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pristato tiesioginių vaizdo transliacijų
internetu programą
„Mokytojo TV“ 2015–2016 mokslo metais suplanavo tiesioginių vaizdo transliacijų internetu
programą švietimo bendruomenei aktualiomis temomis. Transliacijų metu švietimo specialistai gilinsis į
svarbias aktualijas, o kviestiniai svečiai – įvairių sričių ekspertai – pasidalys savo įžvalgomis nagrinėjama
tema. Kelių transliacijų ciklai geriau atskleis analizuojamas temas: mokytojo profesijos prestižas, globalusis
švietimas ir pabėgėlių klausimai, medijų ir informacinis raštingumas, mokyklos įsivertinimas, STEAM,
lituanistinis švietimas, sveikatos ugdymas, pilietiškumo ugdymas, lietuvių kalba ir literatūra, brandos
egzaminai, ugdymas netradicinėse erdvėse, etninė kultūra ir lytiškumo ugdymas, ikimokyklinis ir
priešmokyklinis ugdymas, pradinis ugdymas, pradedantieji pedagogai ir pan.
Kviečiame iš anksto užduoti klausimus transliacijų dalyviams, taip pat aktyviai siūlyti transliacijų
temas el. p. MokytojoTV@upc.smm.lt.

„Mokytojo TV“ 2015–2016 m. m. transliacijų programa
Data

Tema

Sritis
2015 METAI

SPALIS
Mokytojo profesija: kodėl man patinka būti mokytoju?

Mokytojo profesijos prestižas

Informacinio raštingumo ugdymas: jo svarba, principai, gerosios praktikos
pavyzdžiai
Lituanistinės mokymo priemonės „Kelionė į Lietuvą“ pristatymas

Medijų ir informacinis
raštingumas
Lituanistinis švietimas
Etninė kultūra, lytiškumo
ugdymas
Brandos egzaminai

2015 10 27

Etninės kultūros ir Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programų integracija
ugdymo procese
2015 metų valstybinio biologijos brandos egzamino kokybinės analizės
pristatymas
Paroda „Mokykla“. Kokios veiklos numatomos parodoje? Kaip laimėti kelionę į
AHHAA mokslo centrą Estijoje?
Pabėgėliai. Kuo ypatinga dabartinė situacija?

2015 10 29

Lituanistinės mokymo priemonės „Laiškai iš Lietuvos“ pristatymas

Lituanistinis švietimas

2015 11 05

LAPKRITIS
Ikimokyklinis ugdymas: vaikų pasiekimų vertinimas

2015 11 10

Akcija „Knygų Kalėdos“

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis
ugdymas
Informaciniai renginiai

2015 11 12

Mokyklos veiklos įsivertinimas. Kam jo reikia?

Mokyklos įsivertinimas

2015 11 17

Pabėgėlių integracijos sistema ir patirtis Lietuvoje

Globalusis švietimas

2015 11 19

Mokyklos pažanga. Kaip ją stebėti ir pamatuoti?

Mokyklos įsivertinimas

2015 11 26

Kas gali padėti įsivertinti? IQES galimybės

Mokyklos įsivertinimas

2015 12 01

Daugiafunkcių centrų aktualijos

Daugiafunkciai centrai

2015 12 03

Metodinių dienų leidinys

Informaciniai renginiai

2015 12 08

Mokytojo profesijos prestižas. Kokie veiksniai jį lemia?

Mokytojo profesijos prestižas

2015 12 10

STEAM samprata

STEAM

2015 12 17

Stereotipai apie pabėgėlius ir žiniasklaidos vaidmuo formuojant stereotipus

Globalusis švietimas; medijų ir
informacinis raštingumas

2015 10 08
2015 10 15
2015 10 19
2015 10 20
2015 10 21
2015 10 22

Informaciniai renginiai
Globalusis švietimas

GRUODIS

2016 METAI
2016 01 05

SAUSIS
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 14

Priešmokyklinis ugdymas: aplinkos tyrinėjimas

2016 01 21

2016 01 28

Elektroninės cigaretės. Ar jų vartojimas kenkia sveikatai? Ar vartojimas gali
sukelti priklausomybę? Kaip apsaugoti vaikus nuo elektroninių cigarečių
vartojimo?
Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento pranešimas

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis
ugdymas
Sveikatos ugdymas

2016 02 04

VASARIS
Pradinio ugdymo lietuvių kalbos bendroji programa: kas nauja?

