ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PROGIMNAZIJOS DIREKTORĖS
ALDONOS SKUČIENĖS 2021 METŲ UŽDUOTYS
Eil.
Nr

Užduotys

1.

Organizuoti kokybišką
mokymo(si) procesą
nuotoliniu būdu
karantino, ekstremalios
situacijos, ekstremalaus
įvykio ar įvykio metu

2.

Kurti palankią
savitarpio mokymo(si)
aplinką

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
Įsivertintos
Išsiaiškintas skaitmeninių mokymo
technologinės galimybės, priemonių poreikis ir aprūpinti jomis
turimos skaitmeninės
mokytojai.
priemonės, mokytojų
kompetencija, mokymosi Visi mokomieji kabinetai aprūpinti
sąlygos namuose,
kameromis, garsiakalbiais, 5
aprūpinimas mokymosi
kabinetuose įrengti projektoriai.
priemonėmis,
reikalingomis dalyvauti
70 proc. stebėtų pamokų aktyviai
nuotolinio mokymosi
taikytas skaitmenizuotas ugdymo
procese bei pašalintos
turinys ar virtuali mokymo(si) aplinka.
priežastys, dėl kurių
mokiniai negali mokytis Organizuota švietimo pagalba silpniau
nuotoliniu būdu.
besimokantiems ir sąlygų mokytis
Naudojama Microsoft
neturintiems mokiniams.
Office 365 debesies
technologija ir Microsoft Organizuota konferencija „Kaip
Teams programa,
užtikrinti kokybišką grįžtamąjį ryšį
pritaikyta dirbti realiuoju mokant nuotoliniu būdu.“
(sinchroniniu) ir/ar
nerealiuoju
Organizuoti mokymai „Microsoft
(asinchroniniu) laiku
Teams galimybės“ mokytojams.
Siektini rezultatai

Sukurta funkcionali,
saugi mokytis, kurti ir
tyrinėti skatinanti
aplinka.
Įdiegta IT saugumo
grėsmių progimnazijos
tinkle apsauga.
Parengtos skaitmeninės
priemonės ugdymo
turiniui atnaujinti

Organizuotas kvalifikacijos tobulinimo
seminaras „Virtualių aplinkų
panaudojimas ugdymo procese“.
Parengtas praradimų kompensavimo
planas mokiniams, grįžusiems po
karantino, ir įgyvendinta 75 proc.
veiklų.
Integruotas ugdymo turinys:
organizuoti 8 tarpdalykiniai projektai.
Tęsiamas OLWEUS patyčių
prevencinės programos OPKUS plano
įgyvendinimas: sumažintas bendras
patyčių skaičius 5 proc., ilgalaikių
patyčių 7 proc., virtualioje aplinkoje 10
proc., 2 kartus per mėnesį vedamų
klasių valandėlių turinys orientuotas į

bendravimo ir bendradarbiavimo
įgūdžių tobulinimą.

3.

Plėtoti mokytojų
kompetencijas,
paremiant ir skatinant

Organizuotas
sąmoningas ir kryptingas
mokytojų mokymas(is)
drauge ir vieni iš kitų.
Vykdytas
bendradarbiavimas ir
pasidalijimas gerąja
patirtimi įgyvendinant
pokyčio projektą.
Pagerėjusi pamokų
kokybė

Įgyvendintas ESF projektas „Saugios
elektroninės erdvės vaikams kūrimas“.
Tęsiamas grįžtamojo ryšio metodų,
leidžiančių patirti mokymosi sėkmę,
taikymas pamokose:
visų mokytojų savanorių ir apie 40
proc. kitų mokytojų išbando 2–3
grįžtamojo ryšio metodus pamokoje.
Tęsiami pokyčio projekto
„Grįžtamasis ryšys ugdymo(si)
procese“ tvarumo užtikrinimo renginiai
kartu su Elektrėnų pradine mokykla ir
suorganizuoti 2 renginiai.
Suorganizuoti 1-2 pažintiniai
mokomieji vizitai į kitas mokyklas.
Suorganizuota metodinė diena,
aptariant konkrečių mokymosi
paradigmų taikymo, inovatyvių ir
aktyvių veiklų vykdymo pamokose
rezultatus.
Suorganizuoti kolegialaus grįžtamojo
ryšio aptarimai metodinėse grupėse ir
aptartos 2-3 kiekvieno mokytojo
stebėtos pamokos.

