
Mieli Kolegos, 

 

Jau antrus metus kviečiame gamtos mokslų mokytojus tobulinti dalykines žinias ir žengti koja kojon 

su mokslu! Mokymai vyks nuotoliniu būdų vasario 23 – balandžio 13 d., tad tobulintis galėsite 

neišeidami iš namų, o įgytą patirtį panaudosit, kuriant kokybišką ir kūrybišką pamokų ugdymo turinį. 

Programa parengta bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto mokslininkais. Viso vyks aštuoni 

seminarai, kurių metu paliesime skirtingas temas: nuo neuromokslų iki genetikos ir biotechnologijų. 

Patyrinėkime gyvybės mokslų naujoves drauge! 

PROGRAMA ir REGISTRACIJA.  

Kiekvienas užsiregistravęs gaus tai patvirtinantį el. laišką su tolesne informacija. 
 
Kvalifikacijos kėlimo pažymėjimas bus išduodamas mokymų pabaigoje, jį pasieksite 
www.epazymejimai.lt.  
 
KAS? Seminarą sudarys 2 val. paskaita ir refleksija, kurios metu skirsime laiko aptarimui, klausimams 
ir diskusijai. Pranešimai bus įrašomi. Po kiekvieno susitikimo įrašas užsiregistravusiems bus 
prieinamas tris savaites. Vienas seminaras su namų darbais prilygsta penkioms akademinėms 
valandoms. 
KADA? Vasario 23 d. – Balandžio 13 d. Kiekvieną ketvirtadienį 18 – 20 val. 
KUR? Virtualioje aplinkoje MS Teams platformoje. Prisijungimo nuorodas gausite renginio dieną. 
KAINA. Galite dalyvauti pasirinktuose keturiuose arba aštuoniuose seminaruose. Keturių 
seminarų kaina 55 Eur, aštuonių - 95 Eur.  
 
PROGRAMOS TEMOS: 
• „Ar galime “pamatyti”stresą?“ (Doc. dr. Ramunė Grikšienė, vasario 23 d.) 
• „Kaip perskaitomi ir redaguojami genomai? “ (Dr. Giedrius Gasiūnas, kovo 2 d.) 
• „Kodėl žmonės serga genetinėmis ligomis?“ (Dr. Vytautas Šliužas, kovo 9 d.) 
• „Ką smegenų nuotraukos gali papasakoti apie mokinių gabumus?“ (Dr. Roma Šiugždaitė, kovo 16 
d.) 
• „Neuropedagogika: kaip padėti smegenims efektyviai mokytis.“ (Dr. Urtė Neniškytė, kovo 23 d.) 
• „Senstančios smegenys“ (Prof., habil. dr. Osvaldas Rukšėnas, kovo 30 d.) 
• „Fermentai keičia chemijos pramonę“ (Prof., dr. Rolandas Meškys, balandžio 6 d.) 
• „Ką kužda virusai?“ (Dr. Gytis Dudas, balandžio 13 d.) 
 
Kviečiame sekti naujienas apie mokymus Mokslininkai tavo kambaryje Facebook paskyroje ir mūsų 
tinklalapyje.  
 
Pasiteiravimui: pokalbiaisu@gmail.com arba žinute Facebook (@mokslastau). 
 
Tariame iki pasimatymo! 
 
Mokslininkai tavo kambaryje komanda 

https://www.mokslastau.lt/
https://www.mokslastau.lt/
http://www.epazymejimai.lt/
https://www.facebook.com/mokslastau
https://www.mokslastau.lt/

