
EDUKOLOGIJA LIETUVAI  
Edukacijos forumas

dr. Jolanta Navickaitė

15.00–17.00

Informacija pasiteirauti: 
el. p. Liudmila.Rupsiene@baltcontract.eu, tel. 8 686 39 529;  
el. p. Loreta.Zadeikaite@smm.lt, tel. 8 686 21 364. 

ĮŽANGA 

2021 m. vasario 25 d.Data  
Laikas 

Prisijungimas  

Moderatoriai    prof. dr. Remigijus Bubnys

https://smm-lt.zoom.us/j/6289736970 

moksliniais tyrimais grįsto ugdymo ir švietimo link

PRISTATYMAI

BAIGIAMASIS ŽODIS

Forumas skirtas 2020 m. atliktų švietimo srities tyrimų, skirtų sprendimams 
dėl COVID-19 padarinių, rezultatams aptarti

Kviečiame dalyvauti ugdymo mokslų atstovus, tyrėjus, bendrojo ugdymo ir aukštųjų mokyklų, savivaldybių atstovus, 
švietimo praktikus, švietimo politikos kūrėjus, visus, kuriems aktualūs ugdymo ir švietimo pokyčiai.

https://bit.ly/3ttzjGN

Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl COVID-19 metu: 
grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu  
(VU) 

Nuotolinio darbo ir mokymo proceso organizavimo modelis ir 
rekomendacijos ekstremaliam ir pereinamajam laikotarpiui  
(KTU, VGTU, VU)

COVID-19 tyrimų rezultatai ir įžvalgos 
Ugdymas nuotoliniu būdu pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu 
(VDU)  



Forumo programa

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministras  

dr. Ramūnas Skaudžius  
Lietuvos mokslų tarybos pirmininkas  

prof. Romas Baronas  

LETA prezidentė  

prof. dr. Liudmila Rupšienė 
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vyriausioji patarėja 

prof. dr. Loreta Žadeikaitė 

Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl COVID-19 metu: 
grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu  
(VU) 

Nuotolinio darbo ir mokymo proceso organizavimo modelis ir 
rekomendacijos ekstremaliam ir pereinamajam laikotarpiui  
(KTU, VGTU, VU)
KTU tyrimo komandos vadovas prof. dr. Algimantas Venčkauskas 
KTU informatikos fakulteto prodekanė doc. dr. Daina Gudonienė 
KTU Studijų departamento direktorė dr. Kristina Ukvalbergienė 
VGTU Akademinės paramos centro direktorius doc. dr. Vaidotas Trinkūnas 
VGTU Studijų direkcijos direktorė Nora Skabuskienė  
VU prof. Valentina Dagienė 
VU Filosofijos fakulteto dekanas prof. dr. Arūnas Poviliūnas 

ĮŽANGA

 

PRISTATYMAI

BAIGIAMASIS ŽODIS

Informacija pasiteirauti: 
el. p. Liudmila.Rupsiene@baltcontract.eu, tel. 8 686 39 529;  
el. p. Loreta.Zadeikaite@smm.lt, tel. 8 686 21 364. 

COVID-19 tyrimų rezultatai ir įžvalgos 
Ugdymas nuotoliniu būdu pandemijos ir kitų krizinių situacijų 
metu  
(VDU)  
VDU Švietimo akademijos kanclerė prof. dr. Lina Kaminskienė  
projekto vadovė dr. Estela Daukšienė 
Kauno „Saulės“ gimnazijos direktorės pavaduotoja dr. Justina Naujokaitienė 
VDU doktorantas, Vilniaus Karaliaus Mindaugo mokyklos fizikos mokytojas Irmantas Adomaitis  

VU Filosofijos fakulteto dekanas prof. dr. Arūnas Poviliūnas  
projekto vadovė prof. dr. Roma Jusienė (Psichologijos institutas), projekto tyrėjai: 
doc. dr. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė (Sociologijos ir socialinio darbo institutas) 
doc. dr. Sigita Girdzijauskienė (Psichologijos institutas)  
doc. dr. Irena Stonkuvienė (Ugdymo mokslų institutas) 
prof. dr. Vaidotas Urbonas (Medicinos fakultetas, Vaikų ligų klinika)  


