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Asociacijos narių kaita (2020)
2010 2018 2019 2020 Pokytis

Narių skaičius 24 52 49 47 49-7+5=47

Universitetai 7 6 4 3 - Šiaulių universitetas

Kolegijos 6 7 7 7
Suaugusiųjų 

švietimo/ mokymo 
centrai

6 12 11 10 + Kauno pedagogų kvalifikacijos centras
- Klaipėdos suaug. gimnazija*
- Kauno SJMC

Profesinio 
mokymo įstaigos

3 12 12 12 + Marijampolės PRC
- Vilniaus geležinkelio TVP mokykla 
(reorganizuota prijungiant prie VTDK)

Mokyklos 1 10 10 7 - Joniškio "Aušros" gimnazija
- Kauno Gedimino SS gimnazija
- Prezidento J. Žemaičio gimnazija

Kitos institucijos 1 5 5 8 + Aplinkos apsaugos dep. prie Aplink. 
Min.
+ Gyvenimo ir Tikėjimo institutas
+ Raseinių r. švietimo pagalbos tarnyba



ATVIRA 
BENDRADARBIAVIMUI, 
NAUJOVĖMS, PATIRTIES 
SKLAIDAI

Atvirumas ir bendradarbiavimas



LieDM asociacijos 10-mečio konferencija 
Birštone 2020-01-24

Atviras profesinis bendradarbiavimas



Tarybos posėdis
2019-03-24

pilnai nuotoliniu būdu



Parama nariams –
mokymai kovą – gegužę

Nemokamai 
LieDM 

asociacijos 
nariams



Parama nariams –
mokymai kovą – gegužę

Nemokamai 
LieDM 

asociacijos 
nariams – Kauno 

kolegijos 
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Ekspertinė parama – NM vadovo rengimas



Suaugusiųjų mokymosi savaitės renginiai 
kartu su LSŠA



Soros Internetional House organizuoti 
projekto Be-Digital mokymai ir renginiai

(LieDM Asociacija – asocijuotas 
partneris projekte)



NAUJOVĖS IR IŠŠŪKIAI 2020 
LIEDM ASOCIACIJOS NARIŲ 

INSTITUCIJOSE 
(pagal narių pateiktas ataskaitas, 

pasiekiamas liedm.net)

Žinomumas, patirties sklaida



Naujovės 2020
• Visi dirba nuotoliniu būdu – pamokos, 

paskaitos, mokymai, renginiai, (tarptautinis) 
bendradarbiavimas …

• Programų, pamokų, paskaitų ir mokymosi 
turinio pritaikymas organizavimui 
nuotoliniu būdu

• Mokymosi aplinkos naujinimas, pildymas 
įskiepiais, naudojimas įvairioms veikloms

• Naujinama/įsigijama įranga mokymui 
klasėje, kuriamos vaizdo įrašų studijos 

• Zoom, Teams, BigBlueButton, youtube..



Naujovės bei iššūkiai 
2020

• Prisiminti/išmokti dirbti nuotoliniu būdu
– Patirties trūkumas, mokymai, konsultacijos 

visomis priemonėmis, 
– Techniniai ir ryšio iššūkiai

• Organizuojami įvairūs virtualūs renginiai
(mokymai, viktorinos, olimpiados, konkursai 
bendruomenės palaikymo ir kt. susitikimai …)

• Keičiasi veiklų formatas dirbant nuotoliniu 
būdu – transliacijos, dalinimasis vaizdo įrašais, 
virtualios apklausos, vertinimas nuotoliniu būdu

• Mokymo/si turinio rengimas, plėtojimas



Iššūkiai 2020
• Teams integracija į Moodle
• Perdegimo problema
• Besimokančiųjų motyvacijos didinimas
• Gebėjimų trūkumas
– Besimokančiųjų savivaldaus mokymosi,
– Švietėjų ir besimokančiųjų /dalyvių 

skaitmeninių gebėjimų, 
– dalyvavimo virtualiuose renginiuose patirties

• Produktyvumo ir privatumo iššūkiai 
dirbant nuotoliniu būdu, naudojantis 
asmenine kompiuterine technika



ASOCIACIJA PRISTATYTA...

Žinomumas



LieDM sklaida LRT radijo laidoje Matrica



Naujas projektas – STEM 
turinys panaudojant muziejų 

resursus mokykloms

Projektas „Eras‘muse“ pradžia 2019.10. 
LieDM asociacija - partneris



Atstovavimas asociacijai 
EDEN tyrimų seminare



Bendradarbiaujant tarptautinėje 
erdvėje asociacija pristatyta 

(projektų susitikimuose):
v Asociacija asocijuotas partneris:



PROFESIONALŲ 
BENDRUOMENĖS KŪRIMAS, 
PLĖTRA BEI AKTYVINIMAS

Bendradarbiavimas ir kokybė



facebook.com/LieDMas



Atskirų narių infomacija 
atakaitai: dalinamasi 
2020 m. naujovėmis, 

iššūkiais
patirtimi
liedm.net



LieDM asociacijos planuojami 
virtualūs renginiai 2021

Nuotolinis mokymasis nuo A iki Z – teminiai 
internetiniai seminarai:
• Kaip pasirinkti aplinką ir įrankius nuotoliniam 

mokymuisi?
• Nuotolinio mokymosi tvarka – kokie aspektai lemia 

sėkmę
• Hibridinis mokymas
• Akademinis sąžiningumas, vertinimas, 

egzaminavimas nuotoliniu būdu, besimokančiojo 
tapatybės nustatymas

• Duomenų apsauga, etika internete 



LieDM asociacijos planuojami 
virtualūs renginiai 2021

Nuotolinis mokymasis nuo A iki Z:
• Kas motyvuoja besimokančiuosius 

nuotoliniu būdu? 
• Paviršinis mokymas ir besimokančiųjų 
įtraukimas

• Mokymosi metodų įvairovė – kas 
pasiteisino mokant nuotoliniu būdu?

• Planavimas ir krūvio dirbant nuotoliniu
būdu valdymas, tvarkaraščių subtilybės...

• (pildoma)


