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IMONED
Nuotolinio mokymosi žinių ir įgūdžių
tobulinimas mokytojams

IMONED
IMONED yra projektas, skirtas redukuoti mokyklas, t.y. įvairių ugdymo lygių mokytojus (pradinio ir vidurinio ugdymo mokyklų).
Projektas prisideda prie prioriteto “Mokytojų profesijos profilių stiprinimas” įgyvendinimo per mokykliniam švietimui ir
mokytojams skirtų įrankių sukūrimą. Šie įrankiai yra skirti mokytojams, kurie nėra gerai susipažinę su nuotolinio mokymo ir
mokymosi problemomis dabartinėje epidemijos situacijoje. Nepaisant dabartinės situacijos, problemų, susijusių su mokytojų žinių
spragomis nuotolinio mokymosi srityje, vistiek išliks. IMONED projektas, atliepdamas į prioritetą „Inovatyvios praktikos
skaitmeninėje erdvėje“, padės sumažinti šias problemas šalyse, kuriose problema atsirado netikėtai.
Projektas IMONED taip pat skirtas tenkinti ilgalaikius mokytojų poreikius, tokius kaip gerinti savo įgūdžius ir tobulinti
kompetencijas kuriant šiuolaikinį mokymo turinį savo mokiniams bei nuolatiniam tobulėjimui naudojant inovatyvias ir modernias
technologijas bei priemones.

NAUJIENOS
2021 metų Lapkričio 9 ir 10 dienomis Krokuvoje įvyko 3-čiasis tarptautinis projekto
susitikimas, kuriame dalyvavo projekto dalyviai iš Ispanijos, Lenkijos, Lietuvos ir Turkijos.
Susitikimas vyko projekto partnerio Popiežiaus Jono Pauliaus II universiteto (UPJPII)
Krokuvoje patalpose. Buvo aptartas paskutinis projekto rezultato įgyvendinimo etapas
IO1 – Nauja ir inovatyvi nuotolinio mokymosi ir metodikos programa. Posėdyje taip pat
buvo parengtas ir aptartas rezultato IO2 planas. Konsorciumas prisijungė prie Erasmus
dienos 2021 m. spalį su IMONED gyva muzika ir informacine sesija. 2021 m. gruodžio
mėn. Kauno universiteto organizuojamoje konferencijoje ALTA’ 21 taip pat pristatėme
IO1 rezultatus pavadinimu „Nuotolinio mokymo padėtis Ispanijoje, Lenkijoje, Lietuvoje
ir Turkijoje“.

IMONED įsipareigoja pasiekti
savo tikslus sukurdama 2
esminius rezultatus (mokslinius
rezultatus:
IO1 – nauja ir inovatyvi
nuotolinio mokymosi ir mokymo
metodikos programa.
IO2 – Technologinių įrankių
rinkinys mokytojams.
Nepaisant šių OI, partneriai taip
pat

surengs

bandomąjį

mokymą, kad įvertintų galimus
rezultatų patobulinimus, kaip
baigiamąjį sklaidos seminarą, be
to,
pademonstruos
pedagogams, kaip panaudoti
sukurtus įrankius savo darbe.

Kas toliau?

Artimiausi
renginiai

Toliau, nuo gruodžio mėnesio, pereisime prie sekančio
intelektinio rezultato (IO): IO2 – technologiniai gebėjimai ir
įrenginiai, skirti nuotoliniam mokymuisi, ir įrankiai skirti
nuotolinio mokymosi turiniui kurti.

2022 balandžio 28 d., 4-asis
TARPTAUTINIS PROJEKTO SUSITIKIMAS

Kitas tarptautinio projekto susitikimas vyks 2022 m. balandžio
28 d.

4-asis

taptautinis

projekto

susitikimas vyks 2022 m. balandžio
28, d. Lietuvoje. Jis bus skirtas IO2
tobulinimui ir panaudojimui aptarti.

PROJEKTO PARTNERIAI
Florida
C e n t r e D e F o r m a c i ó S o c i e tat C o o p e r a t i v a

Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie

Stowarzyszenie SEDA

Fundació Universitat Jaume I-Empresa

Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Pazangos projektai

Sehit Baris Ozturk Ortaokulu
Vsi Zmogiskuju Istekliu Pletros Centras

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).

