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Ugdymo plėtotės centro metodinės veiklos naujienos 

 

 
Metodinės dienos dalykų mokytojų 

 metodinių būrelių pirmininkams  
 

     2014 m. balandžio 1–29 d. savivaldybių dalykų 
mokytojų metodinių būrelių pirmininkai renkasi į 
metodines dienas. Susitikimus tema „Metodinės  
  

     
medžiagos naudojimo galimybės“ rengia Ugdymo 
plėtotės centras. UPC direktorius Giedrius Vaidelis 
informavo apie svarbiausius renginių  tikslus.    
       Daug dėmesio bus skirta mokinių pasiekimų 
vertinimui. Bus pristatytos ATGIMS (angl. STEM – 
science, technology, engineering and mathematics) 
aukštųjų technologijų, gamtos mokslų,  IT  ir 
matematikos stiprinimo kryptis. Renginių dalyviai  
apsvarstys, kaip metodinės medžiagos panaudojimas 
galėtų prisidėti prie bendrojo meninio ugdymo 
kokybės, pasidalys gerąja metodinio darbo patirtimi ir 
nubrėš bendros veiklos gaires ateičiai. 
    Metodinės dienos vyks  Ugdymo plėtotės centre 
(M. Katkaus g. 44, Vilnius). Renginių kalendorius yra  
UPC svetainėje. 

 
Atnaujinta mokytojams aktuali medžiaga UPC svetainėje  

 

      Kviečiame susipažinti su vasario – kovo mėnesiais  UPC specialistų atnaujinta mokytojams aktualia 
medžiaga, kuri paskelbta įstaigos interneto svetainėje.  

 

 

Renginiai įvairių dalykų mokytojams  

 

 
Praktiniai seminarai kalbų mokytojams  

     2014 m. balandžio 15–17 d. Vilniaus Simono 
Daukanto progimnazijoje vyks seminarai anglų kalbos 
mokytojams. Bus analizuojamos veiksmingos mokinių 
motyvavimo ir kalbos mokymo strategijos.  
     Lektorius – anglų kalbos mokymo ekspertas Chaz 
Pugliese.  Renginius organizuoja anglų kalbos 
mokytojų asociacija. 

 
Vyks pirmosios „Menų dūzgės“ 

 
       2014 m. balandžio 14–18 d. vyks pirmoji meno 
edukacijos kultūros erdvėse savaitė „Menų dūzgės“.  
Vienas rengėjų – Ugdymo plėtotės centras. Meninio 
ugdymo ir kitų dalykų mokytojai susipažins su 
įvairiomis  meno ir kultūros edukacijos formomis, galės 
kartu su kolegomis jas išbandyti, diskutuoti ir mokytis. 

Kitos naujienos 

●  Skelbiame Virtualios edukacinės bibliotekos 2014 metų kovo mėnesio naujienas.  
●   Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centras tęsia edukacines programas mokiniams:  jis pristato 
pradedamą  įgyvendinti naują edukacinę programą „Rytų Žalgiris“. Programa vyks iki 2014 m. birželio 8 d. 
Vilniaus paveikslų galerijos  parodoje „Oršos mūšis“.  
 

 
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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