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IMONED
Nuotolinio mokymosi žinių ir įgūdžių
tobulinimas mokytojams

IMONED
Šiuo metu, visi IMONED projekto partneriai įgyvendina pirmąją projekto faze ir renka visą informaciją, susijusią su nuotolini o
mokymo vykdymu mokyklose savo šalyse. Tam įgyvendinti atliekama duomenų analizė, mokytojų apklausa ir interviu. Visa ši
surinkta informacija bus panaudota rengiant tarptautinius projekto rezultatus ir bus pateikta kaip nuotolinio mokymo Europoje
Situacijos analizė, taip pat bus parengta Nuotolinio mokymo programa.

NAUJIENOS
Kaip minėjome ankstesniame naujienlaiškyje 2020 m. gruodžio 17–18 dienomis įvyko
pirmasis visų projekto partnerių iš Ispanijos, Lenkijos, Lietuvos ir Turkijos susitikimas.
Bendru sutarimu nutarta, kad nuotoliniai susitikimai bus vykdomi kas ketvirtį, todėl
pirmasis vidinis nuotolinis susitikimas buvo suorganizuotas kovo 12 dieną ir jame

Shortly about the project:

Apie projektą:

dalyvavo visi partneriai.
Svarbūs sprendimai, susiję su užduotimis, būtinomis sukurti intelektinį produktą

IMONED projekte bus sukurti du
rezultatai:

“Metodologija mokytojams kaip kurti ir teikti nuotolinius mokymus”, buvo išdiskutuoti
ir priimti. Tuo tikslu, buvo pristatyta ir aptarta Mokymų metodologija ir jos dalys,
susijusios su moduliais, mokymo medžiaga, rezultatais ir pan. Šis susitikimas tapo gera
galimybe smulkiau įvertinti šio intelektinio produkto rengimo situaciją, daug dėmesio
skiriant klausimyno ir interviu parengimui.

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?

Artėjantys
renginiai

Kai tik bus surinkti apklausų pagal parengtą klausimyną ir
interviu rezultatai, bus galutinai parengtas pirmojo Intelektinio
produkto rezultatas – Nuotolinio mokymo metodologija

2021 birželio 7-8 d.
2 Tarptautinis partnerių susitikimas

Po to pereisime į kito Intelektinio produkto, t.y. IO2 –
„Technologinių įrankių rinkinys mokytojams“ – rengimo etapą.
.

Antrasis

partnerių

tarptautinis

susitikimas, turėjęs vykti Turkijoje,
bus organizuojamas nuotoliniu būdu,
dėl COVID 19 pandeminės situacijos.
Susitikimo metu bus aptarti darbai,
nuveikti per pirmuosius 6 projekto
įgyvendinimo mėnesius.

P R O E KTO P A R T N E R IAI
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Sehit Baris Ozturk Ortaokulu
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SEKITE MUS :
https://www.imoned.eu/
https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=101553141827570&id=101549855161232

Europos Komisijos parama š io leidinio rengimui nerei š kia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autori ų nuomon ė , tod ė l Europos Komisija
negali b ū ti laikoma atsakinga u ž informacij ą panaudot ą š iame leidinyje.
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