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MOKYKLOS
(NE)STANDARTAS
„Renkuosi mokyti!“ konferencija „Mokyklos
(ne)standartas“ – tai erdvė, kurioje mokyklų
bendruomenės dalinasi savo patirtimi ir
žiniomis.
Šių metų konferencijos metu „Renkuosi
mokyti!“ 9-osios kartos mokyklos pasidalins
savo įgyvendintų pokyčio projektų istorijomis.
Šiemet pristatome naują konferencijos formatą
ir kviečiame pasirinkti pranešimus, kurie
aktualūs būtent Jums. Galite pasirinkti iš 4
skirtingų erdvių: individualizavimas,
bendruomeniškumas, bendradarbiavimas su
tėvais ir įtraukioji pamoka.
Kiekvienoje erdvėje bus pristatomi 2 mokyklų
įgyvendinti pokyčių projektai ir 1 eksperto
pranešimas.
Galite rinktis visus vienos kategorijos
pranešimus arba keliauti po skirtingas erdves.
Susipažinkite su renginio programa ir
pranešimais.

RENGINIO PROGRAMA
12:30-13:00
Atidaromos durys

13:00-13:30
Įžanga ir sveikinimai (didžioji salė)

13:30-14:10
Pranešimas #1 (25 min. pranešimas, 15 min.
klausimai)

14:10-14:30
Pertrauka

14:30-15:10
Pranešimas #2 (25 min. pranešimas, 15
min. klausimai)

15:10-15:30
Pertrauka

15:30-16:10
Pranešimas #3 (25 min. pranešimas, 15
min. klausimai)

16:10-16:30
Pertrauka

16:30-17:30
Šventinė konferencijos dalis – diplomų
RM9 mokykloms įteikimas ir smagus laikas
su bendruomene

PRANEŠIMŲ ERDVĖ:
INDIVIDUALIZAVIMAS
13:30-14:10
Mokinio asmeninės pažangos stebėjimas, fiksavimas, analizavimas ir
ugdymo(si) pagalbos teikimas
Kaip padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei, pažinti save, suprasti savo
stipriąsias ir silpnąsias puses, įvertinti savo pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi
tikslus, laiku nustatyti iškylančius ugdymosi sunkumus ir numatyti būdus jiems
šalinti bei stiprinti gimnazijos bendruomenės bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti
palankiausias vaikams ugdymo(si) sąlygas.
Mokykla: Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija
Pranešėjas: Artūras Čepulis, mokyklos direktorius
14:30-15:10
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas, siekiant efektyvaus įtraukiojo
ugdymo praktikos realizavimo
Kaip nuosekliai, periodiškai organizuoti vyresnių mokinių socialines praktikas,
bendras edukacines, sportines bei kūrybines veiklas, renginius tarp mokinių,
turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ir įprastinės raidos vaikų. Pokyčio projekto
komanda papasakos, kaip į bendras veiklas įtraukti mokyklų bendruomenes,
tokiu būdu siekiant šeimų, auginančių specialiųjų poreikių vaikus, atskirties
mažinimo. Pranešimo metu išgirsite įtraukiojo ugdymo realaus įgyvendinimo
pavyzdžių ir, kokį „šalutinį poveikį“ tai teikia mokyklos bendruomenei.
Mokykla: Vilniaus Šilo mokykla
Pranešėjai: Artur Adam Markevič, mokytojas ir „Renkuosi mokyti!“ alumnas, Vaida
Maziukienė ir Rūta Bagdonavičienė, mokytojos ir spec. pedagogės, Egidija
Urbanavičienė, mokyklos direktorė

15:30-16:10
Diferencijavimas ir individualizavimas konceptualiai
Šiandienos mokinys yra ateities žmogus, kuris turi palikti mokyklą gebėdamas
prisiimti atsakomybę, suvokti savo stiprybes ir silpnybes, mokėdamas mokytis
visą gyvenimą, kūrybingas, bendradarbiaujantis ir socialiai atsakingas. Tokiam
žmogui užaugti nepadės nei klasės vidurkiai, nei statistiniai vienetai, tokiam
žmogui užauginti reikia matyti konkretų mokinį ir sudaryti jam sąlygas užaugti
asmenybe iš didžiosios A.
Pranešėja: Julija Ladygienė, „Renkuosi mokyti!“ alumnė, „Reflectus“ kūrėja,
laisvosios mokyklos modelio vystymo grupės vadovė

PRANEŠIMŲ ERDVĖ:
BENDRUOMENIŠKUMAS
13:30-14:10
Bendradarbiavimo aktyvinimas, pasitelkiant inovatyvių technologijų taikymą
Kaip suaktyvinti bendruomenės narių bendradarbiavimą ir ugdymo procesą
įvairių poreikių mokiniams, taikant inovatyvias technologijas bei kaip suaktyvinti
esamų technologijų integraciją į ugdymo turinį, mokytojams tobulinant
kvalifikaciją šioje srityje, organizuojant integruotas pamokas, renginius ir kitas
veiklas. Pamokų integravimo pagrindė sąlyga - mokytojų bendradarbiavimas
bendro tikslo link.
Mokykla: Kauno Veršvų gimnazija
Pranešėja: Renata Lincevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

