
 

2016 m.  
gegužės 18 d. 
Nr. 16 (159) 

 
 
 

 

Švietimo ir mokslo ministerija kviečia teikti siūlymus 

  
 

      Iki birželio 10 d. Švietimo ir mokslo ministerija lauks visuomenės pastabų ir siūlymų dėl mokytojų 
kvalifikacijos tobulinimo prioritetų 2017–2019 metams. Siekiama, kad kvalifikacijos tobulinimo sistema 
nebūtų nuleidžiama iš viršaus, o mokyklų bendruomenės pačios spręstų, ką pasirinkti, atsižvelgiant į 
nustatytus prioritetus ir savo poreikius. 

 
 
 

 

Kviečiame į vasaros kursus „Mokymasis tyrinėjant“ 

  

      Ugdymo plėtotės centras birželio mėnesį organizuoja vasaros kursus bendrojo ugdymo mokytojams, 
mokyklų vadovams, savivaldybių švietimo padalinių specialistams. Kursai vyks Klaipėdoje, Vilniuje ir 
Medininkuose.  

      Programą sudaro teorinė, praktinė ir edukacinė dalys. Teorinėje dalyje, skirtoje profesinėms 
kompetencijoms tobulinti, klausytojams bus organizuojamos bendrosios paskaitos. Praktinė dalis bus 
svarbi tuo, kad dalyviai turės galimybę tobulinti dalykines kompetencijas, praktinius įgūdžius 
eksperimentuojant, tyrinėjant, testuojant, vertinant. Praktinių užduočių atlikimas padės neformaliai 
vertinti programos realizavimo metu įgytas kompetencijas. Edukacinė programos dalis skirta tiriamai 
veiklai, mokytojo bendrosioms kompetencijoms tobulinti. 

      Kviečiame registruotis: 
 Istorijos, pilietiškumo pagrindų, geografijos, pradinio ir neformaliojo ugdymo mokytojams kursai 

vyks birželio 6–10 d. Medininkų k., Pasieniečių g. 11, Vilniaus r. sav.  
Registruotis 

 Technologijų, menų (muzikos, dailės, dizaino), etninės kultūros, pradinio ugdymo ir profesijos 
mokytojams kursai vyks birželio 13–15 d. Ugdymo plėtotės centre, M. Katkaus g. 44, Vilnius. 
Registruotis 

 Gamtos mokslų mokytojams, dirbantiems 5–8 klasėse, kursai vyks birželio 15–17 d. Ugdymo 
plėtotės centre, M. Katkaus g. 44, Vilnius. 
Registruotis 

 Mokyklų vadovams kursai vyks birželio 20–22 d. Klaipėdos turizmo mokykloje, Baltijos pr. 24, 
Klaipėda. 
Registruotis 

 Gamtos (biologijos, chemijos, fizikos), matematikos, informacinių technologijų ir technologijų 
mokytojams kursai vyks birželio 20–22 d. Klaipėdos turizmo mokykloje, Baltijos pr. 24, Klaipėda. 
Registruotis 

 Pradinio ugdymo mokytojams kursai vyks birželio 20–22 d. Klaipėdos turizmo mokykloje, Baltijos 
pr. 24, Klaipėda.  
Registruotis 

 Įvairių dalykų mokytojams skaitmeninių įrankių naudojimo kursai vyks birželio 20–22 d. 
Klaipėdos turizmo mokykloje, Baltijos prospektas 24, Klaipėda. 
Registruotis 

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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