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Svarstome 2014-ųjų metų brandos egzaminų,
įskaitų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo tvarkaraščių projektus

Vyks lituanistų konferencija Seinuose

2013 m. spalio 11–12 dienomis Seinų Lietuvių
namuose ir Seinų lietuvių „Žiburio“ gimnazijoje vyks
Nacionalinio egzaminų centro svetainėje
Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lituanistų
paskelbti svarstyti 2014-ųjų metų brandos egzaminų konferencija „Mūsų kalba – mūsų tekstai – mūsų
tvarkaraščių projektų 3 variantai, įskaitų ir
gyvenimai“. Joje bus aktualizuojamos svarbios
pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo
lituanistikai Meilės Lukšienės idėjos, analizuojami
tvarkaraščio projektai.
humanitarinės kultūros vietos visuomenėje ir
Kviečiame apsvarstyti projektus ir iki spalio
lituanistikos atsinaujinimo klausimai.
1 dienos pareikšti savo nuomonę dėl Jums
Dalyvių registracija vyksta iki spalio 8 d.
priimtiniausio tvarkaraščio varianto.
Atrenkami skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme konsultantai
UPC projektas „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“ kviečia kūrybiškai dirbančius mokytojus
dalyvauti skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme konsultantų atrankoje. Projekte kuriamos
skaitmeninės mokymo priemonės, skirtos mokytis chemijos, dorinio ugdymo, Lietuvos geografijos, lietuvių
kalbos ir literatūros, Lietuvos istorijos, matematikos, meninio ugdymo, tautinių mažumų gimtųjų kalbų,
technologijų.
Paraiška užpildoma iki 2013 m. spalio 14 d.
Konkursas „Technologijos – jėga 2!“
Ugdymo plėtotės centras kartu su VšĮ „Smart Sensors Institute“ fondu „Kit2Kid“ vėl organizuoja
mokinių technologinio ugdymo elektronikos programos projektinių darbų konkursą. 5–12 klasių mokiniai
jam gali pateikti per technologijų pamokas ir / ar techniniuose būreliuose sukurtus projektinius darbus.
Lietuvos edukologijos universiteto konferencijos
● 2013 m. spalio 14 d. Vilniaus mokytojų namų svetainėje ( Vilniaus g. 39, Vilnius) vyks švietimo ekspertės,
mokslininkės ir tyrėjos iš JAV Katherine McKnight seminaras „Argumentation in Writing“. Ji analizuos
argumentavimo gebėjimų ugdymą. Kviečiami dalyvauti 5–12 klasių užsienio ir gimtosios kalbos mokytojai.
● 2013 m. spalio 29 d. Lietuvos edukologijos universitete (Studentų g. 39, Vilnius) vyks konferencija
„Gamtamokslinis eksperimentas mokykloje: patirtis, problemos, perspektyvos“. Renginyje bus gvildenamos
gamtamokslinio ugdymo(si) aktualijos, jo ryšys su bendrųjų kompetencijų tobulinimu.
Svetainė „Consumer Classroom“ – vartotojų švietimui Europos mokyklose
Naujoji svetainė „Consumer Classroom“ – daugiakalbis portalas, skirtas skatinti vartotojų švietimą,
ypač būsimų vartotojų ugdymą Europos valstybių vidurinėse mokyklose. Kiekvienas mokomasis dalykas turi
vartotojų švietimo elementų. Svetainė padeda mokytojams gauti informacijos apie vartojimą, pasirengti
pamokoms, bendradarbiauti internetu su kitais Europos mokytojais.
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