14:30-15:10
Ugdymo praktikos bendradarbiaujant: pamokų stebėjimas
Pranešimo metu bus dalijamasi patirtimi apie kolegų pamokų stebėseną ir
refleksiją ir kaip tai padeda pamokų kokybės augimui stiprinant mokytojo
pasitikėjimą savimi kaip profesionalu ir pedagogų pasitikėjimą vieni kitais,
didinant darbinio bendradarbiavimo ir bendravimo poreikį ir intensyvumą.
Mokykla: Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija
Pranešėja: Audronė Buzienė, mokyklos direktorė

15:30-16:10
Bendruomeniškumas - kaip jį kurti?
Pasitikėjimo kultūra mokyklos bendruomenėje yra vienas pagrindinių įrankių,
padedančių stiprinti bendruomeniškumą. Pranešimo metu bus dalijamasi apie
bendruomeniškumo esmę ir reikšmę.
Pranešėjas: Vygantas Kornejevas, Prienų r. Stakliškių gimnazijos direktorius,
„Renkuosi mokyti!“ alumnas

PRANEŠIMŲ ERDVĖ:
BENDRADARBIAVIMAS
SU TĖVAIS
13:30-14:10
Mokyklos bendruomenės bendravimo ir bendradarbiavimo tobulinimas: trišaliai
susitikimai
Pranešimas apie sėkmes ir nesėkmes kelyje į glaudesnį bendradarbiavimą su
tėvais. Pasidalinimas patirtimi organizuojant, įgyvendinant ir vertinant trišalius
pokalbius su tėvais. Pokyčio projekto metu gimnazija inicijavo pokytį stiprinant
penktų klasių bendruomenės tarpusavio ryšius, stebėjo, kaip tai prisideda prie
lengvesnės penktokų ir jų tėvų adaptacijos gimnazijoje ir padeda suburti stiprią
dalykų mokytojų ir auklėtojų komandą.
Mokykla: Kretingos Pranciškonų gimnazija
Pranešėja: Neda Petrauskienė, „Renkuosi mokyti!“ alumnė

14:30-15:10
Tėvų įtraukimo skatinimas
Kaip puoselėti besimokančią, veikiančią, augančią mokyklos bendruomenę,
stiprinant mokinių tėvų įsitraukimą ir kviečiant juos mokytis kartu? Kaip įtraukti
mokinių tėvus į skirtingas, įdomias, įvairias veiklas mokykloje ir leisti jiems
pasijusti aktyviais bendruomenės nariais, taip atliepiant ir užtikrinant jų atsakingą
įsitraukimą į vaiko mokyklinį gyvenimą?
Mokykla: Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla
Pranešėja: Lina Venskutė, mokyklos direktorė

15:30-16:10
Tėvai ir mokytojai - dėl to paties tikslo?
Žvelgiant į platesnį kontekstą pasaulyje – susiklosčiusias tradicijas, įstatymus,
kurie apibrėžia vaiko teises bei šeimos funkcijas, Europos tėvų asociacijos misiją
– tėvai yra pirmieji ir pagrindiniai vaiko ugdytojai. Kitaip sakant, būtent tėvai
turėtų sąmoningai prisiimti pagrindinį vaidmenį. Pranešime bus pasidalinta
įžvalgomis apie tėvų vaidmenį švietime, siekiant bendro tikslo - kiekvieno
mokinio potencialo atskleidimo.
Pranešėja: Solveiga Grudienė, PRIMUM ESSE direktorė

PRANEŠIMŲ ERDVĖ:
ĮTRAUKIOJI PAMOKA
13:30-14:10
Darbo mažose grupėse mokymosi strategijų diegimas
Mokyklos
atstovai
pasidalins,
kaip
organizuoti
mokymąsi,
grįstą
bendradarbiavimu mažose grupėse. Kokie ugdymo metodai, skatinantys
bendradarbiavimą, užtikrina palankias sąlygas mokyklos etikai (etosui), pagrįstai
savitarpio pagarba, lygybe (tarp mokytojo ir mokinių, taip pat tarp pačių
mokinių) ir tolerancija asmenybių skirtingumui.
Mokykla: Dubysos Aukštupio mokykla
Pranešėjai: Vaidas Bacys, mokyklos direktorius, Almutė Šarlauskienė ir Ausma
Valienė, pradinių klasių mokytojos

14:30-15:10
Aktyvus ir inovatyvus ugdymosi procesas
Kaip ugdyti mokytoją, skatinti ir įgalinti ugdymo procese naudoti šiuolaikines
technologijas, programas, skaitmenines aplinkas, sukurtas e-pamokas. Kaip
padėti mokytojams mokytis bendradarbiaujant, dalijantis gerąja patirtimi, kurti
integruotų pamokų ar dienų veiklas. Kaip į pamokas įtraukti kiekvieną vaiką.
Mokykla: Vilniaus Sietuvos progimnazija
Pranešėja: Daina Valackienė, mokyklos direktorė

15:30-16:10
Įtrauki pamoka - kodėl jos reikia?
Įtraukiojo ugdymo mąstysenos reikia ne tik vaikams, bet ir visai švietimo
bendruomenei ir visuomenei, o rungtyniavimas, reitingavimas mus kreipia visai
kita linkme. Diskutuosime apie tai, kaip kurti įtraukią mokyklą ir kokie sprendimai
tampa svarbūs.
Pranešėja: Eglė Pranckūnienė, Mokyklų tobulinimo centro steigėja
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