
 
 

 

Paskaitų ir seminarų ciklas mokytojams 

2022 m. balandžio 19–22 d.  

Mokytojai turės galimybę sužinoti apie mokomojo dalyko naujoves, mokymo 

ypatumus, gilinti dalykines ir bendrąsias kompetencijas. 

Dalyvavusiems mokytojams bus išsiųsti elektroniniai kompetencijų tobulinimo 

pažymėjimai. Dalyvavimas nemokamas. 

Registracija iki balandžio 15 d. 13 val.  

Prisijungimo nuoroda bus išsiųsta likus vienai dienai iki paskaitos arba seminaro. 

 

 

Tema Anotacija Laikas ir 
trukmė 

Tikslinė 
auditorija 

Lektorius Registracija 

Matematikos 
mokymo 
tendencijos 
Lietuvoje ir 
pasaulyje 

Pasaulyje matematikos mokymo 
tendencijas lemia moksliniai 
tyrimai.  Supažindinsime su 
dviem tarptautinėmis 
matematikos mokymo tyrimų 
organizacijomis ir jų veikla.  
Ryškiausia tendencija pasaulyje - 
orientacija į matematinio 
samprotavimo ugdymą. 
Palyginsime su tyrimais ir 
tendencijomis Lietuvoje. 

2022.04.19    
9:00 - 10:30 

Matematikos 
mokytojai 
dalykininkai ir 
pradinio ugdymo 
pedagogai, 
besidomintys 
matematikos 
mokymu. 

Prof. habil. dr. 
Rimas 

Norvaiša 

 

Matematikos ir 
informatikos 

fakultetas 

 

https://forms.office.com/r/yQamHaXS1u 

 

Tvarumas ir 
tvari 
organizacijų 
veikla 

 

Seminaro tikslas - apžvelgti 
tvarumo sampratą, darnaus 
vystymosi tikslus ir tvarių 
organizacijų veiklą.  
Visuotinai pripažįstama, jog 
būtina reaguoti į klimato bei 
aplinkos (ang. environmental), 
socialinius (ang. social) ir 
organizacijų valdysenos (ang. 
governance) pokyčius. Tai 
aktualu tiek pradedantiems veikti 
tarpdisciplininiams startuoliams, 
tiek didelėms multikultūrinėms 

 
2022.04.19 

13:00-.13:45 

 

Ekonomikos 
mokytojai. 
 

Prof. dr. Tadas 
Gudaitis 

 
Verslo mokykla 

 

https://forms.office.com/r/DqJSj5VaNh 

 

https://forms.office.com/r/yQamHaXS1u
https://forms.office.com/r/DqJSj5VaNh


 
 

Tema Anotacija Laikas ir 
trukmė 

Tikslinė 
auditorija 

Lektorius Registracija 

verslo įmonėms, tiek viešojo 
sektoriaus organizacijoms ir 
institucijoms. 

Geriausias 
laikas kurti – 
dabar: kaip 
stiprinti mokinių 
pilietiškumą? 

Šiandieniniame pasaulyje krizės 
ir kompleksinės problemos tampa 
nebe išskirtinumu, o kasdienybe. 
Pastarųjų metų pavyzdžiai rodo, 
jog jų sprendimas – neįmanomas 
be piliečių į(si)traukimo. 
Pasižymintys skirtingais 
įsitikinimais, atstovaujantys 
įvairias visuomenės grupes, 
turintys savitas gyvenimiškas 
patirtis piliečiai gali reikšmingai 
prisidėti prie geriau informuoto ir 
labiau visuomenės poreikius 
atliepiančio sprendimų priėmimo. 
Nors ne vienerius metus 
matuojamas Pilietinės galios 
indeksas atskleidžia pozityvias 
tendencijas (piliečiai jaučia 
galintys daryti didesnį poveikį 
valstybės raidai), nuo veikimo 
neretai sustabdo vis dar gajus 
stereotipas, jog šalies gyventojų 
nuomonė valdžios institucijoms – 
nesvarbi. Kaip pilietinio ugdymo 
pamokos jaunimui gali padėti 
įsitikinti, kad geriausias laikas 
kurti yra dabar? Seminaro metu 
bus aptariami piliečių įtraukimo į 
sprendimų priėmimą principai ir 
galimybės pilietinio ugdymo 
pamokas papildyti probleminio 
mokymosi elementais. 

