Respublikinė mokinių ir mokytojų konferencija
„Skaitmeninė kompetencija ir tarptautiškumas“
10.00 – 10.15

10.15 – 10.30
10.30 – 10.50
10.50 – 11.00

Konferencijos atidarymas. Sveikinimo žodis.
Teresė Janulevičienė, Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja
Sveikinimo žodis.
Žana Orlova, Švietimo mainų paramos fondo direktoriaus pavaduotoja
„Programos „eTwinning“ projektų kokybė ir vertinimas“
Jolita Morkūnaitė, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tarptautinio
virtualaus bendradarbiavimo programos „eTwinning“ ambasadorė
„Tarptautinės programos eTwinning platformos pritaikymas KU studentų skaitmeninių kompetencijų tobulinimui“
Raminta Birgėlienė, Klaipėdos universiteto dėstytoja
„Tarptautinių projektų galimybės ir iššūkiai“ Birutė Dručkutė, Kauno Veršvų gimnazijos anglų k. mokytoja metodininkė

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI: GEROJI PATIRTIS
11.00 – 11.15
11.15 – 11.30
11.30 – 11.40
11.40 – 12.00
12.00 – 12.15
12.15 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 13.15
13.15 – 13.30
13.30 – 13.40
13.40 – 13.50
13.50 – 14.05
14.05 – 14.15
14.15 – 14.30

„Užsienio kalbų ir IT integravimas sėkmingose projektinėse veiklose pandemijos laikotarpiu“
Vilda Kiaunytė, KTU inžinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotoja, anglų k. mokytoja metodininkė
„Nuo eTwinning projektų idėjų sugeneravimo iki mokytojų skaitmeninių pedagoginių kompetencijų gerinimo“
Nomeda Vykertienė, edukatorė VšĮ Švietimo artelė "SVEIKi", eTwinning programos ambasadorė
„Atvirumas pasauliui ir naujoms patirtims. Tarptautinio projekto pamokos“ Miglė Klimonytė, Beatričė Savickaitė ir
Ula Vaizgėlaitė, VDU klasikinio ugdymo mokyklos 9a klasės mokinės (mokytoja Ramunė Šmitienė)
„Kūrybiškumas ir skaitmeninės kompetencijos Pandėlio gimnazijos eTwinning projektuose“
Rokiškio raj. Pandėlio gimnazijos mokiniai (mokytoja Larisa Tichonova, eTwinning programos ambasadorė)
„eTwinning projektai kaip galimybė integruotis į Europos visuomenę kaimo gimnazijos mokiniams“
Nadežda Tikhomirova, Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos anglų k. mokytoja metodininkė
„Skaitmeninės kompetencijos ugdymas eTwinning ir Erasmus projektuose“
Kristina Grigaitė-Bliūmienė, KTU Vaižganto progimnazijos pavaduotoja ugdymui, anglų k. mokytoja metodininkė,
Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos neformalaus ugdymo mokytoja
„Tobuliname skaitmenines kompetencijas”
Giedrė Sudniūtė, Utenos Dauniškio gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė
„Fizikos pamokos su programa eTwinning“ Loreta Tarvydienė, Utenos Dauniškio gimnazijos fizikos ir astronomijos
mokytoja metodininkė, eTwinning programos ambasadorė Utenos ir Vilniaus regionuose
„Projektinės veiklos galimybės pasitelkiant eTwinning“ Giedrė Raudonienė, Telšių „Germanto“ progimnazijos
anglų k. mokytoja metodininkė, eTwinning programos ambasadorė Telšių regione
„Tarptautiniai projektai mokinių ir mokytojų kompetencijų vystymui“
Dainora Lebedinskaja, Alytaus Dzūkijos mokyklos rusų k. mokytoja metodininkė
„Kaip mes kuriame reklamas prancūzų kalba“ Dominyka Peciulevičiūtė, Alytaus Dzūkijos mokyklos 6d klasės mokinė
(prancūzų k. mokytoja Neringa Svinkūnienė)
„Virtualių mokymosi aplinkų naudojimas CLIL pamokose. Erasmus+ projekto „Utilizing the computers as a tool in
studying-own knowledge acquiring“ sklaida“
Agnė Zlatkauskienė, Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė
„Pamokos su eTwinning - kitokia mokymosi patirtis” Ula Bazevičiūtė, Elzė Černiauskaitė, Jonavos Justino Vareikio
progimnazijos 8 kl. mokinės (anglų k. mokytoja metodininkė Laima Vidauskienė)
„eTwinning programos aktualijos“ Danguolė Vaitmonienė, Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijos
informacinių technologijų mokytoja ekspertė, „eTwinning“ programos ambasadorė Kauno regione
Konferencijos apibendrinimas. Klausimai-atsakymai.

