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pristato atnaujintą tiesioginių vaizdo 
transliacijų internetu programą  

 Ugdymo plėtotės centras į 2015–2016 mokslo metų „Mokytojo TV“ tiesioginių vaizdo transliacijų internetu 
programą įtraukė naujų aktualių temų. Be anksčiau suplanuotų transliacijų, bus aptariamos meninio ugdymo 
kryptys, brandos darbo įgyvendinimo gairės,  specifinės medijų ir informacinio raštingumo temos (žaidimai 
internete, autorių teisės) ir kitos aktualijos. Balandžio mėnesį bus pristatomi  švietimo  bendruomenei ypač svarbūs 
dokumentai – Geros mokyklos koncepcija ir Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo aprašas.  
 
 Transliacijų laiką, informaciją apie transliacijų dalyvius, prisijungimo nuorodas ir transliacijų archyvą rasite 
„Mokytojo TV“ interneto svetainėje mokytojotv.upc.smm.lt.  Transliacijų temos ir datos gali keistis.  
 Kviečiame iš anksto užduoti klausimus  transliacijų dalyviams,  siūlyti transliacijų temas el. p. 
mokytojotv@upc.smm.lt. 

 „Mokytojo TV“  2015–2016 m. m. II pusmečio transliacijų programa  

Data Tema Sritis 

2016 METAI 

SAUSIS 
2016 01 05 Pasirengimas 2016 metų menų ir technologijų brandos egzaminų įgyvendinimui Brandos egzaminai 

2016 01 06 Pasirengimas muzikologijos brandos egzaminui Brandos egzaminai 

2016 01 07  „Etninės kultūros savaitės mokykloje 2015“ veiklų aptarimas Etninė kultūra 

2016 01 12 2016 m. užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino aktualių 

naujienų pristatymas  
Brandos egzaminai, užsienio kalba 

2016 01 21  Kodėl reikalingas elektroninių cigarečių draudimas asmenims iki 18 metų?  Sveikatos ugdymas 

2016 01 27 Meninio ugdymo aktualijos Meninis ugdymas 

2016 01 28  Priešiškos informacinės operacijos Lietuvoje Pilietiškumo ugdymas 

VASARIS 

2016 02 04 Lietuvių kalbos gebėjimų ugdymas pradinėse klasėse  Pradinis ugdymas 

2016 02 09 Rašybos mokymo esmė. Psichomotoriniai procesai formuojant rašybos įgūdžius ir konkrečių rašybos 

atvejų mokymas atsižvelgiant į ortogramos pobūdį 
Lietuvių kalba ir literatūra 

2016 02 11 Bendravimo internete etika: mokytojo vaidmuo. Transliacija skiriama Saugesnio interneto savaitei Medijų ir informacinis raštingumas  

2016 02 15 Metodinių priemonių komplekto mokytojams „Ugdome Lietuvos pilietį“ pristatymas  Pilietiškumo ugdymas 

2016 02 17 Lenkų gimtosios kalbos olimpiados aktualijos: užduotys, pasiruošimas, vertinimas. Rusų gimtosios 

kalbos olimpiados aktualijos: užduotys, pasiruošimas, vertinimas 

Informaciniai renginiai 

2016 02 18  STEAM mokyklų Lietuvoje dalijimasis gerąja patirtimi: inicijavimas, bendradarbiavimas, įgyvendinimas 

mokykloje 

STEAM 

2016 02 24 Teatro pamokos: atradimai Meninis ugdymas 

2016 02 25  Bendruomenių samprata: kas yra bendruomenė, bendruomenių tipai, jų svarba Pilietiškumo ugdymas 

2016 02 29 Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio ir Riešės gimnazijų geroji patirtis įgyvendinant integruoto ugdymo 

programas  

Integralus ugdymas 

KOVAS  
2016 03 01 Sakytinė ir rašytinė kalba. Sakytinio diskurso prigimtis ir raiška, jo skirtumai nuo rašytinio teksto. 

Viešosios kalbos mokymo metodika 
Lietuvių kalba ir literatūra 

2016 03 02 Kultūros edukacijos savaitė „Menų dūzgės“: naujos galimybės Meninis ugdymas 

2016 03 03  Išvyka į muziejų. Ką verta žinoti mokytojui? Kaip tinkamai pasirengti išvykai? Ugdymas netradicinėse erdvėse 

mokytojotv.blogspot.lt


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  

Naujienlaiškį parengė Živilė Gapšienė 

Parsisiųskite atnaujintą „Mokytojo TV“ 2015–2016 m. m. transliacijų programą. 

