Tarptautinė konferencija
„Atviras profesinis bendradarbiavimas atvirajam mokymuisi”
Kaunas
2017 m. lapkričio 9 d
10:00 - 11:00

Dalyvių registracija

S. Daukanto g. 28 Kaunas (VDU Didžioji sale)

11:00 - 13:00

Interaktyviosios sesijos / kūrybinės dirbtuvės

Atverk mintis kitokiai mokymosi praktikai (lietuvių kalba)
S. Daukanto g. 28 Kaunas (VDU Didžioji salė I aukštas)

Sesijos dalyviai, naudodami įvairius grįžtamajam ryšiui gauti skirtus įrankius, susipažins su atviraisiais
skaitmeniniais ištekliais mokymuisi, nagrinės IKT taikymo galimybes mokymuisi, mokinių pasiekimams
vertinti, greitam grįžtamajam ryšiui gauti. Dalyviai bandys programuoti, tyrinės naudodami gamtos mokslo
jutiklius ir inovatyvias laboratorijas, keliaus ir bendradarbiaus virtualioje realybėje, stebės 3D ir 4D mokymosi
objektus, diskutuos apie jų pritaikymo galimybes ugdymui. Ateikite ir išbandykite, išeisite praturtėję!
Tikslinė grupė: bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, mokyklų administracijų darbuotojai

Organizuoja: Ugdymo plėtotės centras
Atvirosios studijos visuomenei (anglų kalba)
S. Daukanto g. 28 Kaunas (VDU Didžioji salė I aukštas)

Seminaro dalyviams bus pristatyta atvirųjų studijų ir atvirojo mokymosi idėja, mokomoji medžiaga, kaip rengti
mokymosi turinį neformaliajam atvirajam mokymuisi nuotoliniu būdu, kaip taikyti skaitmeninius ženkliukus (digital
badges) mokymosi pasiekimams pripažinti, kaip organizacijos turi pasirengti neformaliojo atvirojo mokymosi
pripažinimui ir kokias galimybes atvirai mokytis ir pripažinti mokymosi rezultatus studijose ir įmonėse turi visuomenės
nariai. Visi seminaro dalyviai drauge kurs ateities mokymosi viziją ir susipažins su atvirųjų studijų ir atvirojo mokymosi
pasiūla Europoje ir Lietuvoje.
Tikslinė grupė: mokytojai, dėstytojai, administracijos atstovai aukštojo mokslo, profesinio ir suaugusiųjų organizacijose, konsultantai
dirbantys kompanijose, taip pat visi visuomenės nariai.

Organizuoja: Vytauto Didžiojo universitetas, ReOPEN projektas

„EPALE”– Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platforma (lietuvių kalba)
V. Putvinskio g. 23 – 413 Kaunas (Technologijų taikymo studijose laboratorija)

Seminaro metu susipažinsime su Europos Komisijos administruojamo, visomis Europos kalbomis
veikiančio portalo „Epale” turiniu lietuvių kalba, teikiamomis galimybėmis suaugusiųjų švietėjų profesiniam
tobulėjimui, bendradarbiavimui ir komunikavimui. Dalyviams bus įteikti Švietimo mainų paramos fondo
pažymėjimai (prašoma užsiregistruoti portale „Epale“), bloknotai su portalo simbolika.
Tikslinė grupė: Suaugusiųjų švietėjai, suaugusiųjų mokytojai, mokymų organizatoriai, bibliotekų darbuotojai, vietos
bendruomenių ir veiklos grupių vadovai ir pan.

