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Kvietimas dalyvauti Inovacijų forume „Skaitmeninės mokymo priemonės“
Mieli švietimo bendruomenės nariai,
Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas Europos Sąjungos ir
Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamo projekto „Bendrojo
ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų
tobulinimas“ veiklas (projekto kodas Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-020001), kviečia dalyvauti inovacijų forume, kuriame bus
pristatomos skaitmeninės mokymo(si) priemonės.

Naudinga!
Lapkričio mėnesį vykusių panašių
renginių dalyviai atsakė, kad tokie
renginiai yra aktualūs, jie buvo
naudingi, įdomūs (taip teigė apie
85 proc. apklaustųjų)!

Renginio metu leidykla „Šviesa“, UAB „Dego“, UAB „Tarptautinis
verslo tinklas“, UAB „Biznio mašinų kompanija“, UAB „Baltų lankų
vadovėliai“ pristatys inovatyvias mokymo(si) priemones: interaktyvius vadovėlius ir pratybų sąsiuvinius,
lauko muzikos instrumentus, robotus, 3D technologijas ir kita.
Darbo grupių metu turėsite galimybę išsamiai susipažinti su siūlomomis technologijomis, tiesiogiai
pabendrauti su švietimo bendruomenės atstovais, kurie šias technologijas naudoja kiekvieną dieną.

Renginys

Erdvė

Renginio data

Inovacijų forumas „Skaitmeninės mokymo priemonės“
2018 m. sausio 16 d.
Viešbutis „Panorama“
Sodų g. 14, Vilnius

Renginio vieta
9.00 – 9.30

Holas

Dalyvių registracija. Dalyviai turi galimybę susipažinti su mugėje
pristatomomis technologijomis.

9.30 – 10.00

1 salė

Renginio atidarymas pasitelkiant mokymą(si) per kūrybą.

10.00 – 10.30

1 salė

10.30 – 11.05

Bus nurodyta

11.05 – 11.45

Holas

11.45 – 12.45

Restoranas

12.45 – 13.30

1 salė

13.30 – 14.05
14.05 – 14.20
14.20 – 14.55
14.55 – 15.30
15.30 – 16.15

Bus nurodyta
Holas
Bus nurodyta
Bus nurodyta
1 salė

Viešoji įstaiga
„Edukacijos forumas“

Skaitmeninių mokymo(si) aplinkų reikšmė ugdymui.
Pranešėjas Danny Arraty (Didžioj Britanija).
Darbas grupėse.
Mugė su kava.
Mugėje ir darbo grupėse leidykla „Šviesa“, UAB „Dego“, UAB „Tarptautinis
verslo tinklas“, UAB „Biznio mašinų kompanija“, UAB „Baltų lankų
vadovėliai“, kurios pristatys, kaip šiuolaikinės inovatyvios mokymo(si)
priemonės padeda ugdymo(si) procese.
Pietūs su muge.
Skaitmeninių priemonių svarba ugdant naująją kartą.
Pranešėjas Einar Vara (Estija).
Darbas grupėse.
Mugė su kava.
Darbas grupėse.
Darbas grupėse.
Refleksija ir renginio uždarymas.
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Senasis Ukmergės kel. 4, Užubaliai, 14302 Vilniaus r.
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www.eduforumas.lt
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Svarbi informacija renginio dalyviams
•
•

•
•
•
•

Pažymas apie dalyvavimą renginyje po renginio
parengs ir Jūsų darbovietei arba Jums asmeniškai
išsiųs Ugdymo plėtotės centras.
Registruodamiesi į šį renginį Jūs įsipareigojate
jame dalyvauti. Vietų skaičius – ribotas, todėl Jūsų
neatvykimas atima galimybę renginyje dalyvauti
Jūsų kolegoms. Pasikeitus aplinkybėms, jei
negalėsite dalyvauti, prašome apie tai mus
informuoti kiek įmanoma anksčiau.
Renginio organizatoriai neužtikrina automobilių
parkavimo galimybės.
Atskiri raštai konkrečiai organizacijai ar papildomi
kvietimai į šį renginį nėra siunčiami.
Registracija bus stabdoma pasiekus numatytą
dalyvių skaičių be atskiro įspėjimo.
Dalyviams gali būti kompensuotos kelionės
išlaidos į renginį. Užsiregistravusiems dalyvauti
asmenims bus išsiųsta išlaidų kompensavimo
atmintinė su dokumentų, kuriuos reikės pateikti,
sąrašu.

Organizatoriams labai svarbi Jūsų
nuomonė, o ją norėsime sužinoti
moderniais būdais, naudodamiesi Jūsų
turimais mobiliaisiais telefonais. Apple
naudotojai galės balsuoti naudodamiesi
internetine naršykle, o Android
naudotojams patogumo suteiks
programėlė SMART LAB, kurią
rekomenduojame atsisiųsti ir įsidiegti dar
prieš renginį.
Jei kyla iššūkių, kreipkitės, mes padėsime!

Registruokitės http://eduforumas.lt/inovacijuforumai/

Kilus klausimams maloniai prašome kreiptis nurodytais
kontaktais
Agnė Janušaitytė
Laurynas Salys
agne@eduforumas.lt
laurynas@eduforumas.lt
8 698 02239
8 673 11005

Renginys organizuojamas įgyvendinant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų
ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ veiklas. Projekto kodas Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001. Projekto vykdytojas Ugdymo plėtotės centras.
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