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Aktyviai siūlykime kandidatūras Meilės Lukšienės premijai gauti 

        Švietimo ir mokslo ministerija iki rugsėjo 21 dienos pratęsia terminą teikti kandidatūras Meilės Lukšienės 
premijai gauti. Premija įprasmina švietimo reformos pradininkės habil. dr. Meilės Lukšienės atminimą ir 
skatina jaunus pedagogus aktyviai įsitraukti į švietimo plėtotės darbus. 
         Ji skiriama kiekvienais metais Tarptautinės mokytojų dienos proga. Kandidatai turi būti ne vyresni nei  
35 metų. Jų atrankos kriterijai atliepia Meilės Lukšienės ugdymo sampratą. Komisija vertins, kokia kiekvieno 
kandidato pedagoginio darbo pradžia, kiek jo  vėlesnė veikla prisideda prie ugdymo demokratizavimo ir 
modernizavimo, humanizmo, kūrybiškumo idėjų įgyvendinimo ir sklaidos, kaip sekasi  vykdyti edukacinius 
projektus, atsižvelgs į palankius mokinių, tėvų atsiliepimus, sėkmingą bendradarbiavimą su kolegomis, 
lyderystės užmojus. Su premijos skyrimo nuostatais galima susipažinti Švietimo ir mokslo ministerijos 
tinklalapyje.  

Į pagalbą mokytojui: pasirodė naujos metodinės priemonės  

Pradinių klasių mokytojams  Lietuvių kalbos mokytojams  

           Metodinė priemonė „3–4 klasių mokinių 
skaitymo gebėjimų ugdymas“ padės mokytojams 
nustatyti vaikų skaitymo gebėjimų spragas, jų 
priežastis ir pateiks įrankius, kurių taikymas lems  
geresnius rezultatus. Skaitymo ugdymo užduočių 
paketą lydi metodiniai patarimai mokytojui, kaip 
taikant šias užduotis veiksmingai ugdyti mokinių 
grožinio ir negrožinio teksto suvokimo gebėjimus, 
pažinimo, kūrybiškumo, asmeninę ir socialinę 
kompetencijas. 

 
          Pasirodė užduočių raštingumui ugdyti komplektas 
 5–10 klasėms  Lietuvių kalbos raštingumo ugdymo 
užduotys. Diktantai. Atpasakojimai. Metodinė medžiaga 
parengta atsižvelgiant į kiekvieno ugdymo koncentro 
bendrosios programos reikalavimus. Ją  sudaro pratimai 
bei diktantai ir atpasakojimai, skirti lietuvių kalbos 
vartojimo įgūdžiams formuoti ir tvirtinti. Tikimasi, kad 
ugdomųjų veiklų pavyzdžių įvairovė mokytojams padės 
įvertinti mokinių kalbinius gebėjimus ir kurti jiems aktualų, 
įveikiamą lietuvių kalbos ugdymo turinį. 
 

 

Mokslo ir ugdymo jungtys Europos Sąjungos mokytojų ir tyrėjų projekte ENGAGE  
 

 

 
 

Projekto temos mokinius  įtraukia  
į mokslinių problemų sprendimą  

 SMS rašymas pavojingas sveikatai?    
 Uždrausti plastikinius maišelius    
 Apsispręsti dėl GMO 
 Saulės baterijų keliai 
 Automobilių karai 
 Ką sako lapė? 

 

 

     Tarptautinis projektas ENGAGE siekia gamtos 
mokytojus suburti interneto erdvėje. Suburta 

bendruomenė dalysis mokslo naujienomis,  atviros prieigos 
mokymo priemonėmis, laisvai prieinamais kursais, glaudžiai 
bendradarbiaus su mokslininkais. 
             Projektu siekiama keisti gamtos mokslų mokymą: padėti 
mokytojams taikyti mokiniams aktualias šiuolaikinio mokslo žinias, 
ugdyti mokytojų kompetencijas, žinias ir praktinius įgūdžius taikant 
socialiai atsakingus tyrimus ir inovacijas, suformuoti tvirtą mokinių 
požiūrį į gamtos mokslų sritis, su kuriomis jie susidurs ateityje. 
             Projektas orientuotas į tyrimais grindžiamą metodologiją, 
kuri suteikia mokiniams galimybę išreikšti save ir atsakingai priimti 
apgalvotus sprendimus. 

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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