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Teikime siūlymus Pradinio, pagrindinio ir 
vidurinio ugdymo programų aprašo projektui 

 

Atnaujinta Priešmokyklinio ugdymo  
bendroji programa 

 

       Pristatome  Pradinio, pagrindinio ir vidurinio 
ugdymo programų aprašo projektą. Jis parengtas  
įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2012–2016 metų programą. Apraše šalies švietimo 
bendruomenė susitaria dėl pradinio, pagrindinio ir 
vidurinio ugdymo programų tikslų ir laukiamų 
ugdymo(si) rezultatų.  
       Kviečiame Iki 2014 m. rugsėjo 15 d.  mokyklų 
bendruomenes, mokytojus ir visus suinteresuotus 
asmenis teikti pastabas ir siūlymus šiam projektui. 
 

 
              Dauguma Europos šalių peržiūri savo ankstyvojo  
     ugdymo politiką. Lietuvoje atnaujinta Priešmokyklinio  
     ugdymo bendroji programa. Ji orientuota į būsimųjų  
     pirmokų socialinius gebėjimus, daug dėmesio skirta jų  
     kūrybiniams, mąstymo gebėjimams, siekta suderinti  
     ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 
     programas. 
               Kviečiame pasigilinti, kokią galimybę atnaujinta 
     programa teikia sėkmingam vaikų mokymosi startui.   
  

 

Švietimo ir mokslo ministerija kviečia teikti kandidatūras Meilės Lukšienės premijai gauti 

         Iki rugsėjo 15 d. galima teikti kandidatūras Meilės Lukšienės premijai gauti. Premijos tikslai – įprasminti 
švietimo reformos pradininkės habil. dr. Meilės Lukšienės atminimą ir skatinti jaunus pedagogus aktyviai 
dalyvauti švietimo plėtroje. Vertinant kandidatų veiklą prioritetai bus šie: ugdymo demokratizavimas ir 
modernizavimas, humanizmo, kūrybiškumo idėjų sklaida, sėkmingi edukaciniai projektai. Bus atsižvelgta ir į 
palankius mokinių, tėvų atsiliepimus, sėkmingą bendradarbiavimą su kolegomis ir lyderystę. 

Patvirtintas reikalavimų 
 mokytojų kvalifikacijai aprašas 

 

 
Vyks „Mokyklos vadybos pagrindų“ įskaita  

 

         Kviečiame susipažinti su Lietuvos Respublikos 
švietimo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu  
Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai 
aprašo tvirtinimo“   UPC  interneto svetainės 
skyriuje „Kvalifikacijos tobulinimas / Atestacija“.  

      
         2014 m. rugsėjo 25 d. Ugdymo plėtotės centras 
organizuoja „Mokyklos vadybos pagrindų“ įskaitą 
eksternu besiatestuojantiems mokyklų vadovams, jų 
pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojantiems 
skyrių vedėjams. 

 

Naujienos trumpai 
 

● 2014 m. rugsėjo 26–27 dienomis Biržų pilies arsenalo konferencijų salėje (J. Radvilos g. 3, Biržai) vyks 
Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lituanistų ir istorikų forumas „Lietuvos pasakojimas mokykloje: kokį 
turime, kokį kursime?“. 

● UPC projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ skelbia 
atranką dalyvauti mini mokymuose. Įstaigos svetainėje rasite mokymų tematiką, trukmę, atrankos kriterijus, 
paraiškų teikimo sąlygas. Paraiškos pateikiamos iki 2014 m. spalio 8 d. 

● 2014 m. spalio 24 d. Vilniuje Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija rengia 16-ąją LAKMA nacionalinę 
asamblėją ir konferenciją. Jos dalyviai – anglų kalbos specialistai, dirbantys įvairiose ugdymo pakopose. 

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 
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