
švietimo įstaigų vadovams, mokytojams, 
socialiniams darbuotojams, psichologams.

Vilniaus Vytauto Didžiojo 
gimnazijos direktorius ir anglų 

kalbos bei psichologijos mokytojas

MOKYMŲ LEKTORIUS
Rytis Komičius Esant poreikiui, mokyklos 

bendruomenė gali užsisakyti 
mokymus atskirai.

MOKYMŲ KAINA
70.00 Eur 

(1 asmeniui /40 akad. val.)

Mokymai vyks per 
ZOOM mokymų platformą.

„KOKYBIŠKA PAMOKA IR BENDRUOMENĖS TELKIMAS 
NUOTOLINIU BŪDU: SKAITMENINIAI ĮRANKIAI IR SĖKMINGOS 
JŲ TAIKYMO PRAKTIKOS“

Akreditacijos Nr. 211001035

Daugiau informacijos ir registracija
https://lvjc.lt/tikrimokymai/kokybiska-pamoka-ir-bendruomenes-telkimas-nuotoliniu-budu/

Kviečiame į 40 akad. val. mokymus |Rugpjūčio 16–26 d., ZOOM mokymų platforma

„Skaitmeniniai įrankiai ir galimybės 
taikyti juos nuotolinėje pamokoje“: 
6 akad. val. – teorija/praktika
4 akad. val. – savarankiškas darbas

„Bendruomenės telkimas nuotoliniu būdu“:
6 akad. val.– teorija/praktika; 
4 akad. val. – savarankiškas darbas

„Aktyvios ir mokytis motyvuojančios
nuotolinės pamokos organizavimas“: 
6 akad. val.– teorija/praktika; 
4 akad. val. – savarankiškas darbas

„Mokinių vertinimas ir grįžtamojo ryšio 
teikimas nuotoliniu būdu“:
6 akad. val.– teorija/praktika; 
4 akad. val. – savarankiškas darbas

1.
MODULIS

2.
MODULIS

3.
MODULIS

4.
MODULIS

Rugpjūčio 19 d. 
9.00–14.00 val. 

(pietų pertrauka – 12.00–12.30 val.)

Rugpjūčio 23 d. 
9.00–14.00 val. 

(pietų pertrauka – 12.00–12.30 val.)

Rugpjūčio 26 d. 
9.00–14.00 val. 

(pietų pertrauka – 12.00–12.30 val.)

Rugpjūčio 16 d. 
9.00–14.00 val. 

(pietų pertrauka – 12.00–12.30 val.)

MOKYMŲ PROGRAMA

Programos koordinatorė Neringa Grigorjeva 
el. p. mokymai@lvjc.lt, neringa.grigorjeva@lvjc.lt, 
tel. (8 5) 205 4690, www.lvjc.lt

Socialinis tinklas Facebook „Tikri mokymai“

MOKYMAI SKIRTI: MOKYMŲ TIKSLAS:
suteikti švietimo įstaigų vadovams, mokytojams, 
socialiniams darbuotojams, psichologams teorinių 
žinių ir pasiūlyti praktinių-skaitmeninių įrankių, 
kurie padėtų tobulinti pamokos kokybę bei telktų 
mokyklos bendruomenę dirbant nuotoliniu būdu.

MOKYMŲ UŽDAVINIAI:

Supažindinti seminaro dalyvius su ugdymui tinkamais skaitmeniniais įrankiais ir jų veikimo principais.

Supažindinti seminaro dalyvius su skaitmeniniais įrankiais bei principais, leidžiančiais telkti 
mokyklos bendruomenę, palaikyti jos narių emociškai tvarius tarpusavio ryšius.

Supažindinti seminaro dalyvius su aktyvios ir mokytis motyvuojančios nuotolinės pamokos 
organizavimo ypatumais taikant veiksmingus inovatyvius mokymo(si) įrankius.

Supažindinti seminaro dalyvius su mokinių vertinimo strategijomis ir grįžtamojo ryšio teikimo 
formomis, sėkmingai įgyvendinamomis nuotoliniu būdu.