Organizuoja: „EPALE”– Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninės platformos ekspertai

Pasiekimų pripažinimas naudojant Atvirų skaitmeninių ženkliukų standartą. Patirtis su UNESCO
asocijuotomis mokyklomis (lietuvių kalba)
S. Daukanto g. 25 Kaunas (Valdo Adamkaus biblioteka)

Seminare pristatoma projekto „Atvirų skaitmeninių ženkliukų standarto integravimas į ASPnet
mokyklas Lietuvoje“ patirtis ir rezultatai. Projektas skirtas motyvuoti mokyklas tapti aktyvesniais UNESCO
ASPnet tinklo bendruomenės nariais, aktyviau integruoti atvirus skaitmeninius ženkliukus, padedančius
sistemingai planuoti studentų mokymąsi, stebėti pažangą, vertinti ir pripažinti mokymąsi bei pasiekimus.
Tikslinė grupė: mokytojai, švietimo strategai, jaunimo darbuotojai, NVO atstovai, verslo atstovai

Organizuoja: Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija

Konferencijos atidarymas. Švietimo atvėrimas įvertinant kokybę,
pasiekiamumą ir lankstumą (anglų kalba)
14:00 - 16:00

Moderatorė - Sandra Kučina Softic
S. Daukanto g. 28 – 205, Kaunas (VDU Mažoji salė)

Sveikinimo žodis
Sveikinimo žodis
Sveikinimo žodis
Sveikinimo žodis

Ineta Dabašinskienė Vytauto Didžiojo universitas
Airina Volungevičienė Europos nuotolinio ir e. mokymosi tinklas (EDEN)
Asta Junevičienė
Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija
Estela Daukšienė
Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija

Švietimo transformacija atvirumo ir lankstumo amžiuje
Gard Titlestad Tarptautinė nuotolinio švietimo taryba (ICDE)
Ateities švietimo vizijos: kompleksinis požiūris
Mark Brown Dublino universitetas, EDEN
Nuo atvirų švietimo išteklių iki atvirų švietimo praktikų
Svetlana Knyazeva Unesco IITE

Vieša ekspertų diskusija
Moderatorė - Sandra Kučina Softic
S. Daukanto g. 28 – 205, Kaunas (VDU Mažoji salė)

Diskusijos nariai:

Kviestiniai ekspertai:

Gard Titlestad,Tarptautinė nuotolinio švietimo taryba

Wim Van Petegem, Leveno katalikiškas universitetas,

(ICDE)

EDEN

Svetlana Knyazeva, UNESCO informacinių technologijų

Lisa Marie Blaschke, Oldenburgo universitetas, EDEN
Mark Brown, Dublino universitetas, EDEN
Josep M. Duart, Katalonijos atvirasis universitetas, EDEN
Ebba Ossiannilsson, Švedijos nuotolinio mokymo(si)

švietime institutas
Yves Punie, Europos Komisija - JRC GD - Inovacijų ir
ekonomikos augimo direktoratas
Airina Volungevičienė, Europos nuotolinio ir e. mokymosi
tinklas (EDEN)
Asta Junevičienė, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija

Giedrius Vaidelis, Ugdymo plėtotės centras
Ineta Dabašinskienė, Vytauto Didžiojo universitetas

asociacija, EDEN

Mark Nichols, Jungtinės Karalystės atvirasis universitetas,
EDEN

Diana Andone, Timišoaros politechnikos universitetas, EDEN

2017 m. lapkričio 10 d.
9:00 - 9:45

Dalyvių registracija

V. Putvinskio g. 23, Kaunas (I aukštas)

9:45 - 10:30

Konferencijos atidarymas. „Mokymosi atvėrimas” (anglų kalba)
Moderatoriai - Kristijonas Jakubsonas, Elena Trepulė

V. Putvinskio g. 23, Kaunas (L. Donskio biblioteka)

Sveikinimo žodis

Airina Volungevičienė

Europos nuotolinio ir e. mokymosi tinklas (EDEN)

Sveikinimo žodis

Svetlana Knyazeva

Unesco IITE

Sveikinimo žodis

Vaino Brazdeikis

Švietimo ir mokslo ministerija

Sveikinimo žodis

Ineta Dabašinskienė

Vytauto Didžiojo universitetas

10:45 - 12:45

Plenarinė sesija. Atvirasis profesinis bendradarbiavimas (anglų kalba)
Moderatoriai - Kristijonas Jakubsonas, Elena Trepulė

