ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO MENO MOKYKLOS DIREKTORIAUS
EUGENIJAUS VEDECKO 2021 METŲ UŽDUOTYS
Eil.
Nr.

1.

Užduotys

Organizuoti kokybišką
ugdymo(si) procesą
nuotoliniu būdu esant
karantino ar kitai
ekstremaliai situacijai

Siektini rezultatai

Tobulinti technologines galimybes,
turimas skaitmenines priemones,
plėsti nuotolinės ugdymo aplinkos
galimybes.
Įdiegti mokykloje vieningą
nuotolinio darbo sistemą.
Siekiant kokybiško nuotolinio
ugdymo/si organizavimo,
numatyti pamokų tvarkaraščių
koregavimą. Pamokų laiką koreguoti
ugdymo procesą organizuojant
nuotoliniu būdu.
Vykdyti nuotolinio ugdomojo
proceso priežiūrą, stebėti, analizuoti
ir vertinti mokytojų veiklą, ugdymo
rezultatus

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
1. Įsivertintos technologinės
galimybės, turimos
skaitmeninės priemonės,
nuotolinės ugdymo(si) aplinkos
taikymo galimybės, užtikrinant
ne tik skaitmeninio mokymo
turinio pasiekiamumą, bet ir
bendravimą bei
bendradarbiavimą ugdymo
procesą vykdant realiuoju
(sinchroniniu) ir / ar
nerealiuoju (asinchroniniu)
laiku.
2. Įvertinta, ar visi mokiniai
gali turėti prieigą prie
pasirinktos programinės ar
skaitmeninės įrangos
mokymuisi nuotoliniu būdu,
susitarta dėl galimų šios
problemos sprendimo būdų.
3. Įdiegta mokykloje vieninga
nuotolinio darbo sistema,
naudojama sutarta platforma.
4. Pamokų trukmės laikas
pritaikytas nuotoliniam
ugdymui. Pertvarkyti pamokų
tvarkaraščiai, pritaikyti
ugdymo proceso organizavimui
nuotoliniu būdu.
5. Vykdytas nuotolinio
ugdymo pamokų, atsiskaitymų
stebėjimas, konsultavimas
pagal suderintą su mokytojais
planą. Vadovų ir jų paskirtų
metodinių grupių pirmininkų,
mokytojų, dalyvaujančių
kolegialaus grįžtamojo ryšio
komandose, grupėse,
netrikdant nuotolinio ugdymo
organizavimo bei vykdymo

proceso, atlikta pamokų
tiesioginė ar vaizdo įrašų
stebėsena, teiktos konsultacijos
mokytojams.

2.

Kurti palankią savitarpio
ugdymo(si) aplinką

Analizuoti mokinių ir mokytojų
poreikius, lūkesčius.
Įtraukti mokinius dalyvauti kuriant
mokyklos aplinką, bendravimo
skaitmeninėje aplinkoje kultūrą.
Gerinti emocinę aplinką, kurti
mokymąsi stimuliuojančią aplinka
mokykloje

6. Peržiūrėtas nuotolinio
ugdymo organizavimo tvarkos
aprašas.
1. Vadovautasi mokyklos
veiklos įsivertinimo ataskaitos
išvadomis, aptarti mokinių ir
mokytojų poreikiai, lūkesčiai
Mokytojų tarybos posėdyje.
2. Organizuotas visuotinis
mokinių susirinkimas, aptartos
naujovės ir tvarka ugdant(is)
kasdieniu ir nuotoliniu būdu,
bendravimo skaitmeninėje
aplinkoje kultūra.
3. Parengti renginių įrašai,
virtualios parodos ir
talpinamos mokyklos interneto
tinklapyje.

3.

Plėtoti mokytojų
kompetencijas paremiant
ir skatinant

Vykdyti mokytojų apklausą,
išsiaiškinti kvalifikacijos tobulinimo
poreikį.
Organizuoti kvalifikacijos
tobulinimo kursus, seminarus,
mokymus, metodines dienas
mokykloje.

4. Mokyklos bendruomenė
informuota apie renginius
pasitelkiant interneto teikiamas
galimybes.
1. Parengtos anketos ir
įvykdyta apklausa dėl
kvalifikacijos renginių
organizavimo mokytojams.
2. Atsižvelgiant į apklausos
rezultatus organizuoti
kvalifikacijos tobulinimo
seminarai ir kiti renginiai.

Mokytojams nuolat teikti informaciją
apie kvalifikacinius renginius.
3. Mokytojams nuolat teikta
Skatinti mokytojų asmeninį sieki
tobulėti, dalytis gerąja patirtimi pagal informacija apie kvalifikacijos
kėlimo kursus, seminarus,
galimybę skiriant lėšų.
mokymus.
Pagal galimybę skirtos lėšos
mokytojams vykusiems
dalyvauti kvalifikacijos
renginiuose.
Sudarytos galimybės dalyvauti
metodinėse dienose, atviros

veiklos programose, dalintis
gerąja patirtimi.
4. Mokslo metų pabaigoje
organizuotas renginys, pagerbti
mokytojai ir mokiniai.

