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Mielieji,
Sveikiname Jus su Mokslo metų
pradžia!
Linkime išminties, atkaklumo,
šypsenų, prasmingų pasiekimų
ir tikėjimo šviesia ateitimi.
Ugdymo plėtotės centro kolektyvas
Artėja nauji mokslo metai: kokių pokyčių laukti?
Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė metinėje švietimo vadovų padalinių
konferencijoje „2016–2017 mokslo metai: pamoka kitaip“ apžvelgė, ką pavyko
nuveikti praėjusiais mokslo metais ir ką būtina padaryti šiemet, kad pagerėtų mokinių
pasiekimai, mažėtų atotrūkis tarp mokyklų. Svarbiausi šių mokslo metų akcentai:
individuali kiekvieno mokinio pažanga; skaitymas ir rašymas mokant visų dalykų;
praleidinėjimo ir vėlavimo į pamokas mažinimas; mokinių segregacijos mažinimas;
kokybiško pamokų pavadavimo, mokymosi pagalbos mokiniui suteikimas; egzaminų
pertvarka ir įvedamas brandos darbas.

Priemonių komplektas „Ugdome Lietuvos pilietį“
•

•

•

Edukacinis žaidimas, papildantis Lietuvos pirmoko
pasą, skirtas žaismingam ir įdomiam pirmosios klasės
mokinių pilietiniam ugdymui. Edukacinio žaidimo
tikslas yra padėti mokytojui ne tik supažindinti
mokinius su istorija, bet ir skatinti mažąjį pilietį pasijusti savo valstybės
dalimi, ugdyti pilietines vertybes.
Šeši edukaciniai 2 - 3 min. animuoti filmukai, skirti vizualizuoti pilietiškumo
ugdymo veiklas pradinėse klasėse: Aš ir mokykla, Valstybė ir aš, Aš, mano
šeima ir Lietuvos istorija, Kultūra ir mes, Ar rytoj švies saulė, Trimatis
pasaulis.
Patarimai mokytojui – metodinė priemonė skirta padėti mokytojams ugdyti
sąmoningus Lietuvos piliečius. Patarimus sudaro dvi pagrindinės dalys:
„Pilietiškumo ugdymas pradinėse klasėse“ ir „Pilietiškumo ugdymas
pagrindinėje ir vidurinėje mokykloje“.

Išmaniųjų telefonų naudojimas pamokose
Švietimo ir mokslo ministerija išleido plakatą
„Mokykis ir mokyk kitaip“. Panaudojus taikomąją
mobiliąją
programėlę
galima
nuskenuoti
mobilųjį barkodą (QR) ir atlikti užduotis
telefonu. Plakatas jau pasiekė visas mokyklas ir linkime sėkmės ieškant būdų
sužadinti mokinių smalsumą!

Daugiau informacijos www.upc.smm.lt

Šaltiniai lietuvių
kalbos ir literatūros
mokytojams
Ugdymo sode rasite
įvairių šaltinių ir
metodinės medžiagos,
kuri padės Jums dirbant
pagal naujai patvirtintą
Lietuvių kalbos ir
literatūros pagrindinio
ugdymo bendrąją
programą.

Metodinės dienos
atgarsiai
2016 m. rugpjūčio 23 d.
vyko metodinė diena
„Kiek svarbūs skaitymo ir
rašymo gebėjimai
mokantis visų dalykų?“.
Dalinamės doc. dr. Zitos
Nauckūnaitės, Ugdymo
plėtotės centro Ugdymo
turinio skyriaus Kalbų ir
meninio ugdymo poskyrio
vedėjos, pranešimų ciklu,
skirtu ugdyti skaitymo
gebėjimus.

Pažintinių ir
metodinių filmų
ciklas „Fiziškai aktyvi
pertrauka“
Bendradarbiaujant
Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo
ministerijai, Ugdymo
plėtotės centrui ir
Lietuvos sporto
universitetui, sukurta
15 pažintinių metodinių
filmų populiarinti fiziškai
aktyvias pertraukas
mokyklose. Kviečiame
susipažinti ir taikyti
filmuose pateiktas
praktines rekomendacijas!

Savo pastabas ir siūlymus siųskite naujienlaiskis@upc.smm.lt

