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 Metodinė priemonė pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos mokytojams 
 

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu parengtas skaitymo gebėjimus ugdančių 
užduočių ir metodinių rekomendacijų mokytojams rinkinys „Skaitome suprasdami“. Jį sudaro trys komplektai: 
užduotys 5–6, 7–8 ir 9–10 klasių mokiniams. 
„Skaitome suprasdami“ – tai metodinė priemonė, kuria siekiama formuoti pagrindinio ugdymo koncentro 
mokinių įvairiapusį lietuvių literatūros, tautosakos, mitologijos, kaip Lietuvos kultūros dalies, ir Europos 
literatūros ištakų – Antikos, Viduramžių – išmanymą. Prie kiekvieno užduočių komplekto, rasite ir metodines 
rekomendacijas 5–6, 7–8 ir 9–10 klasėms. 

 Atradimų laboratorijų dalyvių atranka 
 

 

Kviečiame teikti paraiškas organizuoti mokinių aktyvią tiriamąją ir kūrybinę 
veiklą, praktinius užsiėmimus mokytojams, mokyklų administracijai, tėvams 

parodos „Mokykla 2016“ Atradimų laboratorijose! 
2016 m. lapkričio 25–26 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo vyks jau tradicine tapusi paroda 
Mokykla 2016. Antrus metus parodoje veiks atradimų laboratorijos. Šiais metais jų tema – tyrinėjimas ir 
kūryba. Daugiau informacijos  
 

  Kviečiame susipažinti su Lietuvos geografijos mokytojų asociacija 
 

Nuo šiol Švietimo bendruomenių asociacijoms skirta svetainė yra informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“. 
Svetainė turi skyrelį „Susipažinkite su asociacija“. Jame galite parodyti ir pasakyti, kuo ir kaip gyvena Jūsų 
asociacija, kas yra ypatingo, įdomaus, pakviesti į renginius, supažindinti su savo nariais. 
Susipažinkite su Lietuvos geografijos mokytojų asociacija (LGMA). Vaizdo reportaže mintimis apie 
asociacijos veiklą dalijasi LGMA prezidentas Rytas Šalna.  

 Inovatyvių mokytojų dėmesiui! Kviečiame dalyvauti gerosios patirties konkurse 

 
 

Ugdymo plėtotės centras organizuoja ugdomosios veiklos gerosios patirties konkursą. Konkurse dalyvauti 
kviečiami bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai. Konkurso tikslas – surinkti integruotų gamtos mokslų, 
technologijų, informacinių technologijų, inžinerijos, menų, matematikos gerosios patirties – pamokų / 
projektų scenarijų, planų ir jiems įgyvendinti reikalingų išteklių, mokinių ugdymui skirtų skaitmeninių 
mokymo(si) priemonių rinkinių pavyzdžių. 
Darbai teikiami nuo 2016 m. birželio 1 d. iki 2016 m. liepos 6 d. 

 Prasideda „Kurk Lietuvai“ atranka  

 
 

Tai profesinio tobulinimo ir gerosios užsienio praktikos pritaikymo programa Lietuvoje, kuri suteikia 
galimybę jauniems profesionalams savo žiniomis ir idėjomis prisidėti prie modernios Lietuvos ateities 
kūrimo. Šių metų dalyvių atranka tęsiasi iki birželio 16 d. Išsamiau 
 

  Vyks tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija  
  „Mokytojas šiandien ir rytoj: tarp realybės ir lūkesčių“ 

 

Mokytojai kviečiami registruotis ir rengti pranešimus. Mokyklos veiklos išskirtinumą galima atskleisti pagal 
šias temas: mokyklos kaita ir lūkesčiai pedagogui, pedagogo veiklos integralumas ir daugiamatiškumas ir 
mokytojų ugdymas ir profesionalizacijos raida. 

Daugiau informacijos apie renginį rasite http://www.upc.smm.lt/naujienos/konferencija/siandien.php  

 
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. naujienlaiskis@upc.smm.lt  
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