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Viešai svarstome brandos darbo programos projektą
Rengiama brandos darbo – naujo mokinių pasiekimų vertinimo įrankio Lietuvoje – programa. Ją rengia
Nacionalinis egzaminų centras. Mokyklų bendruomenės, įvairių dalykų mokytojai, mokinių organizacijos,
mokinių tėvai kviečiami aptarti viešam svarstymui teikiamą
brandos darbo programos projektą ir
klausimus, pastabas, pasiūlymus atsiųsti iki 2014 m. gegužės 22 dienos.
Technologijų ir menų mokykliniai brandos egzaminai: bus apibendrinta įgyvendinimo patirtis
Švietimo ir mokslo ministerija, Nacionalinis egzaminų centras ir Ugdymo plėtotės centras organizuoja
technologijų ir menų mokyklinių brandos egzaminų apibendrinimo seminarus ir kviečia suinteresuotus
asmenis aktyviai dalyvauti ir pasidalyti egzaminų įgyvendinimo patirtimi.
● 2014 m. birželio 3 ir 5 d. vyks seminarai „Technologijų mokyklinis brandos egzaminas: sėkmės, patirties
apibendrinimas“. Kviečiami technologijų mokyklinio brandos egzamino kandidatų vadovai (vidurinio ugdymo
ir profesinio mokymo technologijų mokytojai), vertinimo komisijų nariai bei pirmininkai. Birželio 9 d. vyks
konsultacija internetu. Jos dalyviai – ugdymo įstaigų administracijos atstovai, savivaldybių administracijų
specialistai (švietimo skyrių, švietimo centrų), atsakingi už technologinį ugdymą.
● 2014 m. birželio 4, 11, 12, 19 ir 26 d. vyks seminarai „Menų mokyklinis brandos egzaminas: sėkmės,
patirties apibendrinimas“. Kviečiami menų mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijų pirmininkai,
kandidatų vadovai, vidurinio ugdymo menų dalykų mokytojai, ugdymo įstaigų administracijos atstovai,
savivaldybių administracijų specialistai (švietimo skyrių, švietimo centrų), atsakingi už meninį ugdymą.
Švietimo bendruomenių asociacijų rėmimo konkurso rezultatai
Pristatome 2014 m. švietimo bendruomenių asociacijų rėmimo konkurso, kurį suorganizavo Švietimo ir
mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, rezultatus, finansuotų asociacijų veiklų įvairovę.
Vyks tarptautinė konferencija „IKT projektai mokykloje“
2014 m. birželio 6 d. kviečiame įvairių dalykų mokytojus, kurie domisi IKT naujovėmis ir jų taikymu,
dalyvauti konferencijoje „IKT projektai mokyklai“. Renginį Lietuvos Respublikos Seime (Gedimino pr. 53,
Vilnius) organizuoja Ugdymo plėtotės centras, Švietimo informacinių technologijų centras ir Vilniaus
universitetas. Konferencijoje bus apžvelgti planuojami IKT veiksmai Lietuvos švietime, pristatyti Lietuvos
švietimo institucijų vykdomų tarptautinių ir nacionalinių IKT projektų rezultatai ir praktinės veiklos.
Kviečiame dalyvauti projekto MARCH veikloje „Gamtos mokslų tiriamieji darbai“
Ugdymo plėtotės centras įgyvendina Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos projektą
MARCH. Kviečiame mokyklas dalyvauti šio projekto veikloje „Gamtos mokslų tiriamieji darbai“: mokiniai
labiau pamėgs gamtos mokslus, įsitrauks į praktinę veiklą, tyrinės ir bendrai spręs problemas. Veiklos trukmė:
2014 m. rugsėjis –2015 m. kovas. Registruotis galima iki 2014 m. gegužės 30 d.
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