KOVAS  

2016 03 09 Metodinių priemonių  „Antroji kalba ankstyvajame amžiuje: patarimai tėveliams“, „Jūsų vaikas – 

ikimokyklinukas“, „Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi pasiekimai“ pristatymas 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 

2016 03 10 Saugomų teritorijų lankytojų centrai ir gamtos mokyklos: naujos edukacijos galimybės Ugdymas netradicinėse erdvėse 

2016 03 15 2016 m. užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinių brandos egzaminų kalbėjimo 

dalies vyresniųjų vertintojų informavimas 

Brandos egzaminai; užsienio kalba 

2016 03 16 Bendradarbiavimo su švietimo bendruomenių asociacijomis stiprinimas. Švietimo bendruomenių 

asociacijų projektų konkursas 

Informaciniai renginiai 

2016 03 17 Efektyvus tėvų įtraukimas į mokykloje vykdomas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos 

veiklas  

Sveikatos ugdymas 

2016 03 22 Žaidimai internete: ką apie juos turėtų žinoti mokytojai ir tėvai?  Medijų ir informacinis raštingumas 

2016 03 23 Išorinio vertinimo duomenys – mokytojui, mokyklos vadovui, steigėjui Mokyklos vertinimas 

2016 03 24  Retrospektyviniu žvilgsniu: Lietuvos matematikos mokytojų asociacijai – 25 Mokytojo profesijos prestižas 

2016 03 29 Metodinio lietuvių kalbos ugdymo pradinėse klasėse leidinio  „Aš ir kalba: patarimai mokytojui“ 

pristatymas 

Pradinis ugdymas 

2016 03 30 Šokio ugdymo iššūkiai ir perspektyvos Meninis ugdymas 

2016 03 31  Švietimo bendruomenės, jų vaidmenys ir svarba šiuolaikinėje visuomenėje Pilietiškumo ugdymas 

BALANDIS 

2016 04 05 Rašinio struktūros. Skirtingų kultūrų mąstymo ir teksto raiškos struktūros. Mokyklinio rašinio 

struktūros problemos: ar jas išsprendėme išlaisvindami valstybinio brandos egzamino rašinio 

struktūros vertinimą? 

Lietuvių kalba ir literatūra 

2016 04 06 Europos egzaminas. Pabėgėlių integracija Lietuvoje Pilietiškumo ugdymas 

2016 04 07 Mokyklos bendradarbiavimas su vietos bendruomene. Iššūkis ar galimybė? Praktiniai pavyzdžiai Pilietiškumo ugdymas 

2016 04 12 Geros mokyklos koncepcijos ir Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo aprašo pristatymas Informaciniai renginiai 

2016 04 14  Narkotikai. Kada ir kaip kalbėti su mokiniais apie narkotikus? Sveikatos ugdymas 

2016 04 19 Brandos darbas: įgyvendinimo gairės 2017–2018 mokslo metams Brandos egzaminai 

2016 04 20 Lenkų kalbos ir rusų kalbos pasirenkamųjų dalykų bendrosios programos 2–10  klasėms projekto 

pristatymas 
Informaciniai renginiai 

2016 04 21 STEAM užsienio stažuočių rezultatų (metodai, įrankiai, metodinės rekomendacijos) pristatymas STEAM 

2016 04 26 Autorių ir intelektinės nuosavybės teisės: ką turėtume apie tai žinoti ir kaip nepaklysti ieškant išteklių Medijų ir informacinis raštingumas 

2016 04 27 Dailė: metodiniai atradimai ir patirtys  Meninis ugdymas 

2016 04 28 Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų veiklos vertinimas: iššūkiai ir galimybės Mokyklos įsivertinimas 

GEGUŽĖ 

2016 05 05  Stipri mokyklos bendruomenė – sėkmingos mokyklos garantas?  Pilietiškumo ugdymas 

2016 05 12  Globaliojo švietimo temų integravimo į dalykų mokymo turinį galimybės. Pavyzdinė pamoka  Globalusis švietimas 

2016 05 16 Klaipėdos rajono ugdymo įstaigų geroji patirtis įgyvendinant integruoto ugdymo programas  Integralus ugdymas 

2016 05 17 Užsienio lituanistinės mokyklos. Darbas su tėvais ir bendruomenės įtraukimas Lituanistinis švietimas 

2016 05 19 Muziejų edukacinių programų pristatymai Ugdymas netradicinėse erdvėse 

2016 05 25 Muzikinis ugdymas: tradicijos ir inovacijos  Meninis ugdymas 

2016 05 26 Lietuvos šaulių sąjungos  organizuojamos vasaros stovyklos. Neformaliojo vaikų ugdymo patirtys  Pilietiškumo ugdymas 

BIRŽELIS 

2016 06 02  Kas yra kas? Prekyba žmonėmis  Prekybos žmonėmis prevencija 
2016 06 14 Kaip mokyti lietuvių kalbos užsieniečius vaikus? Geroji patirtis Užsieniečių integracija 

2016 06 16  Technologijų mokyklinio brandos egzamino aptarimas Brandos egzaminai 

2016 06 22 Meninis ugdymas: šių metų sėkmės ir neatsakyti klausimai Meninis ugdymas 
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