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Tarptautinės konferencijos „Atviras profesinis bendradarbiavimas“ 

A1 sekcija. OUVM projekto sklaidos renginys  

„Universitetų atvėrimas tarptautiniam virtualiam mobilumui“ 

 

Salė „SANTAKA“ 

 (sekcija anglų kalba su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą) 

 

Moderuoja –  prof. habil. dr. Margarita Teresevičienė  

12:30 – 12:40 
Universitetų atvėrimas virtualiam mobilumui. OUVM projekto pristatymas.  

Airina Volungevičienė, Vytauto Didžiojo universitetas 

12:40 – 12:50 
Virtualaus mobilumo modulių rengimo iššūkiai. Studijų programos pristatymas.  

Margarita Teresevičienė, Vytauto Didžiojo universitetas 

12:50 – 13:00 
Dalinimasis idėjomis atvirose profesinėse virtualiose bendruomenėse (vaizdo konferencijų būdu).  

Henri Pirkkalainen, University of Jyväskylä 

Trumpi idėjų pristatymai (1 pranešėjui skiriant 3-5 min.): 

13:00 – 13:15 

1. Medijų raštingumo vaidmuo aukštajame moksle: sąvokos dinamika ir aprėptis mokymuisi tampant vis 

labiau įtinklintu. 

Viktorija Mažeikienė, Mykolo Romerio universitetas 

2. Ko tikimasi iš jaunojo mokslininko šiuolaikinėje visuomenėje? Teorinės įžvalgos.  

Giedrė Tamoliūnė, Vytauto Didžiojo universitetas 

3. Nuotolinių studijų kokybė Šiaurės Lietuvos kolegijoje dėstytojų požiūriu.  

Rita Misiulienė, Šiaurės Lietuvos kolegija 

13:15 – 13:35 Darbas grupėse. 

13:35 – 13:45 Darbo grupėse pristatymas. 

13:45 – 14:00 Išvadų baigiamajai sesijai formulavimas. 

 

Ataskaita -  doc. dr. Vilhelmina Vaičiūnienė, Mykolo Romerio universitetas 

 

 

 
 

 

https://teacamp.vdu.lt/course/index.php?categoryid=9
https://www.slideshare.net/AirinaVolungeviciene/opening-universities-for-virtual-mobility
https://www.slideshare.net/LieDM/challenging-issues-in-the-development-of-study-modules-for-virtual-mobility
https://www.slideshare.net/LieDM/idea-sharing-in-open-professional-virtual-communities
https://www.slideshare.net/LieDM/v-maeikien-media-literacy-in-higher-education
https://www.slideshare.net/LieDM/v-maeikien-media-literacy-in-higher-education
https://www.slideshare.net/LieDM/g-tamolin-what-is-expected-from-early-stage-researcher-in-nowadays-society
https://www.slideshare.net/misirit/rita-misiuliene-konferencija
https://www.slideshare.net/LieDM/report-of-opening-universities-for-virtual-mobilitysession
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Tarptautinės konferencijos „Atviras profesinis bendradarbiavimas“ 

B2 sekcija. OUVM projekto sklaidos renginio praktinė sekcija 

„Inovacijos ir kūrybiškumas mokymuisi“ 

 

Salė „NERIS“ 

 (sekcija lietuvių kalba) 

Moderuoja –  doc. dr. Eglė Stonkutė 

Trumpi idėjų pristatymai (1 pranešėjui skiriant 3-5 min): 

15:00 – 15:30 

1. Paskaitos paskirtis: tarp žinių įsisavinimo ir gebėjimo mokytis.  

Ilona Tandzegolskienė, Vytauto Didžiojo universitetas 

2. Adaptyvus mokomosios medžiagos pateikimas virtualiose mokymosi aplinkose.  

Vida Drąsutė, Kauno technologijos universitetas 

3. Kontekstinės informacijos integravimas mokymosi objekto metaduomenimis vertinti.  

Asta Slotkienė, Šiaulių universitetas 

4. Verslo ir švietimo bendradarbiavimas kuriant atvirą ir darnią visuomenę.  

Audronė Alijošiūtė, Kauno kolegija 

5. Matematikos dėstymo iššūkiai rengiant inžinerijos mokslų specialistus.  

Romutė Augaitienė, Antanas Augaitis, Kauno technikos kolegija 

15:30 – 16:00 Darbas grupėse. Inovatyvios, kūrybiškos ir tarptautinės studijos – kokios jos?  

16:00 – 16:15 Darbo grupėse pristatymas. 

16:15 – 16:30 Išvadų baigiamajai sesijai formulavimas. 

 

Ataskaitos rengėja - doc. dr.  Dalia Baziukė, Klaipėdos universitetas 

https://teacamp.vdu.lt/course/index.php?categoryid=9
https://www.slideshare.net/LieDM/raugaitien-matematikos-dstymo-ikiai-rengiant-ininerijos-moksl-specialistus

