SEMINARAS

DALINAMĖS PATIRTIMI: KAIP PASINAUDOTI PROGRAMŲ
„eTWINNING“ IR „NORDPLUS JUNIOR“ GALIMYBĖMIS
2015-11-17
Klaipėdos rajono Gargždų „Minijos“ progimnazija, P.Cvirkos g. 25/aktų salė,
Gargždai, Klaipėdos rajonas
Renginio tikslas – paskatinti neaktyvius regiono mokytojus (užsiregistravusius „eTwinning“
portale, bet nevykdančius projektų) susitikti su mokytojais, aktyviai dalyvaujančiais programų
„eTwinning“ ir „NordPlus“ veiklose.
Registruotis el. paštu: ramintabirgeliene@gmail.com
Registruojantis būtina nurodyti dalyvaujančio asmens vardą, pavardę, mokymo įstaigą ir
elektroninio pašto adresą.
PROGRAMA
09:45-10:00 Registracija
10:00-10:30 „eTwinning Live“ - naujasis įrankis Europos mokytojų bendradarbiavimui
Klaipėdos r. Gargždų „Minijos“ progimnazijos IT mokytoja metodininkė, programos
„eTwinning“ ambasadorė Kauno/Klaipėdos regionuose Raminta Birgėlienė
10:30-11:00 Programos „eTwinning“ Nacionalinių kokybės ženklelių įteikimas
Švietimo mainų paramos fondo projektų koordinatorė Violeta Čiuplytė
11:00-12:30 Aktyvių ir apdovanotų mokytojų pasidalinimas dalyvavimo „eTwinning“
projektuose patirtimi
„eTwinning“ platformos panaudojimas ugdymui karjerai ir klasės auklėtojos
darbe
Gargždų „Minijos“ progimnazijos etikos mokytoja metodininkė, ugdymo karjerai
koordinatorė Lina Zubauskienė
Programa „eTwinning“ — kam to reikia?
Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro, Turizmo skyriaus vedėja, neformalaus
vaikų švietimo mokytoja metodininkė (kraštotyros būrelio vadovė) Violeta Čumak
The Beauties of the Baltic Sea
Skuodo rajono Ylakių gimnazijos anglų kalbos vyresnioji mokytoja Dalia Šmitienė

Daugiau informacijos: http://www.etwinning.lt

Metų laikai - mokinių esminių gebėjimų ugdymo šaltinis
Šilutės rajono Katyčių pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė metodininkė
Ina Stankevičiūtė
„eTwinning“ programos projekto „Children and flowers - our happiness“
integravimas į mokomuosius dalykus“
Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo vyresnioji
mokytoja Irena Navasaitienė
Projektinės veiklos sėkmė - komandinis darbas
Klaipėdos Gedminų progimnazijos
šokio mokytojas ekspertas Saulius Rudelis,
IT mokytojas metodininkas Gediminas Jonauskas,
anglų kalbos mokytoja metodininkė Kristina Rudelienė,
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Asta Jankauskienė
Seminaro Madride gairės ir įspūdžiai
Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos
muzikos mokytoja ekspertė Vida Auglienė,
geografijos mokytoja Greta Srėbalienė
12:30-13:00 Kavos pertrauka
13:00-13:30 „Nordplus Junior“ programos galimybės
Švietimo mainų paramos fondo projektų koordinatorė Asta Kundreckaitė
13:30-14:00 „Nordplus Junior“ projekto „Share and improve“ pristatymas
Klaipėdos „Gabijos“ progimnazijos mokytoja ekspertė Raimonda Salienė
14:00-14.30 Klausimai-atsakymai. Refleksija

Renginys NEMOKAMAS.
Sėkmingai išklausę pranešimus ir atlikę praktinę užduotį dalyviai gaus DALYVIO PAŽYMĖJIMĄ.

Daugiau informacijos: http://www.etwinning.lt