2022.04.20 
10:00 – 11:30  

Istorijos, pilietinio 
ugdymo 
mokytojai, už 
neformalųjų vaikų 
švietimą atsakingi 
pedagogai. 

 

Doktorantė 

Rasa 
Bortkevičiūtė 

 

Tarptautinių 
santykių ir 
politikos 
mokslų 

institutas 

https://forms.office.com/r/uqt86LAq3k 

 

Dirbtinio 
intelekto etika 

Seminaras skirtas pirmiausia 
etikos mokytojams, bet gali turėti 
vertės ir tiksliųjų dalykų 
mokytojams. Seminaro metu 
aptarsime atsakingųjų inovacijų ir 
tyrimų koncepciją, dirbtinio 
intelekto etikos implikacijas 
potencialių mokslo ir inovacijų 
kūrėjų profesinei veiklai, 
vartotojams bei visuomenei. 

2022.04.20 
10:00 - 12:30 

Etikos ir tiksliųjų 
dalykų mokytojai. 

 

Doc. dr. 
Raminta 
Pučėtaitė 

 

Kauno 
fakultetas 

 

https://forms.office.com/r/eqA0LmUkxT 

 

https://www.vu.lt/apiemus/kontaktai-ir-nuorodos/telefonu-knyga?kod1=27
https://www.vu.lt/apiemus/kontaktai-ir-nuorodos/telefonu-knyga?kod1=27
https://www.vu.lt/apiemus/kontaktai-ir-nuorodos/telefonu-knyga?kod1=27
https://www.vu.lt/apiemus/kontaktai-ir-nuorodos/telefonu-knyga?kod1=27
https://www.vu.lt/apiemus/kontaktai-ir-nuorodos/telefonu-knyga?kod1=27
https://forms.office.com/r/uqt86LAq3k
https://www.vu.lt/apiemus/kontaktai-ir-nuorodos/telefonu-knyga?kod1=62
https://www.vu.lt/apiemus/kontaktai-ir-nuorodos/telefonu-knyga?kod1=62
https://forms.office.com/r/eqA0LmUkxT


 
 

Tema Anotacija Laikas ir 
trukmė 

Tikslinė 
auditorija 

Lektorius Registracija 

Aptarsime sumanaus miesto 
atvejį iš etinės (socialinio 
poveikio) perspektyvos. 

Naujos pradinio 
ugdymo 
programos: kas 
naujo Pasaulio 
pažinimo 
turinyje 

Seminaro tikslas - aptarti, su 
kokiomis socialinės ir 
gamtamokslinės srities didaktikos 
naujovėmis susidurs pradinių 
klasių mokytojai, įgyvendindami 
atnaujintą pasaulio pažinimo 
turinį.   

 

2022.04.20 

10:00 - 11:30 

Pradinių klasių 
mokytojai. 

 

 

Doc. dr. Aušra 
Žemgulienė, 
doc. dr. Rita 
Makarskaitė-
Petkevičienė 

 

Filosofijos 
fakultetas 

https://forms.office.com/r/XUt4fPC8rN 

 

Kibernetinio 
saugumo 
pagrindai 
mokytojams 

Seminaro tikslas. Apžvelgti 
kibernetinio saugumo aktualijas ir 
ugdyti gebėjimus analizuoti, 
vertinti ir taikyti praktikoje 
informacijos sistemų saugos 
metodus, skirtus apsaugoti 
asmeninę ir organizacijos 
informaciją bei informacines 
sistemas. 

2022.04.22 

13:00 - 14:30 

Mokytojai 
dalykininkai, 
pradinių klasių 
mokytojai. 

 

 
Doc. dr. 
Kęstutis 
Driaunys 

 
Kauno 

fakultetas 
 
 

https://forms.office.com/r/f9uev1gm8K 

 

Mokymo(si) 
metodai“ 

 

Seminaras yra skirtas mokytojų 
bendrųjų kompetencijų 
tobulinimui. Mokymų metu 
diskusijos forma aptarsime 
mokymosi tikslus, principus ir 
metodus. 
 

2022.04.22   
15:00-15:45 

 

Mokytojai 
dalykininkai, 
pradinių klasių 
mokytojai. 
 

 
Dr. Darius 

Ruželė 
 

Ekonomikos ir 
verslo 

administravimo 
fakultetas 

https://forms.office.com/r/LQC6EUDvFZ 

 

 

https://forms.office.com/r/XUt4fPC8rN
https://forms.office.com/r/f9uev1gm8K
https://forms.office.com/r/LQC6EUDvFZ

