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MOKYMŲ IR SEMINARŲ CIKLAS EDUKOLOGAMS 

Dar praėjusių metų rudenį startavusi su pirmaisiais švietimo bendruomenės nariams skirtais mokymais apie 
migraciją, saugumą, darnų vystymąsi ir globalų švietimą, nevyriausybinė organizacija „Diversity Development 
Group“ - tarptautinio projekto „InterCap“ partnerė Lietuvoje – 2020 m. pratęsė šių edukacinių renginių ciklą, iš viso 
įgyvendindama keturias mokymų sesijas ir šešis jas palydėjusius „antros bangos“ seminarus.  

Mokymų ir seminarų metu pristatyti 
įtraukūs švietimo  metodai, leidžiantys 
su moksleiviais ir studentais diskutuoti 
apie globalias problemas bei kelti 
kontraversiškus klausimus migracijos, 
saugumo ir darnaus vystymosi tema. 

Vienos arba dviejų pilnų dienų trukmės 
mokymus vedė lektorius Jogaila 
Vaitekaitis. Programoje dalyvavę VDU 
Švietimo akademijos dėstytojai bei 
Anna Lindh Fondo Lietuvoje atstovai ne 
tik gilino žinias, bet ir patys įsitraukė į 
diskusijas, išbandė rekomenduojamą 
metodiką ir išsamiai susipažino su 
virtualia projekto mokymų platforma.  
 

 

Daugiau informacijos ir įspūdžių apie liepą vykusius kontaktinius bei spalį įgyvendintus virtualius projekto „InterCap“ 
mokymus rasite organizacijos „Diversity Development Group“ internetinėje svetainėje.  

Atvira, nemokama ir į devynias kalbas (įskaitant lietuvių) išversta projekto „InterCap“ metu parengta interaktyvi 
elektroninio mokymosi platforma prieinama: čia   

KVIETIMAS: (BŪSIMIEMS) MOKYTOJAMS SKIRTAS SEMINARAS 
 

Ar siejate savo darbą su švietimu ir jums 

artimos globalaus mokymosi, darnaus 

vystymosi bei migracijos temos? Pasinaudokite 

galimybe įgyti praktinių įgūdžių sudalyvaudami 

septintojoje ir paskutiniojoje projekto 

seminarų ciklo sesijoje.  

 

Kada? 2020 m. gruodžio 23 d., 14:00-18:00 val.  

Kur? Virtualioje platformoje ZOOM 

Maloniai kviečiame registruotis užpildant trumpą anketą.  

Pilną seminaro programą išklausiusiems renginio dalyviams 
bus teikiami naujai įgytas kompetencijas patvirtinantys 
pažymėjimai.  

Daugiau informacijos:  

• kvietime 

• el. paštu (austeja@diversitygroup.lt) ir telefonu 
(+37061262338) 

https://www.developtogether.eu/lt/
https://www.diversitygroup.lt/2020/07/06/ddg-and-anna-lindh-foundation-lithuania-network-implemented-the-third-intercap-national-training-session/
https://www.diversitygroup.lt/2020/10/17/the-fourth-intercap-national-training-session-adapted-to-an-online-audience/
https://www.developtogether.eu/lt/
https://www.developtogether.eu/lt/
https://www.developtogether.eu/lt/cb-registration
https://forms.gle/oFa6b5MzNhw9BHs16
https://www.diversitygroup.lt/2020/12/14/kvieciame-registruotis-i-tarptautinio-projekto-intercap-seminara/
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INTERNETINIAI SEMINARAI DARNAUS VYSTYMOSI TEMA 
 

 

2020 m. „Diversity Development Group“  kartu su projekto 
„InterCap“ partneriais užsienio šalyse pratęsė internetinių 
seminarų ciklą, skirtą darnaus vystymosi, globalaus 
švietimo, migracijos ir saugumo problematikai aptarti. 

Birželio mėnesį ekspertai iš užsienio šalių diskutavo apie 
Covid-19 viruso protrūkio įtaką migracijai ir švietimui 
Europos Sąjungos valstybėse.  

Renginio įrašas prieinamas: čia Daugiau informacijos apie 
pranešėjus ir seminaro programą: čia 

Lapkritį Lietuvos švietimo bendruomenės atstovai 
mintimis dalinosi ir į praktiką orientuoto projekto „Darnus 
švietimas be atskirčių: problema ar galimybė?“ metu. 
Aktyvią ir įtraukią diskusiją palydėjo trumpametražių filmų 
programa.  

Sekite naujienas apie panašius ateityje planuojamus 
renginius organizacijos „Diversity Development Group“  
internetinėje svetainėje. 

STUDENTŲ PRAKTIKOS 

Drauge su partneriais iš Nacionalinės nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos,   
„Diversity Development Group“   šiemet suorganizavo 6 studentų ir mentorių praktikas.  

Būsimi mokytojai ir edukologai įsitraukė į praktines veiklas, susijusias su tyrimais, analitinėmis užduotimis ir projekto 
„InterCap“ gairėse aprašytos darbotvarkės įgyvendinimu.

Projekto partneris Lietuvoje: 

Diversity Development Group 

Lukiškių g. 5 – 527, Vilnius, Lithuania 

+37060766902, info@diversitygroup.lt 

www.diversitygroup.lt  

Daugiau informacijos apie projektą: 

Internetinė svetainė: http://www.developtogether.eu/  

Facebook: @InterCapProject 

Twitter: @InterCapProject 

  El. paštas: info@developtogeter.eu  

 

https://www.developtogether.eu/lt/
https://www.youtube.com/watch?v=GAYWJmNNUjU&t=3s
https://www.diversitygroup.lt/2020/06/29/intercap-webinar-recording-available-online/
https://www.diversitygroup.lt/2020/11/17/kvietimas-i-diskusija-su-darnaus-svietimo-ekspertais/
https://www.diversitygroup.lt/2020/11/17/kvietimas-i-diskusija-su-darnaus-svietimo-ekspertais/
https://www.diversitygroup.lt/en/
http://www.vbplatforma.org/LT
https://www.diversitygroup.lt/2020/08/03/pristatyta-studija-apie-sasajas-tarp-klimato-kaitos-tarptautines-migracijos-ir-zmogaus-teisiu/
https://issuu.com/vbadmin
https://www.developtogether.eu/lt/
mailto:info@diversitygroup.lt
http://www.diversitygroup.lt/
http://www.developtogether.eu/
mailto:info@developtogeter.eu

