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Akcija „Knygų Kalėdos“ kviečia išpildyti Lietuvos vaikų svajonę skaityti   

Tapkime šios šviesios akcijos dalyviais: 
skaitykime, dovanokime, dalykimės! 

 

          Jau ketvirtą kartą po visą Lietuvą pasklinda Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota akcija „Knygų 
Kalėdos“, Ugdymo plėtotės centras vėl tampa šio renginio draugu. Akcija –  puiki proga išpildyti šalies vaikų 
svajonę skaityti: Prezidentė kviečia dovanoti naujų knygų bibliotekoms, ypač lietuvių autorių knygas.  

Patvirtinta Specializuoto ugdymo krypties programų  sporto ugdymo dalis 

              Lietuvos Respublikos švietimo  ir mokslo ministras 2014 m. spalio 24 d įsakymu Nr. V-1010 patvirtino 
Specializuoto ugdymo krypties programų (pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programų) 
sporto ugdymo dalį.  Pagal programą ugdomi mokiniai, dėl išskirtinių gabumų sportui turintys specialiųjų 
ugdymosi poreikių, galės  siekti aukščiausių sportinių rezultatų. Programa apibrėžia sporto ugdymo turinį,  
žinias, gebėjimus ir nuostatas, kuriuos turi įgyti sportininkas, kad atitiktų reikalavimus jo parengimui ir 
pasiekimams.  Ji remiasi  mokslo naujovėmis, sportininkų treniravimo patirtimi Lietuvoje ir užsienyje.  

Kviečiame įvertinti atnaujintus menų ir technologijų mokyklinių brandos egzaminų vertinimo kriterijus 

             Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Nacionalinis egzaminų centras ir Ugdymo plėtotės 
centras kviečia menų, technologijų dalykų mokytojus, asociacijas svarstyti patikslintus menų ir technologijų 
mokyklinių brandos egzaminų  vertinimo kriterijus. Jie pakoreguoti  remiantis mokytojų, aukštųjų mokyklų 
dėstytojų pasiūlymais  ir egzaminų darbų analizės išvadomis. Korekcijų tikslas – padėti sėkmingai įgyvendinti 
menų ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus, nes numatomi pokyčiai galėtų  būti įgyvendinti jau 
2015 metais.  

                 Siūlymus vertinimo kriterijams prašoma siųsti iki lapkričio 16 d. Menų, technologijų mokyklinio 
brandos egzamino kandidatų  vadovai, būsimieji vertinimo komisijų nariai, dalykų asociacijų atstovai 
kviečiami dalyvauti renginiuose, skirtuose siūlomiems pokyčiams įvertinti. Jie vyks pagal grafiką „Menų ir 
technologijų mokyklinių brandos egzaminų vertinimo kriterijų aptarimas ir sklaida“.  

 

Parodoje „Mokykla 2014“ bus atsigręžta į specialiųjų poreikių turinčius vaikus 

 
 
L            Lapkričio 21–23 dienomis Lietuvos parodų ir 

kongresų centre „Litexpo“ vyksiančios parodos 
„Mokykla 2014“ metu pirmą kartą bus sukurta „Vaiko 
gerovės erdvė“.  Tai vieta, kurioje verdančios 
diskusijos gali prisidėti prie visuomenės požiūrio į 
specialiųjų poreikių turinčius vaikus kaitos.  

 

T 
             Tėvai, pedagogai ir ugdymo strategijų kūrėjai 

diskutuos apie šių vaikų ugdymo problemas, jų  
integraciją į  visuomenę, kuri turėtų prasidėti dar 
bendrojo ugdymo mokykloje.  

            Tėvai bei mokytojai galės pasikonsultuoti apie 
vaikų brandą ir pasiruošimą mokyklai. Renginiuose 

.   dalyvaus specialistai, darbo su kitokiais vaikais patirtį 
skleis ugdymo įstaigų, neformaliojo ugdymo atstovai.  

Daugiau informacijos apie 
UPC veiklą ieškokite 
interneto svetainėje. 

 

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

Savo pastabas ir siūlymus 
Naujienlaiškiui siųskite el. p. 
jadvyga.duksiene@upc.smm.lt 
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