2016 02 09
2016 02 11
2016 02 18
2016 02 25
2016 03 01
2016 03 03
2016 03 10

Pilietiškumo ugdymas
Pradinis ugdymas

Rašybos mokymo esmė. Psichomotoriniai procesai formuojant rašybos įgūdžius
ir konkrečių rašybos atvejų mokymas atsižvelgiant į ortogramos pobūdį
Bendravimo internete etika: mokytojo vaidmuo. Transliacija skiriama Saugesnio
interneto savaitei
STEAM mokyklų Lietuvoje dalijimasis gerąja patirtimi: inicijavimas,
bendradarbiavimas, įgyvendinimas mokykloje
Bendruomenių samprata: kas yra bendruomenė, bendruomenių tipai, jų svarba
KOVAS
Sakytinė ir rašytinė kalba. Sakytinio diskurso prigimtis ir raiška, jo skirtumai nuo
rašytinio teksto. Viešosios kalbos mokymo metodika
Išvyka į muziejų. Ką verta žinoti mokytojui ir kaip reikėtų tinkamai pasirengti?

Lietuvių k. ir literatūra
Medijų ir informacinis
raštingumas
STEAM
Pilietiškumo ugdymas
Lietuvių k. ir literatūra
Ugdymas netradicinėse erdvėse

2016 03 24

Saugomų teritorijų lankytojų centrai ir gamtos mokyklos: naujos edukacijos
Ugdymas netradicinėse erdvėse
galimybės
Tėvų įtraukimas į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencinę veiklą. Koks yra Sveikatos ugdymas
tėvų vaidmuo ir kaip galima būtų juos sėkmingai įtraukti į mokykloje vykdomas
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos veiklas?
Retrospektyviniu žvilgsniu: Lietuvos matematikos mokytojų asociacijai – 25
Mokytojo profesijos prestižas

2016 03 31

Švietimo bendruomenės, jų vaidmenys ir svarba šiuolaikinėje visuomenėje

2016 03 17

2016 04 05

2016 04 07
2016 04 14
2016 04 21

BALANDIS
Rašinio struktūros. Skirtingų kultūrų mąstymo ir teksto raiškos struktūros.
Mokyklinio rašinio struktūros problemos: ar jas išsprendėme išlaisvindami VBE
rašinio struktūros vertinimą?
Mokyklos bendradarbiavimas su vietos bendruomene. Iššūkis ar galimybė?
Praktiniai pavyzdžiai
Narkotikai. Kada ir kaip kalbėti su mokiniais apie narkotikus?

Pilietiškumo ugdymas
Lietuvių k. ir literatūra

Pilietiškumo ugdymas
Sveikatos ugdymas

2016 04 28

STEAM užsienio stažuočių rezultatų (metodai, įrankiai, metodinės
rekomendacijos) pristatymas
Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų veiklos vertinimas

STEAM

2016 05 05

GEGUŽĖ
Stipri mokyklos bendruomenė – sėkmingos mokyklos garantas?!

Pilietiškumo ugdymas

2016 05 12

Integruota globaliojo švietimo pamoka

Globalusis švietimas

2016 05 19

Muziejų edukacinių programų pristatymai

Ugdymas netradicinėse erdvėse

2016 05 26

Lietuvos šaulių sąjungos organizuojamos vasaros stovyklos. Neformaliojo vaikų
ugdymo patirtys

Pilietiškumo ugdymas

Mokyklos įsivertinimas

Transliacijų datos gali keistis. Transliacijų laiką ir išsamias programas rasite „Mokytojo TV“ svetainėje.
Parsisiųskite „Mokytojo TV“ 2015–2016 m. m. transliacijų programą.
Naujienlaiškį parengė Živilė Gapšienė

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

