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Bendrojo ugdymo tarybos naujienos
2016 m. balandžio 28 d. Bendrojo ugdymo taryba pritarė naujiems vidurinio ugdymo dorinio
ugdymo programos moduliams: bioetikos ir ekologinės etikos, etiketo ir kultūrų įvairovės.
Taryba taip pat pritarė specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo kartu su meniniu ugdymu programų) meninio ugdymo dalies ir meninio ugdymo –
baleto, dailės, muzikos – programų priedų projektams. Dėl meilės ir šeimos modulio dauguma
tarybos narių balsuodami susilaikė.
Kvietimas registruotis į stažuotę Jungtinėje Karalystėje

Britų taryba kartu su Ugdymo plėtotės centru skelbia atranką į stažuotę Jungtinėje Karalystėje.
Stažuotės tikslas – supažindinti Lietuvos švietimo bendruomenę su Jungtinės Karalystės švietimo
sistema: pedagogų patirtimi, aktualiomis švietimo temomis, mokyklomis bei švietimo institucijomis.
5 dienų stažuotės metu bus gilinamasi į kalbą ir kultūrinę įvairovę, XXI a. gebėjimus, medijų
raštingumą, IT taikymą mokyklose, tarptautinį pilietinį ugdymą ir kt. Stažuotojus nuo kitų mokslo metų
Britų taryba kartu su Ugdymo plėtotės centru kvies dalyvauti programose (anglų kalbos mokymo
stiprinimo, medijų raštingumo, STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos ir
kūrybiškumo kompleksinis ugdymas) populiarinimo ir kitose programose pasirinktinai). Tai skatins
teigiamas permainas mokyklose.
Tikslinė grupė – mokyklų, kuriose ugdymo programos vykdomos tautinių mažumų kalba, ir
mokyklų, kuriose ugdymo programos vykdomos valstybine kalba, atstovai.
Paraiškas kviečiame teikti mokyklas iš Klaipėdos miesto, Šalčininkų rajono, Trakų rajono, Vilniaus
miesto, Vilniaus rajono, Visagino, Kauno miesto, Šiaulių miesto, Švenčionių rajono savivaldybių.
Pirmenybė teikiama mokyklų, kuriose ugdymo programos vykdomos tautinių mažumų kalba, atstovams.
Iš kiekvienos mokyklos kviečiame dalyvauti po du atstovus: mokyklos direktorių ir asmenį, kuris bus
atsakingas už planuojamo projekto veiklos (-ų) įgyvendinimą mokykloje.
Apie stažuotės laiką atrinkti dalyviai bus informuojami asmeniškai. Ji planuojama 2016 m. birželio
25 d. – liepos 1 d. Informaciją apie stažuotės trukmę, finansavimo sąlygas, reikalavimus ketinantiems
dalyvauti stažuotėje, atrankos vykdymą rasite UPC svetainėje.
Paraiškų pateikimo galutinis terminas – 2016 m. gegužės 10 d.
transliaciją skiria integruotam ugdymui
2016 m. gegužės 16 d. vyks tiesioginė vaizdo transliacija „Klaipėdos rajono ugdymo įstaigų
geroji patirtis įgyvendinant integruoto ugdymo programas“. Tai penktoji transliacijų ciklo „Etninės
kultūros ir Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programų integracija ugdymo procese“ laida.
Informacija apie naujus vadovėlius
Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje rasite informaciją apie naujus užsienyje
išleistus vadovėlius užsienio kalbai mokytis.
Daugiau informacijos
apie UPC veiklą
ieškokite interneto svetainėje

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