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MOKYMAI EDUKOLOGAMS APIE DARNŲ VYSTYMĄSI IR MIGRACIJĄ
Diversity Development Group rudenį įgyvendino pirmuosius Lietuvoje InterCap mokymus edukologams apie darnų
vystymąsi, migraciją ir globalų švietimą. Mokymuose taip pat pristatyti įtraukiantys švietimo metodai, leidžiantys
su moksleiviais ir studentais diskutuoti apie globalias problemas ir kelti kontraversiškus klausimus šiomis temomis.
Dvi dienas trukusius mokymus vedė lektoriai Karolis Žibas
ir Jogaila Vaitiekaitis. Programoje dalyvavę Vilniaus
Kolegijos dėstytojai turėjo galimybę ne tik gilinti žinias,
bet ir patys įsitraukė į aktyvias diskusijas, taikė naujus
švietimo metodus ir susipažino su virtualia InterCap
mokymų platforma.

Daugiau akimirkų iš mokymų rasite čia.
Virtuali InterCap mokymų platforma.

KVIETIMAS: PRAKTIKA EDUKOLOGIJOS STUDENTAMS
Ar sieji savo ateitį su švietimu ir tau artimos globalaus
mokymosi, darnaus vystymosi bei migracijos temos?
Pasinaudok galimybe įgyti praktinių įgūdžių
sprendžiant naujojo pasaulio iššūkius ir įgyvendink
savo idėjas atlikdamas apmokamą stažuotę.
Diversity Development Group kviečia studentus
atlikti 80 valandų praktiką, kurioje įgysite naujausių
žinių apie globalius iššūkius, švietimą ir galimybes juos
spręsti. Stažuotė yra apmokama.
Tobulėk ir įsitrauk į naujovišką ir globalius iššūkius
išmanančią švietėjų bendruomenę!

Siųsk savo gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką
adresu jurga@diversitygroup.lt , jei:


Esi bakalauro arba magistro studijų studentas(ė), siejantis savo profesiją su švietimo ir
pedagogikos sritimi;



Domiesi darnaus vystymosi, migracijos bei
globalaus švietimo temomis;



Nori aktyviai imtis naujų veiklų ir įgyvendinti
savo idėjas šioje srityje;



Esi kūrybinga(s) ir turi praktinių įgūdžių
įgyvendinti kūrybinius projektus.

1

NEWSLETTER No.3 | www.developtogether.eu

INTERNETINIAI SEMINARAI APIE DARNŲ VYSTYMĄSI IR MIGRACIJĄ
Diversity Development Group kartu su InterCap
partneriais
užsienio
šalių
organizuoja
internetinius seminarus apie globalų švietimą,
migraciją ir darnaus vystymosi iššūkius. Rudenį
vyko pirmasis seminaras, kurio metu seminaro
dalyviai kartu su ekspertais iš užsienio šalių
diskutavo apie darnaus vystymosi tikslų (DVT) ir
migracijos ryšį bei globalaus švietimo vaidmenį
kompleksiškame pasaulyje.
Internetinį seminarą organizuoja projektas
“InterCap:
gebėjimų
ugdymas
bendradarbiaujant”, kuriuo siekiama atkreipti
dėmesį į tai, kaip kintantis visuomenės požiūris į
(ne)saugumą ir riziką keičia žmonių supratimą
apie tai, kas yra migracija, darnus vystymasis bei
ES piliečių gyvenimo būdas ir atsakomybė
tarpusavio ryšiais susijusiame pasaulyje.
Antrasis seminaras vyks šių metų kovo 17 d.,
15.00 val. Seminaras vyks Anglų kalba.
Seminaro tema: Saugumo diskursas migracijos
tematikoje: įspūdžiai ir realybė?

Prisijungti prie seminaro galima čia
Dalyvių skaičius ribotas, tad rezervuoti vietą seminare
galima čia
Daugiau informacijos apie pranešėjus ir detalią seminaro
programą galima rasti čia
Sekite naujienas apie ateityje
internetinius seminarus DDG puslapyje.

organizuojamus

Seminaro lektoriai: Prof. Andrea Carteny ir Prof.
Mauro Sarrica, Romos Sapienza Universitetas.

Project partner in Lithuania:

More information about the InterCap project:

Diversity Development Group

Website: http://www.developtogether.eu/

Lukiškių str. 5 – 527, Vilnius, Lithuania

Facebook: @InterCapProject

+37061514401, info@diversitygroup.lt

Twitter: @InterCapProject

www.diversitygroup.lt

Email: info@developtogheter.eu

2

NEWSLETTER No.3 | www.developtogether.eu

3