V. Putvinskio g. 23-103, Kaunas

Skaitmeniškai kompetetingi mokytojai atvirojo švietimo amžiuje
Yves Punie, Europos komisijos Jungtinių tyrimų centras / Inovacijų ir plėtros direktoratas
Džiaugsminga kelionė: situatyvinis atvirasis mokymasis besikeičiančiame pasaulyje
Alan Bruce, Universal Learning Systems, Airija, Nacionalinis Changhua švietimo universitetas, Taivanas
Nacionalinės IKT diegimo iniciatyvos siekiant švietimo atvirumo
Vaino Brazdeikis, Švietimo ir mokslo ministerija
Atvirojo neformaliojo mokymosi pripažinimo iššūkiai švietimo organizacijoms
Airina Volungevičienė, Europos nuotolinio ir e. mokymosi tinklas (EDEN), Vytauto Didžiojo universitetas
13:00 - 14:30

Atvirojo profesinio bendradarbiavimo sesijos

Bendrojo ugdymo sesija. Kaip technologijos gali pagerinti mokymąsi mokykloje? (lietuvių
kalba)
Moderatorė - Lina Kaminskienė
V. Putvinskio g. 23-310, Kaunas

Ar mokytojai pasirengę keisti ugdymą, panaudodami technologijas?
Alan Bruce Universal Learning Systems, Airija, Nacionalinis Changhua švietimo universitetas, Taivanas
Medijų ir informacinio raštingumo proaktyvumas kaip tikslas ir priemonė
Tatiana Murovana
UNESCO IITE
Nauji būdai kaip panaudoti Adobe Connect: virtualios klasės atvejis
Yannick Le Garff
MeetingOne, Prancūzija
Kaip kurti atvirąsias pamokas panaudojant skaitmeninius išteklius?
Džiuginta Gaigalienė, Prienų „Žiburio“ gimnazija
Liuda Lileikienė
Šiaulių Simono Daukanto gimnazija
Ramunė Selickaitė Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras
Vida Žvinienė
Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija
Ar savęs vertinimas yra efektyvi strategija plėtojant skaitmeninę mokytojų kompetenciją?

Giedrė Tumosaitė

Ugdymo plėtotės centras

Išmaniųjų telefonų naudojimas mokymuisi. Atraktyviau? Sudėtingiau? Neleistina?
Estela Daukšienė
Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija
Laima Daukšytė-Koncevičienė
Kauno Simono Daukanto progimnazija

Aukštojo mokslo sesija. Aukštojo mokslo lankstumo įgyvendinimas per atvirąjį mokymąsi
(anglų kalba)
Moderatorius - Wim Van Petegem
V. Putvinskio g. 23-103, Kaunas

Atvirojo nuotolinio mokymosi kreditų pripažinimo ir perkeliamumo galimybės (pristatymas vk būdu)
Raimund Hudak

DHBW, Heilbronas

Kokia būtų sėkminga aukštojo mokslo atvirojo mokymosi politika?
Mark Brown
Dublino universitetas
Kaip mokymosi duomenų analizė (Learning analytics) gali pagerinti studijas?
Josep M. Duart
Katalonijos atvirasis universitetas
Kokių gebėjimų reikia atviruosius švietimo išteklius taikant aukštajam mokslui
Judit Vidékiné Reményi
Budapešto universitetas (BME)
Ar esame pasirengę pripažinti atvirąjį mokymąsi aukštajame moksle?
Margarita Teresevičienė
Vytauto Didžiojo universitetas

Suaugusiųjų mokymosi sesija. Atvirasis mokymasis suaugusiems (anglų ir lietuvių kalbomis)
Moderatorė - Sandra Kučina Softic
V. Putvinskio g. 23-101, Kaunas

