
 

2015 m.  
birželio 11 d. 
Nr. 18 (127) 

Vasaros kursai bendrojo ugdymo mokytojams 

              
           Birželio 29–liepos 3 dienomis Vilniuje Ugdymo plėtotės centras organizuoja Vasaros kursus bendrojo 
ugdymo mokytojams. Renginiai finansuojami iš UPC projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir 

perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ lėšų. Dalyviai dirbs pagal šias programas: 
• Pradinio ugdymo mokytojai  – ,,Rašymo procesas nuo darželio iki pagrindinės mokyklos“. 
• Kalbų mokytojai  – ,,Mokinių įtraukimas į ugdymo procesą per aktyvią veiklą mokant kalbų“.  
• Pavaduotojai ugdymui  – ,,Mokyklos kultūros atnaujinimas: kaip ją aprašyti, įvertinti ir pakeisti“. 
• Įvairių dalykų mokytojų komandos – „Mokinių pasiekimų gerinimas: STEAM iššūkiai Lietuvos mokyklai“. 
• Socialinio ugdymo mokytojai (istorijos, pilietiškumo pagrindų, geografijos) aptars pilietiškumo ugdymo 
situaciją mokyklose, spręs jo kokybės ir  nacionalinio saugumo aktualijų integravimo į ugdymą klausimus. 
        Pradinio ugdymo, kalbų mokytojams ir pavaduotojams ugdymui paskaitas skaitys lektoriai iš A.P.P.L.E. 
bendrijos. Kursų dalyviai gaus pažymėjimą, jų nakvynės ir maitinimo išlaidos apmokamos iš projekto lėšų.  
 

Brandinamos parodos „Mokykla 2015“ idėjos 

 

 

        Organizatoriai surengė parodos „Mokykla 2015“ idėjų 
mugę. Paroda vyks lapkričio 6–7 dienomis Lietuvos parodų 
ir kongresų centre LITEXPO.  

        Šiemet jos pagrindinės temos yra STEAM (angl. 
Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) 
ugdymas, Z karta ir mokytojo profesijos prestižas. Parodos 
idėjas, organizacinius klausimus svarstė Švietimo ir mokslo 
ministerijos, jai pavaldžių įstaigų, Litexpo ir nevyriausybinių 
organizacijų atstovai.  

Vyks renginiai metodinei veiklai stiprinti 
 

Bus aptartos Etnografinių regionų metų veiklos 

            Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministerija ir Ugdymo plėtotės centras birželio 
mėnesį organizuoja metodines konsultacijas. Jos 
skirtos metodinei veiklai stiprinti: dalytis gerąja 
patirtimi, kaip pagerinti meninio ugdymo procesą 
planuojant metodinę pagalbą ir panaudojant 
virtualią aplinką. 

          Birželio 25 d. vyks veiklų, skirtų 2015-aisiais 
paskelbtiems Etnografinių regionų metams paminėti, 
aptarimas. Bus aptartos įgyvendintos ir planuojamos 
veiklos. Renginį Švietimo ir mokslo ministerija ir 
Ugdymo plėtotės centras organizuoja įgyvendindami 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės Etnografinių regionų 
metų veiksmų planą. 

Naujienos trumpai 

● Švietimo bendruomenių asociacijos pasirašė projektų finansavimo sutartis.  
● Ugdymo plėtotės centro interneto svetainėje rasite tyrimo „Kvalifikacijos tobulinimo paslaugų įtaka 
praktinei bendrojo ugdymo mokyklos mokytojo veiklai“  ataskaitą. 
● Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje paskelbta informacija apie naujus užsienyje išleistus 
vadovėlius užsienio kalbai mokytis.  

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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