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IMONED
Nuotolinio mokymo si žin ių ir įgūdžių
tobulin imas mokyt ojams

IMONED
Projektas „IMONED“ skirtas mokytojams. IMONED mokymo programa mokytojams suteiks išsamių žinių apie efektyvaus
nuotolinio mokymosi organizavimą, plėtrą ir įgyvendinimą. Projekto metu sukurti rezultatai suteiks žinių apie pedagoginį ir
technologinį požiūrius į nuotolinį mokymąsi ir suteiks reikalingus įgūdžius. Esant dabartinei situacijai Europoje ir pasaulyje,
labai trūksta žinių dalykų mokytojams apie nuotolinio mokymosi galimybes .

Naujienos
Apie projektą:
IMONED projektas prasidėjo! 2020 m. Gruodžio 17-18 d. Įvyko pirmasis projekto
partnerių susitikimas. Susitikimas vyko internetu, dalyvaujant visų projekto
partnerių atstovams iš Ispanijos, Lenkijos, Lietuvos ir Turkijos.
Pirmasis susitikimas buvo skirtas projekto tikslams ir uždaviniams pristatyti, taip pat
viso projekto darbo planui parengti bei aptarti. Aptarti svarbiausi klausimai, siejami
su pirmaisiais projekto įgyvendinimo mėnesiais.

IMONED projekte bus sukurti
du rezultatai:
IO1 – metodologija mokytojams
kaip kurti ir teikti nuotolinius
mokymus,
IO2 - Technologinių įrankių
rinkinys mokytojams.
Sukurti rezultatai bus
testuojami ir pristatomi
plačiajai visuomenei.
Lietuvos partneriai:
Pažangos projektai ir
Žmogiškųjų išteklių plėtros
centras

Kas toliau?

Artimiausi
renginiai

Pagrindinis dėmesys bus skiriamas aukštos kokybės mokymo
turinio, skirto mokyotojams kūrimui. Šis darbas bus atliktas per

07/06- 08/ 06/ 2021
2 - as partnerių susitikimas

6 mėnesius ir apims mūsų projekto naudos gavėjams turinio
kūrimo ir testavimo etapą.

Antrasis partnerių susitikimas
planuojamas Turkijoje diskusijai
apie projekto rezultatus ir aptarti
atliktas veiklas.
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Sekite mus :
https://www.imoned.eu/
https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=101553141827570&id=101549855161232

Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma
atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje. Erasmus + (KA201- Strateginės partnerystės mokykloms -2020-1-ES01-KA201-082730).

