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Prasideda 2015 metų brandos egzaminų rezultatų apibendrinimas 

Menų brandos egzaminas Technologijų brandos egzaminas 
 
           Birželio 11 d. Lietuvos edukologijos universitete 
vyks metodinė konsultacija „2015 metų menų brandos 
egzamino rezultatų apibendrinimas“.  
          Egzamino įgyvendinimo patirtį skleisti kviečiami 
vidurinio ugdymo menų mokytojai – kandidatų vadovai, 
brandos egzamino komisijų pirmininkai ir vertintojai. 
 

 
        Birželio 18 d. „Mokytojo televizija“ transliuos 
internetu laidą, kurioje bus apibendrintas 2015 
metų technologijų brandos egzamino vykdymas.  
        Jo įgyvendinimo analizė ir apibendrinimas 
tapo svarbūs pasikeitus egzamino vertinimo 
kriterijams.  

 

 

Artimiausios 
transliacijos 

  
 ● Birželio 5 d.– „Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos rengimas ir 
įgyvendinimas“. Bus aptarta priešmokyklinio ugdymo nauda, pristatyta atnaujinta 
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, svarbiausi jos rengimo akcentai, 
naujovės, aptartas jos įgyvendinimas. 
 ● Birželio 11 d. –  „Kas yra kas? Medijų ir informacinis raštingumas“. Bus aptarta 
medijų ir informacinio raštingumo samprata, jo stiprinimo bendrajame ugdyme 
galimybės ir priemonės. 

Parengta trečioji nacionalinio saugumo pamoka 

              
          Ugdymo plėtotės centras kartu su Lietuvos kariuomene parengė nacionalinio saugumo pamokų ciklo 
„Lietuvos aktualijos: o ką manai Tu?“ pamoką „Šauktinio pareiga ir kasdienybė Lietuvos kariuomenėje“. Jos 
medžiaga – filmas „Kario kelias: žmogui, visuomenei, tautai“ ir UPC metodininkų parengtas 2 pamokų planas. 
 

Skelbiama registracija į nemokamus mokymus „Samsung mokykla ateičiai“ 

 

          

 
     Iki 2015 m. birželio 7 d. aktyvūs Lietuvos mokytojai kviečiami teikti paraiškas 
dalyvauti nemokamuose 5 mėnesių trukmės mokymuose „Samsung  mokykla 
ateičiai“. Pedagogai patobulins savo skaitmeninio raštingumo kompetenciją. Tai  
sudarys sąlygas kurti kūrybiškumą skatinančią mokymosi aplinką.    
 

Naujienos trumpai  

 
 ● Šeštajame Švietimo bendruomenių asociacijų rėmimo konkurse finansavimą gavo 15 asociacijų projektų. 
Tai joms padės aktyviau  įsitraukti į ugdymo turinio įgyvendinimo procesus, siekiant mokinių geresnių  
mokymosi pasiekimų. Konkursą organizavo Ugdymo plėtotės centras  kartu su Švietimo ir mokslo ministerija. 
● Birželio 1 dieną 10 pedagogų, dirbančių mokyklose, orientuotose į STEAM ugdymą, pradėjo mėnesio  
trukmės stažuotes Didžiojoje Britanijoje, Olandijoje, Vokietijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Lenkijoje. Stažuotojai  
gilinasi į STEAM ugdymo specifiką ir geriausią šių šalių patirtį taikys savo mokyklose. 
● Kviečiame susipažinti su Europos Sąjungos programos „Erasmus +“ projektu „Mokykla ir darbas“. Jis siekia  
įtraukti verslo organizacijas, darbdavius į ankstyvo mokinių pasitraukimo iš švietimo sistemos prevenciją  
mokyklose, ugdyti mokinių verslumą, padėti jiems pasirinkti profesiją pagal gebėjimus. 

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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