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 Ugdymo plėtotės centro darbuotojų vardu 

 
MIELIEJI PEDAGOGAI! 

 

Jau šermukšnių ugnimi užsidega ruduo... 
Artėja Rugsėjo 1-oji – Mokslo ir žinių diena. 

Ji – vos ne antrosios Kalėdos, 
atskaitos taškas mokinių, mokytojų, tėvų gyvenime. 

 

Kartu su savo mokiniais pradedame naują etapą 
 kelyje į savęs ir pasaulio pažinimą, 

esminius pokyčius švietime ir Tėvynėje,  
tad linkime gerų naujųjų mokslo metų! 

O Rugsėjo 1-ąją tiesiog pabūkime ir pasidžiaukime kartu! 
 
 

direktorius Giedrius Vaidelis 
 
 

 

Metodinės dienos  
pasitinkant naujuosius mokslo metus 

Pagalba pedagogams  

informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“ 

         Paskutinę rugpjūčio savaitę Vilniuje vyksta 
metodinės dienos „Mokinių mokymo(si) pasiekimų 
gerinimas“. Jose savivaldybių mokytojų metodinių 
būrelių pirmininkai susipažįsta su bendromis 
švietimo raidos kryptimis, naujovėmis, iššūkiais.  
Svarstoma, kaip gerinti mokinių pasiekimus: 
aptariami  brandos egzaminų ir PUPP rezultatai, 
metodinių būrelių veikla ir jos perspektyvos.   

     Pedagogus kviečiame aktyviai naudotis informacine 
sistema „Ugdymo sodas“. Šis UPC projekto „Ugdymo 
turinio naujovių sklaidos modelis“ produktas ir toliau 
kuriamas, tobulinamas. Pedagogai gali rasti metodinės 
medžiagos, kurti ilgalaikius planus, pamokų aprašus, 
naudoti vis daugiau skaitmeninių mokymo priemonių ir 
t.t. Kviečiame atrasti tas sistemos galimybes, kurios 
taptų nepamainomu Jūsų kasdienio darbo įrankiu. 

Lietuvių kalbos ir gamtos mokslų mokytojai registruojami į nuotolinę  kvalifikacijos tobulinimo programą 

       
          Lietuvių kalbos ir gamtos mokslų mokytojai kviečiami mokytis nuotolinėje kvalifikacijos tobulinimo 
programoje „5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas“: nuo 2014 m. rugsėjo mėnesio prasidės III 
modulio „Reflektyvi praktika: kalbėjimo pamokoje kokybės tobulinimas“ nuotoliniai mokymai. Dalyviai gaus 
žinių apie produktyvų kalbėjimą(si) pamokoje kaip veiksmingo mokymosi prielaidą ir taikys jas praktiškai.  
Programą vykdo UPC projektas „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5–8 klasių mokinių esminių 
kompetencijų ugdymas“. Registracija į mokymus bus baigta 2014 m. rugsėjo 15 d.  

 

Kvietimas dalyvauti konkursuose 

 
         Mokytojams ir mokiniams primename apie galimybę dalyvauti įvairiuose konkursuose. Tai skaitmeninių 
žemėlapių konkursas  „Kuriu žemėlapį „Mano Lietuva“, korupcijos prevencijos metodinės veiklos konkursas 
„Lietuvos krištolas“  ir konkursas mokinių problemų sprendimo gebėjimams ugdyti „Užduoties kodas“. 
 

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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