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Bus pristatytos 2016 metų užsienio kalbos 
valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies naujienos 

             
            2016 m. sausio 12 d „Mokytojo TV“ vykdo tiesioginę vaizdo transliaciją „2016 m. užsienio kalbos 
(anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies aktualių naujienų 
pristatymas“.  
              Joje kviečiami dalyvauti užsienio kalbų mokytojai, mokiniai, aukštųjų mokyklų dėstytojai ir kiti 
suinteresuoti asmenys.  
 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija patvirtino aktualius dokumentus 

                  
           Pristatome Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus dokumentus:  
„Dėl geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“ (švietimo ir mokslo ministro 2015-12-21 įsakymas Nr. V-
1308); 
„Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“ (švietimo ir mokslo ministro 
2015-12-21 įsakymas Nr. V-1309).        

Naujienlaiškis „Aktualijos! O ką Tu manai?“  – į talką mokytojui 

            Primename, kad iš „Ugdymo sodo“ galima parsisiųsti naujienlaiškį „Aktualijos! O ką Tu manai?“. 
Juo galite remtis diskutuodami su mokiniais aktualiomis Lietuvos ir pasaulio temomis. Šis leidinys – bendra 
Lietuvos žurnalistų sąjungos, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto ir 
projekto „Kurk Lietuvai“ iniciatyva. 

Jaunieji mokytojai buriasi kartu spręsti profesines problemas  

 

 
Kalba Vytauto Didžiojo gimnazijos istorijos 
mokytoja ekspertė Jūratė Litvinaitė 

 

             
  Sausio 6 d. Vilniuje įvykęs „Jaunųjų mokytojų 2015“ 

seminaras –  antras renginys, kurio metu pernai po studijų 
pradėję dirbti jaunieji mokytojai  telkiasi į profesinį tinklą, 
siekdami susivienyti ir kartu spręsti  darbo pradžioje kylančias 
problemas.   

                Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė skatino 
forumo dalyvius pasilikti dirbti mokykloje. Švietimui itin reikia 
jaunų žmonių, kurie gebėtų savo veržlumu, kūrybiškomis 
idėjomis užkrėsti ir kitus. Dalyvius įkvėpė ir Gitanas Nausėda, SEB 
banko prezidento patarėjas, Gražvydas Kazakevičius, UPC 
direktoriaus pavaduotojas, Švietimo ir mokslo ministerijos 
atstovai. 

                Jaunieji pedagogai  aktyviai diskutavo apie mokytojo 
vaidmenį, darbo sėkmės kriterijus, kokybišką pamoką, mokinių 
vertinimą,  teikė idėjų būsimiems susitikimams.  

 

  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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