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Teikime kandidatūras Metų mokytojo premijai gauti 

 

Atsižvelgdama į Metų mokytojo premijos skyrimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ĮSAK-2562 „Dėl Metų mokytojo premijos 
skyrimo nuostatų patvirtinimo“, Švietimo ir mokslo ministerija geriausiems šalies pedagogams skiria Metų 
mokytojo premiją. Kasmet ji skiriama Kovo 11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos – proga. 

Šiai premijai gauti skirtų dokumentų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2016 metų sausio 29 dienos.  
Švietimo įstaigų vadovai, bendruomenių nariai kviečiami teikti rekomendacijas Švietimo ir mokslo 
ministerijos Personalo skyriui. 
 
  

Vyks transliacija apie elektroninių cigarečių 
 vartojimo draudimą  asmenims iki 18 metų 

2016 m. sausio 21 dieną „Mokytojo TV“ vykdo tiesioginę vaizdo transliaciją „Kodėl reikalingas 
elektroninių cigarečių vartojimo draudimas asmenims iki 18 metų?“. 

Jos tikslas – supažindinti dalyvius su elektroninių cigarečių vartojimo prevencijos būdais: pristatyti 
teisinį elektroninių cigarečių vartojimo reguliavimą pasaulyje ir Lietuvoje, aptarti iššūkius šalies mokyklose. 

Transliacijoje laukiami mokytojai, švietimo administratoriai, socialiniai pedagogai, psichologai, 
visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, tėvai, vaikai ir kiti suinteresuoti asmenys. 
 

Laimėtas Europos Sąjungos trumpalaikių Dvynių 
programos projektas Makedonijoje 

 

Socialinio ir dorinio ugdymo mokytojai gilinsis 
 į  debatų organizavimo patirtį  

             
Lietuvos institucijos įgyvendins ES projektą 

„Švietimo sistemos kokybės užtikrinimo ir 
kontrolės kokybės stiprinimas“. Puikiai įvertinto 
projekto rengėjai  –  Europos socialinio fondo 
agentūra kartu su Švietimo ir mokslo ministerija, 
Švietimo aprūpinimo centru, Nacionaline mokyklų 
vertinimo agentūra ir Ugdymo plėtotės centru. 

Per pusę metų bus įvertintas Makedonijos 
mokyklų direktorių mokymų ir veiklos vertinimo 
procesas ir parengtos poreikius atitinkančios 
programos, paskleista geroji Lietuvos patirtis 
mokyklų direktorių rengimo ir tobulinimo 
klausimais.  

 

 
2016 m. vasario 12 d. Ugdymo plėtotės centre vyks 

seminaras „Debatų organizavimo metodika aptariant 
valstybės gyvenimo aktualijas pamokose“.  

Istorijos, geografijos, pilietiškumo pagrindų ir 
dorinio ugdymo mokytojams bus pristatyta debatų 
organizavimo metodika. Tikimasi, kad tai padės 
pedagogams skatinti mokinius diskutuoti politinėmis, 
socialinėmis ir kultūrinėmis temomis ir kad auganti 
debatų kultūra padės kurti demokratišką visuomenę.  

Ugdymo plėtotės centro ir Goethe’s instituto 
renginys skiriamas Vasario 16-ajai, Lietuvos valstybės 
atkūrimo dienai, paminėti.   

Naujienos trumpai 

■  Kviečiame susipažinti su naujomis švietimo problemos analizėmis. 
■ Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centras kviečia mokyklų bendruomenes dalyvauti naujausiose 
   edukacinėse programose: kartu aplankyti parodas ir kartu kurti, atrasti. 

 

  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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