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Skelbiame Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo
bendrosios programos projekto galutinį variantą
Kviečiame susipažinti su Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos
projekto galutiniu variantu (po visų oponentų pastabų).
Metodinėse dienose bus svarstoma, kaip gerinti mokinių pasiekimus
2015 m. rugpjūčio 24–28 dienomis Vilniuje vyks metodinių dienų ciklas „Mokinių mokymosi gerinimas:
ką galime padaryti?“ savivaldybių metodinių būrelių pirmininkams, švietimo skyrių, švietimo centrų ir
švietimo pagalbos tarnybų specialistams. Organizatoriai – Ugdymo plėtotės centras kartu su Švietimo ir
mokslo ministerija.
Renginiuose bus pristatytos ugdymo turinio aktualijos, aptarti brandos egzaminų rezultatai, bendrųjų
programų atnaujinimas. Bus svarstoma, kaip pagerinti mokinių mokymąsi, teikiant pagalbą mokytojams,
numatyti šių sprendimų įgyvendinimo būdai bendradarbiaujant įvairioms švietimo institucijoms.
Institucijų, atsakingų už metodinės veiklos koordinavimą savivaldybėse, prašytume deleguoti į
renginius metodinių būrelių ar metodinių tarybų atstovus, ne daugiau kaip 10 asmenų iš savivaldybės. Jūsų
savivaldybės metodinių dienų dalyvių sąrašą prašytume atsiųsti iki rugpjūčio 14 d.
Paskutiniuosius A.P.P.L.E. vasaros kursus užbaigė šventinė konferencija
Liepos pradžioje įvyko A.P.P.L.E. (Amerikos
pedagogų talkos Lietuvos švietimui programa) vasaros
kursų baigiamoji konferencija.
Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė
padėkojo lektoriams iš JAV už ilgametę savanorišką
pagalbą Lietuvos švietimui ir įteikė atminimo medalius
skaičiusiems paskaitas mūsų šalyje daugiau kaip
15 metų.
Lektoriai, organizatoriai, ilgamečiai dalyviai
pasidalijo šiltais, autentiškais prisiminimais apie kursus,
apibendrino A.P.P.L.E. draugijos iniciatyvos įtaką šalies
švietimui.
Lituanistinio švietimo specialistų kūrybinė edukacinė stovykla

Vilniuje vyksta lituanistinio švietimo specialistų kūrybinė edukacinė stovykla, kurią organizavo
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas projektą
„Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“.
Kelti kvalifikaciją ir keistis gerąja patirtimi susirinko Airijos, Didžiosios Britanijos, Belgijos, Čekijos,
Lenkijos, Norvegijos, Škotijos, Prancūzijos lituanistinių mokyklėlių mokytojai ir Lietuvos mokytojai, dirbantys
su užsieniečių vaikais ir grįžusiais iš užsienio vaikais.
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