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NUOTOLINĖS MOKYKLŲ BENDRUOMENĖS KONFERENCIJOS  

„~170 DIENŲ NUOTOLINIAME MOKYME - KĄ MAN TAI REIŠKIA?“ 

NUOSTATAI 

 

I. ĮVADAS 

1. Dėl COVID-19 pandemijos paskelbus karantiną per trumpą laiką turėjo persiorientuoti 

visa švietimo sistema, mokinių ugdymo procesas buvo perkeltas iš betarpiškos į nuotolinio ugdymo 

formą. Šis nenumatytas ir staigus pokytis paveikė mokinių ir mokytojų ugdymo aplinką, turinį ir 

pobūdį. 

Kviečiame aptarti, kaip mokiniams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, 

tėvams pavyko „susigyventi“ su nauja situacija. Svarbu pasidalinti savo įžvalgomis, kas galėtų 

suteikti paramą, padėtų sukurti saugią mokymosi aplinką greitai besikeičiančioje situacijoje. 

Pabandykime įvertinti nuotolinio ugdymo iššūkius ir mūsų patirtį. 

Kviečiame mokyklų bendruomenes aptarti rūpimus nuotolinio ugdymo klausimus ir 

pasidalinti gerąja patirtimi. 

Atsižvelgiant į spaudoje skelbiamus mokyklų bendruomenių straipsnius, siunčiamus 

mokinių laiškus švietimo pagalbos specialistams, svarbu išgirsti vieni kitus, kalbėti apie patiriamas 

patirtis, išgyvenimus, stengtis suprasti, palaikyti, stiprinti mokyklos bendruomenę.  

 

II. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2. Šie nuostatai reglamentuoja mokinių nuotolinės konferencijos „~170 DIENŲ 

NUOTOLINIAME MOKYME - KĄ MAN TAI REIŠKIA? (toliau – Konferencija) tikslą ir 

uždavinius, dalyvius, organizatorius, organizavimo ir vykdymo tvarką.  

3. Konferenciją „~170 DIENŲ NUOTOLINIAME MOKYME - KĄ MAN TAI 

REIŠKIA?“ organizuoja Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba, Vilniaus Pilaitės gimnazijos 

švietimo pagalbos specialistai ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo koordinavimo skyrius.  



4. Už Konferencijos įgyvendinimą atsakingi asmenys: 

4.1. Vilniaus Pilaitės gimnazijos švietimo pagalbos specialistai socialinė pedagogė 

Virginija Ratiukienė, specialioji pedagogė Rūta Kibildienė, psichologė Rasa Bubnienė.  

4.2. Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai: socialinė pedagogė Nerija 

Guogė, psichologė Ieva Matulionienė.  

4.3. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinavimo skyriaus vedėja Lina Juškevičienė 

 

III. KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

5. Konferencijos tikslas – skatinti aktyvią ir efektyvią mokinių ir mokytojų komunikaciją 

aptariant nuotolinio ugdymo karantino metu įgytas patirtis, kalbėti apie patiriamus jausmus ir 

išgyvenimus. 

 

6. Konferencijos uždaviniai:  

       6.1. Sudaryti mokiniams ir mokytojams galimybę saugiai reikšti savo mintis; 

6.2. Skatinti mokinius ir mokytojus dalintis jausmais ir emocijomis; 

6.3. Palaikyti mokinių ir mokytojų gerą emocinę savijautą;  

       6.4. Skatinti mokyklų bendradarbiavimą, komunikavimo kompetencijos ugdymą. 

6.5. Gautus dalyvių laiškus ir pranešimus publikuoti virtualioje erdvėje.  

 

 

IV. DALYVIAI 

7. Konferencijoje gali dalyvauti: 

7.1. Vilniaus miesto bendrojo ugdymo įstaigų 1-12 klasių mokiniai; 

7.2. Mokytojai, kiti ugdymo įstaigos darbuotojai. 

 

V. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMAS 

8. Konferencija vyks 2021 m. gegužės 28 d. (penktadienis) ZOOM platformoje. 

Registracijos pradžia nuotolinis prisijungimas nuo 11.00 val. Konferencijos pradžia 11.30 val. 

9. Pageidaujantys konferencijoje skaityti pranešimus, užpildo registracijos anketą 

(1 priedas) ir kartu su pranešimu iki 2021 m.gegužės 20 d. atsiunčia ją el. paštu: 

9.1. 1-4 kl. mokiniai - mokymuregistracija@gmail.com, 868618675; 

9.2. 5-8 kl. mokiniai - mokymuregistracija@gmail.com, 868618675; 

9.3. 9-12 kl. mokiniai - mokymuregistracija@gmail.com, 868618675; 

9.4. Mokytojai - nerija.guoge@vilniausppt.lt, tel 862145574. 

mailto:nerija.guoge@vilniausppt.lt


10. Kiti konferencijoje norintys dalyvauti asmenys užpildo registracijos anketą (2 

priedas) ir iki 2021 m.gegužės 20 d. atsiunčia ją adresu: mokymuregistracija@gmail.com, 

868618675. 

