
 

2016 m.  
Liepos 4 d. 
Nr. 19 (162) 
 

 

Mieli pedagogai,  
 
Vasaros atostogos – tai laikas, kai galime  
pasisemti įkvėpimo visiems ateinantiems mokslo  
metams. Rugsėjį pasitikite pailsėję, kupini naujų 
idėjų ir entuziazmo!  
 
Ugdymo plėtotės centro direktorius 
 Giedrius Vaidelis 
 

 
 Metodinė diena – „Kiek svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų?“ 
  

2016 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras ir 
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras organizuoja metodinę dieną „Kiek svarbūs skaitymo ir 
rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų?“.  
 

Metodinės dienos tikslas – aktualizuoti mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų svarbą ugdymo procese. 
Dalyvauti kviečiami savivaldybių ugdymo sričių ar dalykų metodinių būrelių pirmininkai, švietimo skyrių, 
švietimo centrų ir švietimo pagalbos tarnybų specialistai arba deleguoti nariai.  
 

Išankstinė registracija vyksta informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“. Renginys vyks Vilniuje, Socialinių 
mokslų kolegijoje, Kalvarijų g. 137E. Renginio pradžia – 10.00 val., pabaiga – 16.00 val. Registracija prieš 
renginį pradedama 9.30 val. 

 

 Vasaros kursus prisimenant 
  

2016 m. birželio 6-22 dienomis vasaros kursai „Mokymasis tyrinėjant“ vyko Medininkuose, Vilniuje ir 
Klaipėdoje. Turiningos ir patrauklios vasaros kursų programos, kurių metu mokytojai tobulino dalykines 
kompetencijas eksperimentuodami, tyrinėdami, testuodami, vertindami, sulaukė didelio susidomėjimo – 
dalyvavo net 215 pedagogų iš visos Lietuvos!  

 

Seminarai lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo mokytojams  
 

Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras 2016 m. rugpjūčio 22–31 d. kviečia lietuvių kalbos 
ir literatūros pagrindinio ugdymo mokytojus į darbinius seminarus „Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio 
ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas 5, 7, 9 klasėse“. Seminarai vyks Vilniuje, Panevėžyje, 
Šiauliuose, Klaipėdoje, Kaune, Marijampolėje ir Šalčininkuose.  
 

Darbinių seminarų tikslas – aktualizuoti ugdymo turinį ir pasirengti atnaujintos Lietuvių kalbos ir literatūros 
pagrindinio ugdymo bendrosios programos 5, 7, 9 klasėse įgyvendinimui. 

 
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. irena.ramoskaite@upc.smm.lt 
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