
UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS 

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai menų mokytojams 2017 m. II pusmetį 
 

Eil. 

Nr. 

Seminaro, renginio programos pavadinimas Tikslinė grupė Trukmė 
(akad. val.) 

Data Vieta, auditorija Atsakingi asmenys 

 

Mokamas ar 

nemokamas 

renginys 

Renginio 

forma 

1.  Šiuolaikinė meninio ugdymo didaktika: klasės 

valdymas ir mokymosi metodai 

Dailės mokytojai 80   Žydrė Jankevičienė,  

tel. (8 5)  210 9826, 
Zydre.Jankeviciene@upc.smm.lt,  

Alė Vilutienė,  

tel. (8 5)  277 2194 
ale.vilutiene@upc.smm.lt   

 

Mokamas Akredituota 

instituciniu 

lygmeniu. 

Įsakymo 

numeris ir 

data: VK-140 

(2016-11-14). 

AIKOS 

kodas: 

213000869 

Kvalifikaci-

jos tobulini-

mo pažymė-

jimai bus 

išduodami 

pedagogams, 

dalyvavu-

siems 2-ose 

privalomose 

ir 2-ose ar 

daugiau 

pasirenka-

mųjų sesijų ir 

atlikusiems 

praktines 

užduotis bei 

savarankiškus 

darbus  

I sesija (privaloma) 

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių mokymosi 

ypatumai ir meninio ugdymo turinys 

Klasės valdymo psichologinis aspektas 

16 Spalio 19 d. Ugdymo plėtotės 

centras,  

302 auditorija 

II sesija (pasirenkama) 

Klasės valdymas meninio ugdymo pamokose 

Meninio ugdymo turinio planavimas 

14 Spalio 20 d. Ugdymo plėtotės 
centras,  

302 auditorija 

III sesija (pasirenkama) 

Meno kūrinio ir mokinių kūrybos analizės, supratimo, 

aptarimo ir vertinimo tobulinimas 

Skaitymo, rašymo ir kalbėjimo mokymosi strategijos, 

atliekant meno kūrinio suvokimo užduotis 

13 Gruodžio 7 d. Ugdymo plėtotės 

centras,  
302 auditorija 

IV sesija (pasirenkama) 

Meninės raiškos turinio tobulinimas 

Meninės raiškos organizavimo tobulinimas: mokinių 

gebėjimų ir meninės raiškos įsivertinimo poreikis ir 

būdai 

16 2018 m. 

sausio 30 d. 

Ugdymo plėtotės 

centras,  

302 auditorija 

V sesija (pasirenkama) 

Meninio ugdymo turinio tobulinimo galimybės: 

tiriamieji darbai, skaitymo, rašymo ir kalbėjimo 

strategijos atliekant tiriamuosius meninio ugdymo darbus 

13 2018 m. 

kovo 20 d. 

Ugdymo plėtotės 
centras,  

302 auditorija 

VI sesija (privaloma) 

Šiuolaikinės meninio ugdymo didaktikos principų 

taikymo sėkmės istorijos 

8 2018 m.  

gegužės 21 d. 

Ugdymo plėtotės 

centras,  

302 auditorija 

2.  Šiuolaikinė meninio ugdymo didaktika: klasės 

valdymas ir mokymosi metodai 

Muzikos mokytojai 80   Žydrė Jankevičienė,  

tel. (8 5)  210 9826, 

Zydre.Jankeviciene@upc.smm.lt,  
Alė Vilutienė,  

tel. (8 5)  277 2194 

ale.vilutiene@upc.smm.lt  

Mokamas 

I sesija (privaloma) 

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių mokymosi 

ypatumai ir meninio ugdymo turinys 

Klasės valdymo psichologinis aspektas 

16 Spalio 19 d. Ugdymo plėtotės 

centras,  
302 auditorija 

II sesija (pasirenkama) 

Klasės valdymas meninio ugdymo pamokose 

Meninio ugdymo turinio planavimas 

14 Spalio 20 d. Ugdymo plėtotės 

centras,  

106 auditorija 

III sesija (pasirenkama) 

Meno kūrinio ir mokinių kūrybos analizės, supratimo, 

aptarimo ir vertinimo tobulinimas 

13 Gruodžio 11 

d. 

Ugdymo plėtotės 
centras,  

302 auditorija 

mailto:Zydre.Jankeviciene@upc.smm.lt
https://sodas.ugdome.lt/bylos/GENERAL/5b877444-9ed8-40ac-ac09-c7ec9a87f09a.docx
https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?7901
https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?7900
https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?7950
mailto:Zydre.Jankeviciene@upc.smm.lt
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https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?7956
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Eil. 

Nr. 

Seminaro, renginio programos pavadinimas Tikslinė grupė Trukmė 
(akad. val.) 