11. Dieną prieš konferenciją, nurodytu elektroniniu paštu jiems bus išsiųsta prisijungimo 

nuoroda.  

12. Iš organizatorių sudaryta komisija atrinks pranešimus kiekvienoje grupėje ir 

informuos pranešėjus iki gegužės 25 d.  

13. Dalyvio registracijos anketoje turi būti parašytas pranešimo pavadinimas, forma.  

14. Pranešimo tema turi atspindėti konferencijos tikslus ir uždavinius. 

15.  Pranešimo trukmė - 5-7 min.  

16. Pranešimus dalyviai gali rengti savarankiškai (laikantis visų pagarbaus ir etiško 

bendravimo principų) arba su pedagogų pagalba.  

17. Pranešimo autoriais gali būti 1–2 mokiniai arba mokinių grupė, mokytojai.  

18. Galimos pranešimų formos: pranešimas, diskusija, vaizdo įrašas (mpeg-4 formatu), 

laiškas / anoniminis laiškas (kurį perskaitys mokiniai savanoriai): 

18.1.Mokiniai, kurie nori pateikti anonimiškus pranešimus/laiškus, gali juos atsiųsti su 

slapyvardžiu ar inicialais. Konfidencialumą garantuojame. Jų pranešimus gali perskaityti Pilaitės 

gimnazijos mokiniai - mentoriai. 

18.2. Galima atsiųsti iš anksto įrašytą pranešimą, kuris bus parodytas konferencijos metu.  

19. Konferenciją sudaro dvi dalys:  

19.1. Mokinių pranešimai 

19.2. Mokytojų pranešimai.  

20.Užsiregistravę Konferencijos pranešėjai ir klausytojai gauna patvirtinimą apie 

sėkmingą registraciją ir įsipareigoja dalyvauti Konferencijoje. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

21. Konferencijoje pranešimus skaičiusiems mokiniams ir mokytojams bus išduodama 

pažyma apie pristatytą pranešimą.  

22. Vykdytojai pasilieka teisę koreguoti ir papildyti renginio nuostatus bei programą. 

23. Informaciją dėl konferencijos teikia:  

Virginija Ratiukienė, telefonu 868535392 arba el. paštu v.ratiukiene@vilnius.eu  

Nerija Guogė, telefonu 862145574 arba el. paštu nerija.guoge@vilniausppt.lt  

 

_____________________________ 
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1 priedas  

 

KONFERENCIJOS 

„~170 DIENŲ NUOTOLINIAME MOKYME - KĄ MAN TAI REIŠKIA?“ 

2021 m. gegužės 28 d. 11.30 val.  

DALYVIO PRANEŠĖJO ANKETA 

Ugdymo įstaigos, kurią atstovauja 

pranešėjas (-ai), pavadinimas  

 

Pranešėjo (-ų) vardas (-ai), pavardė (-s), 

klasė/dalyko mokytojas, tel., el. paštas 

 

Pranešimą skaitysiu pats 

Atsiųsiu anoniminį pranešimą, kurį 

sutinku, kad perskaitytų kiti mokiniai 

 

Pranešimo/pasirodymo pavadinimas 

 

 

Pranešimo/pasirodymo tipas (pranešimas, 

diskusija, vaizdo įrašas, anoniminis 

laiškas kt.)  

 

Pranešimą parengė (mokinys/mokytojas) 

 

 

 

Dalyvio pranešėjo registracijos anketą prašome atsiųsti iki 2021 m. gegužės 20 d.  

1-4 kl. mokiniai mokymuregistracija@gmail.com, 868618675 

5-8 kl. mokiniai mokymuregistracija@gmail.com, 868618675 

9-12 kl. mokiniai mokymuregistracija@gmail.com, 868618675 

Mokytojai - nerija.guoge@vilniausppt.lt , tel 862145574 
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2 priedas 

KONFERENCIJOS 

„~170 DIENŲ NUOTOLINIAME MOKYME - KĄ MAN TAI REIŠKIA?“ 

2021 m. gegužės 28 d. 11..30 val.  

 

KLAUSYTOJO REGISTRACIJOS ANKETA 

Įstaigos pavadinimas   

Klausytojo (-ių) vardas, pavardė, 

mokinys/mokytojas, el. paštas. 

 

 

Užpildytą Klausytojo registracijos anketą prašome atsiųsti iki 2021 m. gegužės 20 d. el. paštu: 

mokymuregistracija@gmail.com, 868618675 
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