
   

KVIETIMAS Į KONFERENCIJĄ  

Kas sąlygoja mokymosi sėkmę pokyčių ir krizių laikotarpiu 
 
Projekto „Mokymosi pasiekimus sąlygojantys ir psichosocialines rizikas mažinantys 
mokyklos bendruomenės ir lyderystės veiksniai“ rezultatų bei praktinių įžvalgų 
pristatymas ir aptarimas 

 

KADA: lapkričio 24 d., trečiadienį, 13:00-17:00 val.  
KUR: Vilniaus universitetas (VU), Filosofijos fakultetas, Universiteto g. 9/1, 201 auditorija. 
Dalyvavimas gyvai arba nuotoliniu būdu. Renginys nemokamas, registruokitės čia. 

 

 
                                   PROGRAMA 

13.00 – 13.20 Dalyvių pasveikinimas, įžanginis žodis. VU Filosofijos fakulteto dekanas prof. dr. Arūnas Poviliūnas, 

VU Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto direktorė prof. dr. Natalja Fatkulina, Lietuvos 

moksleivių sąjungos (LMS) prezidentė Karolina Pralgauskytė, ministerijų ŠMSM ir SAM atstovai 

13.20 – 13.40 Praktika be mokslo neturi ateities, mokslas be praktikos – neturi prasmės.  
Dr. Dainius Žvirdauskas, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas, KTU Inžinierinio licėjaus 
direktorius, projekto vykdytojas 

13.40 – 14.00 Socialinio kapitalo reikšmė nuotoliniam mokymuisi.  
Doc. dr. Brigita Miežienė, VU Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto docentė, projekto 
vadovė 

14.00 – 14.20 Mokiniai užsitęsusiame karantine: kas padėjo išlaikyti gerą savijautą?  
Prof. dr. Roma Jusienė, VU Filosofijos fakulteto Psichologijos instituto profesorė, projekto vykdytoja  

14.20 – 14.30 Diskusija, klausimai 

14.30 – 15.00 Kavos / arbatos pertrauka 

15.00 – 15.20 Mokinių savijauta ir pasiekimai mokytojų, tėvų ir mokinių akimis.  
Doc. dr. Sigita Girdzijauskienė, VU Filosofijos fakulteto docentė, projekto vykdytoja 

15.20 – 15.40 Kontaktinis, mišrus ar nuotolinis: ką rodo mokinių noras mokytis vienu ar kitu būdu?  
Dr. Rima Breidokienė, VU Filosofijos fakulteto Psichologijos instituto asistentė, projekto vykdytoja 

15.40 – 16.00 Mokinių fizinio aktyvumo ir pasyvumo karantino laikotarpiu sąsajos su psichosocialinėmis 
rizikomis, mokymosi rodikliais bei socialiniu kapitalu.  
Prof. dr. Arūnas Emeljanovas, VU Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto profesorius ir 
mokslo darbuotojas, projekto vykdytojas 

16.00 – 16.20 Suvoktas vadovavimas ir mokytojų savijauta.  
Doc. dr. Jolita Buzaitytė Kašalynienė, VU Filosofijos fakulteto Sociologijos ir socialinio darbo 
instituto docentė, projekto vykdytoja 

16.20 – 17.00 DISKUSIJA „Mokyklų bendruomenės krizių ir pokyčių laikotarpiu: ką daryti?“  
Dalyvauja: projekto vykdytojai Virginija Būdienė, Rasa Jauniškienė, dr. Stanislav Sabaliauskas, Erika 
Speičytė-Ruschoff, LMS prezidentė Karolina Pralgauskytė, Mokytojų asociacijos atstovas, ŠMSM ir 
NŠA atstovai, SAM atstovas 

 

Projektą finansuoja Europos Sąjunga. Projekto Nr. S-DNR-20-8, pagal sutartį su Lietuvos mokslo taryba.  

El. p. pasiteirauti: mopas208@gmail.com  

https://forms.gle/Rgsrr9XAmvbwHeix8
mailto:mopas208@gmail.com

