

● Skelbiamos Virtualios edukacinės bibliotekos naujienos (2013 m. birželis–rugpjūtis).

Mokytojų asociacijų atstovus kviečiame registruotis į stažuotes užsienyje
UPC projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ skelbia
mokytojų asociacijų atstovų atranką į stažuotes užsienyje. Atstovai susipažins su Latvijos, Lenkijos, Estijos,
Vokietijos ir Didžiosios Britanijos (Škotijos) mokytojų asociacijų veikla užtikrinant mokytojų darbo kokybę ir
atstovaujant jų interesams, su šių šalių švietimo sistema.
Paraiškos stažuotis Latvijoje pateikiamos iki 2013 m. rugsėjo 6 d., kitose šalyse – iki 2013 m. rugsėjo 20 d.
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

