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SKAITMENINIAI MOKYTOJAI: NAUJOJI KARTA IR IŠŠŪKIAI
Tarptautinė rezultatų viešinimo konferencija

Kviečiame visus besidominčius skaitmeniniu švietimu, technologijomis ir

10.00 – 10.30

Pasitikimas, kava

10.30 – 10.40

Sveikinimo žodis

10.40 – 11.00

Skaitmeninis mokytojas – naujos kartos pagrindas
Aurima Bajorūnienė, Kėdainių profesinio rengimo centras

11.00 – 11.20

Skaitmeninių mokytojų vertinimo įrankis
Pau Alonso-Monasterio, Associació Meraki Projectes de València - neformalaus švietimo organizacija
(Ispanija)

skaitmeninių kompetencijų vertinimo bei gerinimo galimybėmis į
tarptautinio „Erasmus+“ programos projekto “SKAITMENINIAI MOKYTOJAI:
NAUJOJI KARTA IR IŠŠŪKIAI” (Digital Tutors) rezultatų viešinimo konferenciją.
Švietime procesus pakoregavo pandemija, privertusi šimtus tūkstančių švietimo
įstaigų perorganizuoti mokymo procesą perkeliant jį į nuotolį, pergalvoti
mokymo schemą ir strategijas, adaptuotis prie netikėtai pakitusios situacijos.
Prisidėdami prie Europos Komisijos mokytojų ir bendrai piliečių skaitmeninių
kompetencijų nustatymo sistemų „DigComp“ ir „DigCompEdu“ vystymo
įtraukiant minkštųjų įgūdžių, tokių kaip empatija, refleksija, smalsumas,

11.20 – 11.40

Skaitmeninių mokytojų mokymo programa – Thinkific
Brandi Crandell, Stichting Learning Hub Friesland - neformalaus švietimo centras (Nyderlandai)
Liliane Mreyen, Liesbeth Scheepsma, ROC Friese Poort - profesinio rengimo centras (Nyderlandai)

vaizduotė, atsparumas, kurie taip pat svarbūs ugdymo procese, vertinimą,
„Digital Tutors“ projekte siekiama vertinti ir gerinti švietimo darbuotojų minimas
kompetencijas bei įgūdžius, kad jie užtikrinčiau jaustųsi rengdami ir teikdami

11-40-12:00

nuotoliniam ar mišriam mokymuisi skirtą turinį, t.y. siekiame plėtoti Skaitmeninio
mokytojo vaidmenį.
Projekto partneriai iš Lietuvos, Nyderlandų karalystės bei Ispanijos bei išoriniai
ekspertai dirbantys šioje srityje dalinsis patirtimi ir gerąja praktika, pristatys

Kavos pertrauka

12.00 – 12:20

Skaitmeninių priemonių platforma nuotoliniam mokymui
Edita Rudminaitė, VšĮ “eMundus”

12.20 – 12:40

Hibridinės pamokos profesiniame mokyme
Jolita Kuncienė, Kauno informacinių technologijų mokykla

produktus, mokymo programą ir kitus „Digital Tutors“ rezultatus.

REGISTRACIJA iki gruodžio 6d.
https://bit.ly/DigitalTutors_conference

12:40 - 13:00

Pedagogų kompetencijos naudotis įtaigiosiomis technologijomis pagal DigCompEdu
Prof. dr. Tomas Blažauskas, Kauno technologijos universitetas, Informatikos fakultetas
Refleksija ir klausimai

Dalyviams bus išduodami kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai

digitaltutor.eu
facebook.com/digitaltutor.eu

Projekto „Skaitmeniniai mokytojai“ konferencija finansuojama Europos Komisijos ir organizuojama pagal Erasmus+ programą KA2 Strateginės partnerystės profesinio mokymo ir rengimo srityje

