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Vyksta registracija į savivaldybių dalykų mokytojų metodinių būrelių 
pirmininkų arba deleguotų narių metodines dienas „Mokinių 
mokymo(si) pasiekimų gerinimas“, kurios vyks šių metų rugpjūčio 25–
28 dienomis viešbutyje „Panorama“, Sodų g.14, Vilniuje.  
 

Tikslas – aptarti mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo galimybes 
stiprinant metodinę veiklą regionuose. Per metodines dienas mokytojai 
dirbs grupėse: analizuos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 
programų aprašo projektą, aptars jo taikymo galimybes ugdymo 
procese, reflektuos savo vadovaujamo metodinio būrelio veiklą, 
gerinant mokinių pasiekimus, modeliuos metodinės veiklos formas 
savo rajone/mieste. 
 

Renginių pradžia – 10.00 val. Pabaiga – 17.00 val. 
Registracijos pradžia – 9.30 val. 
 
Kvietimas dalyvauti metodinėse dienose 
Registracija 
 

 

Metodinės dienos pedagogams 

Metodinė diena „Mokinių mokymo(si) pasiekimų 
gerinimas“ 

 

Trumpai 

Atnaujintos mokymosi 
svetainės 
Įgyvendinant 
projektą „Pagrindinio 
ugdymo pirmojo koncentro 
5–8 klasių mokinių esminių 
kompetencijų 
ugdymas“ atnaujintos 
2008–2012 m. parengtos 
mokymosi svetainės.
  
Dalyvauk konkurse 
„Užduoties kodas“ 
Kviečiame kūrybingus 
mokytojus dalyvauti 
konkurse „Užduoties 
kodas“ kuriant įdomias ir 
prasmingas užduotis 
mokinių problemų 
sprendimo gebėjimams 
ugdyti.  

Prasidėjo registracija į metodinę dieną, skirtą etninės kultūros 
ugdymui, kuri vyks 2014 m. rugpjūčio 26 d. Ugdymo plėtotės centre 
(M. Katkaus g. 44, Vilnius, 201 aud.). Metodinė dienos tema – mokinių 
pasiekimų gerinimas: etninės kultūros metodinės medžiagos 
panaudojimas. 
 
Metodinėje dienoje mokytojai dirbs grupėmis: aptars parengtą 
metodinę medžiagą (ilgalaikius planus, ugdymo veiklos aprašus) 
įgyvendinant Etninės kultūros pagrindinio ugdymo bendrąją programą, 
rengiamų Etninės kultūros vidurinio ugdymo bendrosios programos 6 
modulių programų projektus, analizuos pradinio, pagrindinio ir vidurinio 
ugdymo programų aprašo projektą, aptars jo taikymo galimybes 
ugdymo procese, reflektuos savo metodinę veiklą, metodinės grupės, 
metodinio būrelio veiklą, modeliuos metodinės veiklos plėtros 
galimybes savo mokykloje ar kt. 
 
Renginio pradžia – 9 val. Renginio trukmė – 7 akad. val. 
Metodinės dienos dalyviams bus išduodama pažyma. 
 
 Kvietimas dalyvauti metodinėje dienoje 
 Registracija 
 

Metodinė diena etninės kultūros ir etninę kultūrą į 
ugdymo procesą integruojantiems įvairių dalykų 
mokytojams 

 

Daugiau informacijos:  
http://www.upc.smm.lt/ 
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