Išmanesnis bendradarbiavimas
Alastair Creelman
Linnaeus universitetas
Suaugusiųjų atvirasis mokymasis Europos projektuose
Edita Trečiokienė
Švietimo mainų paramos fondas
Universiteto atvėrimas suaugusiųjų atvirajam mokymuisi
Elena Trepulė
Vytauto Didžiojo universitetas
Anglų kalba ir IKT gebėjimai gyvenimui – geroji NordPlus projekto „Seniors Online“ patirtis
Daiva Malinauskienė Soros International House

Mokykis nuotoliniu būdu
SAVARNKIŠKAI / GRUPĖJE / INTERNETU

https://openstudies.vdu.lt

Profesinio mokymo ir konsultavimo įmonėse sesija. Profesinis tobulėjimas skaitmeniniame
amžiuje (anglų ir lietuvių kalbomis)
Moderatorė - Genutė Gedvilienė
V. Putvinskio g. 23-102, Kaunas

Tęstinis profesinis tobulėjimas darbdavių poreikiams tenkinti. Nuo teorijos praktikos link (pristatymas vk
būdu)

Lisa Marie Blaschke Oldenburgo universitetas, EDEN
Kaip panaudoti atviruosius švietimo išteklius profesiniam tobulėjimui
Ebba Ossiannilsson Švedijos nuotolinio mokymo(si) asociacija
VOCAL projekto sprendimai mokymosi ir mokymo kaitai tarpkultūriniame, nuotoliniame ir aktyvaus
mokymosi amžiuje (pristatymas vk būdu)
Dénes Zarka Budapešto technologijų ir ekonomikos universitetas
Kauno verslo įmonių kompetencijų ir kvalifikacijų poreikiai, susiję su pramonės ir verslo
skaitmenizacija

Aušra Giedrienė

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Ar profesinis mokymas pasirengs skaitmeniniam pramonės amžiui?
Vytautas Petkūnas
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras
Europos profesinio mokymo kreditų kaupimo ir perkėlimo sistemos ECVET diegimo Lietuvos profesinio
rengimo sistemoje iššūkiai ir galimybės
Paulius Čepas VšĮ Kauno mechanikos mokykla
14:30 - 15:00

Bendravimui ir stendiniams pranešimams skirtas laikas

V. Putvinskio g. 23, Kaunas (III aukštas)

Baigiamoji plenarinė sesija. Atvirojo profesinio bendradarbiavimo
sesijų rezultatų pristatymas (anglų kalba)
15:00 - 17:00

V. Putvinskio g. 23-103, Kaunas

Moderatorė - Airina Volungevičienė
Ataskaita iš bendrojo ugdymo sesijos
Estela Daukšienė
Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija
Ataskaita iš aukštojo mokslo sesijos
Nijolė Burkšaitienė Mykolo Romerio universitetas
Ataskaita iš suaugusiųjų mokymosi sesijos
Daiva Malinauskienė Soros International House
Ataskaita iš profesinio mokymo ir konsultavimo įmonėse sesijos
Paulius Čepas VšĮ Kauno mechanikos mokykla
Kokią žinutę konferencija parengė Europos skaitmeninio švietimo politikai?
Andras Szucs Europos nuotolinio ir e. mokymosi tinklas (EDEN)
Konferencijos apžvalga ir žvilgsnis į ateitį
Wim Van Petegem KU Leuven, EDEN
17:00

Atvirasis profesinis bendradarbiavimas neformalioje aplinkoje

V. Putvinskio g. 23 – 414, Kaunas

Konferencijos vieta:
S. Daukanto g. 25 Kaunas (Valdo Adamkaus biblioteka)
S. Daukanto g. 28 Kaunas, Lithuania (VDU Didžioji salė)
S. Daukanto g. 28, Kaunas, Lithuania (VDU Mažoji salė)
V. Putvinskio g. 23 – 413 Kaunas (VDU Daugiafunkcinis mokslo ir studijų centras)

Organizatoriai

Ši konferecnija finansuojama remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos
lėšomis. Ši programa atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti
laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

