
2020 m. spalio 8 d.

Pandemijos iððûkiai ðvietimui, su kuriais susiduriame ðiandien, vieni didþiausiø per pastaràjá ðimtmetá. 

COVID19 grësmës akivaizdoje kyla keletas ypaè svarbiø klausimø su kuriais susiduriama kiekvienoje 
ugdymo ástaigoje:

Kaip palaikyti 
betarpiðkus santykius 
su moksleiviais bei 
perteikti jiems þinias 
nuotoliniu bûdu? 

Kaip virtualiai ugdyti 
moksleiviø bendruosius 
gebëjimus, socialines 
bei emocines 
kompetencijas?

Kaip iðlaikyti bei kelti 
pedagogø motyvacijà 
mokyti(s) ir adaptuotis 
prie nuolat 
besikeièianèiø sàlygø?

Kaip suburti 
iniciatyvià ir naujovëms 
atvirà mokyklos 
bendruomenæ?

Vadovëliø su atsakymais ar apibendrinta geràja patirtimi, kuria galëtume vadovautis – dar nëra. Tikime, 
kad susivienijus ir dalinantis  skirtingais iðgyvenimais  bei atradimais – galime padëti vieni kitiems lengviau 
prisitaikyti ir organizuoti ugdymo procesà, kuris ákvëptø Z ir Alfa kartos vaikus.  

Konferencijos tikslas – apþvelgti nuotoliná ugdymà 

mokytojø, tëvø bei mokiniø akimis; dalintis patirtimis ir 
kurti ðiandienos realijas atitinkantá ðvietimo modelá / 
ðvietimo metodologijà.

Dalyviai – formaliojo ir neformaliojo ugdymo 

ástaigø administracijos atstovai, mokytojai.

Nestabilus ryðys: 
santykiai ir ugdymas nuotolinio 

mokymosi realybëje

V i r t u a l i  k o n f e r e n c i j a



Konferencijos PROGRAMA

11.45–12.00 12.00–12.20

12.20–12.35

12.50–13.05

13.50–14.10

12.35–12.50

13.35–13.50

14.40–16.10

Konferencijos dalyviø registracija. Ávadas á konferencijà. 
Konferencijos dalyviø apklausos 
rezultatø pristatymas.

Mokymasis nuotoliniu bûdu tëvø akimis.
Tëvø tyrimo, atlikto per pirmàsias tris 
karantino savaites, áþvalgos. 

Linas Sluðnys, VðÁ LIONS QUEST LIETUVA direktorius, 
vaikø ir paaugliø psichiatras. 

Nuotolinis ugdymas – 
iðmoktos pamokos. 

Mokymasis nuotoliniu bûdu 
mokytojø akimis. 

Sara Aðkinytë, Lietuvos moksleiviø 
sàjungos (LMS) prezidentë.

Mantas Karanauskas, Vilniaus 
Balsiø progimnazijos, Balsiø 
mokyklos ir Erudito licëjaus 
pedagogas. 

Socialiniø emociniø kompetencijø 
ugdymas nuotolinio mokymo kontekste.

Valdas Jankauskas, Lietuvos vaikø ir jaunimo 
centro direktorius, Europos vaikø ir jaunimo 
neformaliojo ðvietimo institucijø asociacijos 
prezidentas.

Neformalusis ugdymas on-line: 
praktiniai, ið patirties kilæ LVJC 
pedagogø patarimai. 

Kaip nenuskæsti pandemijos 
potvynyje?

Prof. Eugenijus Laurinaitis, gydytojas 
psichiatras, psichoterapeutas.

Moderuoja – Tomas Rakovas, LVJC Neformaliojo ðvietimo projektø skyriaus vadovas

Klausimø atsakymø 
sesija.

13.05–13.20

13.20–13.35

14.10–14.30

14.30–14.40

Tomas Nemûra, „Choco Agency“ 
partneris.

Ekrano dieta produktyvumui 
atsikovoti.

Registracijà á konferencijà rasite ÈIA 

Off screen pertrauka.Darbo teminëse grupëse sesija 
ir jos apibendrinimas.

grupë

grupë

grupë

Bendravimas su mokiniais, jø ásitraukimo 
skatinimas.

Moderuoja Valdas Jankauskas, LVJC ir 
Dalia Navikienë, LVJC.

Mokyklos bendruomenës telkimas dirbant 
nuotoliniu bûdu.

Moderuoja 
LVJC ir Mantas Karanauskas, pedagogas. 

Renata Dambrauskaitë Pëþelienë, 

Neformaliojo ugdymo iððûkiai ir galimybës
nuotolinio mokymosi metu.

Moderuoja Linas 
Sluðnys, vaikø psichologas, psichiatras.

Asta Bucevièiûtë, LVJC ir 

grupë
Mokytojo savipagalba ir rûpinimasis savimi 
patiriant sunkumus darbe.

Moderuoja 
Ieva Maèionytë, dëmesingo ásisàmoninimo 
instruktorë.

Margarita Vyskupaitienë, LVJC  ir 

www.bit.ly/LVJCkonferencija
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