Investicijos į švietimą ir inovacijos: telkiančios, skatinančios, įgalinančios
Savivaldybių švietimo konferencija
2020 m. rugpjūčio 25 d., Kaunas, S. Daukanto g. 28, Vytauto Didžiojo universitetas
Preliminari programa
Tikslai:
Apžvelgti švietimo būklę šalyje ir regionuose ir apsibrėžti esmines veiklos kryptis siekiant kiekvieno vaiko mokymosi
sėkmės.
Aptarti ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu teisinio reguliavimo aspektus ir pasidalyti gerosiomis praktikomis.
Dalyviai:
Savivaldybių politikai, savivaldybių švietimo padalinių vadovai, mokyklų vadovai, mokinius, tėvus, mokytojus
jungiančių ir kitų asociacijų, profesinių sąjungų ir kitų socialinių partnerių atstovai, mokslininkai edukologai, Lietuvos
Respublikos Seimo nariai, Vyriausybės ir Prezidentūros atstovai.
I grupė – dalyviai, kurių registracijos lape numeriai yra nelyginiai, II grupė – dalyviai, kurių registracijos lape numeriai
yra lyginiai.
Renginį veda Aidas Aldakauskas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regionų politikos
departamento direktorius.
I dalis
Švietimo būklės apžvalga
9.00–10.00 Dalyvių registracija. Pasitikimo kava
10.00–10.15 Sveikinimai
10.15–11.00 Lietuvos švietimo strategija: ar pavyks pasiekti išsikeltus tikslus?
Dr. Algirdas Monkevičius, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras
11.00–11.30 2020–2021 mokslo metų aktualijos.
Prof. dr. Jolanta Urbanovič, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministrė
II dalis
Refleksija-diskusija
Dalyvauja
Dr. Vaino Brazdeikis, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento
direktorius
Prof. Valentina Dagienė (VU), tyrimo „Nuotolinio darbo ir mokymo proceso organizavimo
modelis ir rekomendacijos ekstremaliam ir pereinamajam laikotarpiui“ komandos narė
Dr. Estela Daukšienė (VDU), tyrimo „Ugdymas nuotoliniu būdu pandemijos ir kitų krizinių
situacijų metu“ vadovė
Dr. Jolanta Navickaitė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento
direktorė
Alvydas Puodžiukas, Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Mokyklų veiklos
skyriaus vedėjas
Audronė Šuminienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus patarėja
I grupė. Ugdymo organizavimas nuotoliniu
11.30–12.30
II grupė. Ilgoji pertrauka
būdu: mokyklų praktika dokumentų nuostatose
II grupė. Ugdymo organizavimas nuotoliniu
12.30–13.30
I grupė. Ilgoji pertrauka
būdu: mokyklų praktika dokumentų nuostatose
III dalis
Sėkmės istorijos ir patirtys
13.30–16.30
Kiekvienam dalyviui pagal atskirą pamokų laikaraštį (pridedama).
Pamokos ID
13.30–14.15
1.0
2.0
3.0
4.1
5.0
6.0
7.1
8.1
9.0
10.1
11.0
12.0
Mokymo klasė

14.15–14.30
14.30–15.15

9.0

10.2

11.0

12.0

1.0

Pertrauka
2.0
3.0

4.2

5.0

6.0

7.2

8.2

5.0

6.0

7.3

8.3

9.0

Pertrauka
10.3
11.0

12.0

1.0

2.0

3.0

4.3

Mokymo klasė

15.15–15.30
15.30–16.15
Mokymo klasė

16.15–16.30

Pertrauka

16.30–17.30

Konferencijos apibendrinimas
INOVACIJŲ MUGĖ

Konferencijos pertraukų metu fojė ir koridoriuose bus galimybė susipažinti su pažangiomis naujovėmis
ir inovatyviomis technologijomis, padedančiomis organizuoti ugdymą nuotoliniu būdu. Taip pat bus
pristatomos įvairios skaitmeninės priemonės, skirtos įtraukiajam ugdymui, kalboms mokytis, STEAM ir kt.
Mugės dalyviai:
UAB „Lantelis“:
 Hibridinė klasė
 Interaktyvios pamokos su Google classroom
 Interaktyvūs ekranai
 Apple klasė su icloud, Apple classroom manager ir Apple school manager
UAB „Education & Business technologies“:
 Interaktyvus ugdymas klasėje ir nuotoliniu būdu (SMART interaktyvieji ekranai)
UAB „Mokslo technologijos“:
 Vernier skaitmeninė laboratorija ir jutikliai
 Cornelsen eksperimentų rinkiniai
 LKlasė
 Priemonės STEM. Platforma LKlasė
UAB „Biznio mašinų kompanija“:
 Skaitmeninės ugdymo priemonės įtraukiąjam ugdymui
 Kalbų mokymosi platforma „Let’s Talk English“
 Specializuotos kameros, skirtos mokyti(s) taikant mišrų mokymo(si) modelį
 Pamokas įrašantis robotas
VšĮ ,,Edulandas“:
STEAM užduočių rinkiniai



VšĮ „Penki pojūčiai“:
 Sensorinė įranga


UAB „Educton“:
Interaktyvaus mokomojo turinio platforma Educton
LRT pamokėlės

