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Pristatomas atnaujintos pagrindinio ugdymo
lietuvių kalbos bendrosios programos projektas

Seminaras „Menų mokyklinis brandos egzaminas:
kūrybinio darbo aprašo rengimo ypatumai“

2013 m. lapkričio 11–18 d. organizuojami
atnaujintos pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos
bendrosios programos projekto pristatymai. Į juos
kviečiami savivaldybių švietimo skyrių ir švietimo
centrų atstovai, bendrojo ugdymo mokyklų vadovai,
lietuvių kalbos mokytojai.
Aptarimus rengia Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras.

2013 m. lapkričio 22 d. vyks seminaras, skirtas
menų mokyklinio brandos egzamino kandidatų darbų
vadovams ar vertintojams.
Renginio tikslas – tobulinti būsimų menų mokyklinio
brandos egzamino vadovų dalykinę kompetenciją,
suteikiant jiems dalykinio teksto suvokimo ir rašymo
gebėjimų.

Regioniniai seminarai Mokyklų struktūros tobulinimo 2011–2013 metų programos patirčiai skleisti
2013 m. lapkričio mėnesį regionuose vyks seminarai mokyklos naujos organizacinės
struktūros ir IKT diegimo mokyklos valdyme patirčiai skleisti. Ją pristatys mokyklos, kurios
dalyvauja Mokyklų struktūros tobulinimo 2006–2009 m. ir 2011–2013 m. programoje.
Bus aptarti mokyklos valdymo struktūros modeliai, jos pokyčių įgyvendinimas. Renginius
organizuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kartu su Ugdymo plėtotės centru ir Švietimo
informacinių technologijų centru.

Jau dabar galite įsigyti pigesnius bilietus į parodą „Mokykla 2013“
Informuojame, kad mokytojų ir mokinių grupėms išankstinius elektroninius bilietus į parodą „Mokykla
2013“ galima užsakyti nuo lapkričio 4 iki 29 d., o registracija į edukacinius parodos renginius prasidės lapkričio
8 d. Dar kartą kviečiame dalyvauti ypatingų mokyklų konkurse. Primename, kad paroda vyks gruodžio 6–8 d.
Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“.
Naujienos trumpai
● Kviečiame susipažinti su UPC projekto „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“ informacija.
● Paskelbti reportažai apie metodines dienas, skirtas bendrojo ugdymo mokyklų pedagogams ir švietimo
specialistams.
●2013 m. lapkričio 13 d. Vilniaus miesto savivaldybėje (Konstitucijos pr. 3) vyks praktinis susitikimas
“Pilietinės partnerystės Vilniaus miesto mokyklose”, skirtas Vilniaus miesto mokyklų pilietinio ugdymo
mokytojams bei socialinės veiklos kuratoriams.
● Patvirtintas Andragogo profesinės veiklos aprašas.
● Pedagogams, kurie siekia padėti romams lengviau integruotis Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose,
pateikiame nuorodas į papildomus informacijos šaltinius.
Daugiau informacijos apie UPC
veiklą ieškokite interneto
svetainėje.

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