Data Vieta, auditorija Atsakingi asmenys 

 

Mokamas ar 

nemokamas 

renginys 

Renginio 

forma 

Skaitymo, rašymo ir kalbėjimo mokymosi strategijos, 

atliekant meno kūrinio suvokimo užduotis 

IV sesija (pasirenkama) 

Meninės raiškos turinio tobulinimas 

Meninės raiškos organizavimo tobulinimas: mokinių 

gebėjimų ir meninės raiškos įsivertinimo poreikis ir 

būdai 

16 2018 m. 

sausio 29 d. 

Ugdymo plėtotės 

centras,  
302 auditorija 

V sesija (pasirenkama) 

Meninio ugdymo turinio tobulinimo galimybės: 

tiriamieji darbai, skaitymo, rašymo ir kalbėjimo 

strategijos atliekant tiriamuosius meninio ugdymo darbus 

13 2018 m.  

kovo 21 d. 

Ugdymo plėtotės 
centras,  

302 auditorija 

VI sesija (privaloma) 

Šiuolaikinės meninio ugdymo didaktikos principų 

taikymo sėkmės istorijos 

8 2018 m.  

gegužės 22 d. 

Ugdymo plėtotės 
centras,  

302 auditorija 

3.  Mokinių meninio ugdymo pasiekimų vertinimo 

tobulinimas: menų brandos egzamino atvejo analizė 

Dailės, filmų kūrimo, 

fotografijos, grafinio 
dizaino, muzikos, 

kompiuterinių muzikos 

technologijų, šokio, 
teatro mokytojai, 

dalyvavę programos I ir 

II sesijose 

6 Baigiamoji 

(papildoma) 

sesija rugsėjo 

28 d.  

 

Ugdymo plėtotės 

centras, 
302 auditorija 

Žydrė Jankevičienė,  

tel. (8 5)  210 9826, 
Zydre.Jankeviciene@upc.smm.lt,  

Alė Vilutienė,  

tel. (8 5)  277 2194 
ale.vilutiene@upc.smm.lt 

Nemokamas Seminaras 

4.  Mokinių meninio ugdymo pasiekimų vertinimo 

tobulinimas: dailės brandos egzamino atvejo analizė 

Dailės, filmų kūrimo, 

fotografijos, grafinio 

dizaino mokytojai 

40 I sesija  

spalio 11 d.  

II sesija 

lapkričio 28 d. 

III sesija 

gruodžio 27 d.  

Ugdymo plėtotės 
centras,  

302 auditorija 

Žydrė Jankevičienė,  
tel. (8 5)  210 9826,  

Zydre.Jankeviciene@upc.smm.lt,  

Alė Vilutienė,  
tel. (8 5) 277 2194 

ale.vilutiene@upc.smm.lt  

Mokamas Akredituota 

instituciniu 

lygmeniu. 

Įsakymo 

numeris ir 

data: VK-18 

(2016-02-15). 

AIKOS 

kodas: 

211000260 

5.  Mokinių meninio ugdymo pasiekimų vertinimo 

tobulinimas: muzikos brandos egzamino atvejo 

analizė 

Muzikos, 

kompiuterinių 

muzikos technologijų 

mokytojai 

40 I sesija  

spalio 9 d.  

II sesija 

lapkričio 29 d. 

III sesija 

gruodžio 28 d. 

Ugdymo plėtotės 

centras,  

302 auditorija 

Žydrė Jankevičienė,  

tel. (8 5)  210 9826, 

Zydre.Jankeviciene@upc.smm.lt,  
Alė Vilutienė,  

tel. (8 5)  277 2194 

ale.vilutiene@upc.smm.lt  

Mokamas 

6.  Mokinių meninio ugdymo pasiekimų vertinimo 

tobulinimas: šokio, teatro brandos egzamino atvejo 

analizė 

Šokio, teatro 

mokytojai 

40 I sesija  

spalio 10 d.  

II sesija 

lapkričio 27 d. 

III sesija 

gruodžio 29 d. 

Ugdymo plėtotės 

centras,  
302 auditorija 

 
 

Žydrė Jankevičienė,  

tel. (8 5)  210 9826, 
Zydre.Jankeviciene@upc.smm.lt,  

Alė Vilutienė,  
tel. (8 5)  277 2194 

ale.vilutiene@upc.smm.lt  

Mokamas 

7.  Planuojama konferencija muzikos mokytojų gerosios 

patirties pristatymui 

Muzikos, 

kompiuterinių 

muzikos technologijų 

mokytojai 

6 2018 m. 

sausio 5 d. 

Ugdymo plėtotės 

centras,  

201, 202 auditorijos 
 

Žydrė Jankevičienė,  

tel. (8 5)  210 9826, 

Zydre.Jankeviciene@upc.smm.lt,  
Alė Vilutienė,  

tel. (8 5)  277 2194 

ale.vilutiene@upc.smm.lt  

Nemokamas Konferencija 
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