
 
 

KAIP PASITINKAME 2020-2021 MOKSLO METUS? 

2020 m. rugpjūčio 20 d.  

Pradžia 13 val., numatoma trukmė – 120 min. 

 

P R O G R A M A  

Renginys skirtas bendrojo ugdymo mokyklų vadovams.  

 

Įžanginis žodis, aktuali informacija. 

Rūta Krasauskienė, Nacionalinės švietimo agentūros direktorė 

 

„Nuotolinio mokymo/ugdymo(si) vadovas. Bendrasis ugdymas“. 

Vaino Brazdeikis, Ugdymo turinio departamento direktorius 

Pristatomas metodinių rekomendacijų turinys: pateikiama informacija apie ugdymo organizavimą, mokymą(si), 

vertinimą, taikant nuotolinį mokymą, pedagogui reikalingas skaitmenines kompetencijas, nuotolinio ugdymo 

kokybės užtikrinimą, įtraukųjį ugdymą ir švietimo pagalbą, emocinę ir psichologinę gerovę, bendravimo ir 

bendradarbiavimo formas, nuotolinio ugdymo ypatumus skirtingose pakopose.  

Mokyklų 2019 m. veiklos įsivertinimo ir pažangos rezultatų pristatymas. 

Monika Bilotienė, Edita Gailiūtė, Mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo skyriaus metodininkės 

Siekdamos veiklos kokybės bei pristatydamos padarytą pažangą, bendrojo ugdymo mokyklos kasmet teikia 

įsivertinimo ir tobulinimo duomenis ir padarytos pažangos aprašymus pateikdamos juos ŠMSM anketoje. Pažangos 

aprašymai skelbiami ŠVIS‘e, veiklos kokybės įsivertinimo metu nustatyti stiprieji ir silpnieji veiklos aspektai (pagal 

Geros mokyklos koncepcijos požymius / įsivertinimo metodikos rodiklius) apibendrinami NŠA akcentuojant 

bendrąsias veiklos kokybės ir tobulinimo tendencijas. Pranešime bus apžvelgiami apibendrinti 2019 metų 

įsivertinimo rezultatai. 

 

Kaip pasirengėme mokslo metams ir į ką norėtume atkreipti kolegų dėmesį? 

Rytis Komičius, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius 

Pranešime bus pasidalinta sėkminga Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos patirtimi, susijusia su pasirengimu 

organizuoti ugdymą nuotoliniu būdu bei jo įgyvendinimą. Pranešimo klausytojai turės galimybę detaliau susipažinti 

su sprendimais, kuriuos gimnazija priėmė pavasarį dėl ugdymo nuotoliniu būdu, kaip per savaitę mokymui buvo 

parengti gimnazijos mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai, kaip buvo komunikuojama su mokiniais ir mokinių 

tėvais, kokias skaitmenines platformas ir įrankius gimnazija pasirinko ugdymui organizuoti. Nebus pamiršti ir 

iššūkiai, su kuriais susidūrė bendruomenė ir kaip šie iššūkiai buvo sprendžiami.  

Pranešimo klausytojai išgirs, kaip gimnazija ketina organizuoti ugdymą nuo šių metų rugsėjo 1-osios, jei mokyti 

reikėtų kasdieniu, nuotoliniu ar mišriuoju būdu bei sulauks atsakymų į tiesioginėje transliacijoje užduotus 

klausimus.  

 

 

http://www.svietimonaujienos.lt/vilniaus-gimnazija-nuotoliniam-mokymui-pasiruose-per-savaite-kokia-strategija-pasirinko/?fbclid=IwAR3r-RDcMCGG_taV1oMFVMXs2TXExLIQakbQ4KZBaKq1AS5lMXt8nixKUOg

