
"TREE" projektas: mokytojų mokymai "Žiedinės ekonomikos koncepcija, ekologinio
sąmoningumo ir tvaraus vystymosi temų integravimas į mokymo turinį"

Mokymai internetu:
Sausio 16d., 14:00-16:30
Sausio 17d., 14:00-16:30
Sausio 18d., 14:00-16:30

treeproject.eu
facebook.com/TREE.project.for.teaching.circular.economy

REGISTRACIJA iki 2023 m. sausio 14d.

 

Dalyviams bus išduodami kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai

Kviečiame mokytojus ir kitus suinteresuotus asmenis į mokymus, kurie vyks internetu.
Mokymų metu kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, ekologinį sąmoningumą ir tvarų
vystymąsi bei šių temų integravimą į mokymo planą.
Mokymų metu apžvelgsime švietimo tvariam vystymuisi situaciją, iššūkius, gerąją praktiką.
"TREE" projekto partneriai pasidalins žiniomis apie žaliuosius įgūdžius, ateities darbo
rinkos tendencijas bei pademonstruos sukurtus mokymo/si išteklius - pamokas ir
praktines veiklas, kurias galima pritaikyti profesinio ugdymo procese.

linkedin.com/showcase/tree-project
instagram.com/tree_euproject

Registracijos nuoroda >>

Mokymai dalyviams yra nemokami, įgyvendinami organizuojant Erasmus+ projektą "Mikro ir projektinio mokymo 
metodais grįstas žiedinės ekonomikos ir ekologinio sąmoningumo kursas, skirtas profesinio rengimo institucijoms (TREE)"
Projekto numeris: 2021-1-LT01-KA220-VET-000034724

Mokymus organizuoja VšĮ "eMundus" ir Kėdainių profesinio rengimo centras. 
Prisijungimo nuorodą atsiųsime likus 1 dienai iki mokymų, el. paštu, kuriuo užsiregistruosite.
Mokymų organizatoriai pasilieka teisę, esant poreikiui, keisti programą.

https://treeproject.eu/
https://www.facebook.com/TREE.project.for.teaching.circular.economy
https://www.linkedin.com/showcase/tree-project/
https://www.instagram.com/tree_euproject/
https://forms.gle/aDHM5g5WpswZuCiC7


14.00 – 14.10 Mokymų dienotvarkė,  tikslų uždavinių pristatymas  
Vida Drąsutė (VšĮ "eMundus")

14.10 – 14.30 TREE projekto tikslų, veiklų, rezultatų pristatymas 
Edita Rudminaitė (VšĮ "eMundus")

14.30 – 15.00 Švietimas tvariam vystymuisi: įvadas, pavyzdžiai, geroji praktika
Dalia Sapronienė (Kėdainių profesinio rengimo centras)

15.00 – 15.20 Interaktyvi pamoka "Klimato kaita", refleksija

15.20 – 15.40 Interaktyvi pamoka "Tvarumo koncepcija", refleksija

15.40 – 16.00 Interaktyvi pamoka "Žiedinė ekonomika", refleksija

16.00 – 16.30 Diskusija

14.00 – 14.30 Tvarumas: iššūkiai ir galimybės Europos Sąjungoje
Domantas Tracevičius (VšĮ "Žiedinė ekonomika")

14.30 – 15.00 Žaliųjų įgūdžių apibrėžimas TREE projekte
Rusnė Feiferienė  (Kėdainių profesinio rengimo centras)

15.00 – 15.30
Ar profesinis mokymas gali prisidėti prie žiedinės ekonomikos plėtros
Lietuvoje?
Vaida Sinkevičienė (Panevėžio mokymo centras)

15.30 – 16.00 Interaktyvi pamoka "Žalieji įgūdžiai ir galimybės įsidarbinti", refleksija

16.00 – 16.30 Diskusija

14.00 – 14.30 Projektinio mokymo metodais grįstas tvaraus vystymosi mokymas:
Živilė Navikienė (S.A.F.E projects)

14.30 – 15.00 Mikro-mokymosi metodika tvaraus vystymosi švietimo procese
Živilė Navikienė (S.A.F.E projects)

15.00 – 15.30 Pamokų ir praktinių veiklų modeliai (templates)
Žilvinas Kapočius (Kėdainių profesinio rengimo centras)

15.30 – 16.00
Pamokų ir praktinių veiklų temų apžvalga
Alma Valonienė (Kėdainių profesinio rengimo centras)

16.00 – 16.30 Diskusija: pamokų ir praktinių veiklų temų ir modelių  pritaikymas
praktiškai

Įvadas į mokymus: sausio 16d., 14:00 – 16:30 Žalieji įgūdžiai ir darbo rinkos tendencijos ateityje: sausio 17d., 14:00 – 16:30

TREE mokymų kursas: mikro ir projektinio mokymo metodai, pamokų ir
praktinių veiklų apžvalga: sausio 18d., 14:00 – 16:30

treeproject.eu

https://treeproject.eu/

