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Suteikti žinių ir įgūdžių būsimiesiems
pedagogams apie mokymosi
sutrikimus.
Suteikti žinių būsimiesiems
pedagogams apie mokymosi
sutrikimų turinčių mokinių
mokymo(si) aplinką. 
Suteikti žinių būsimiesiems
pedagogams kaip panaudoti
technologijas ugdant mokymosi
sutrikimus turinčius mokinius.
Tobulinti būsimųjų pedagogų
įgūdžius panaudoti šiuolaikines
technologijas mokymo(si) procese.

Pedagogai
Pedagogų rengėjai
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Partneriai 



2020 m. gruodžio 15 d. įvyko pirmasis projekto E-DYS-LEARN
– Būsimųjų pradinės mokyklos pedagogų kompetencijų apie
mokymosi sutrikimus tobulinimas partnerių nuotolinis
susitikimas. Susitikimo metu, partneriai pristatė savo
organizacijas, partnerių atstovai supažindino su projekto
rezultatų įgyvendinimo planais, buvo aptarti projekto valdymo
ir sklaidos klausimai. 
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Mokymo vadovas skirtas suteikti žinių
būsimiesiems pradinės mokyklos pedagogams
apie skaitmeninių technologijų panaudojimą
ugdant mokymosi sutrikimus turinčius vaikus. 

Pirma mokymo vadovo dalis skirta supažindinti su
mokymosi sutrikimų klasifikacijomis, dažniausiai
pasitaikančiais  mokymosi sutrikimais, jų
priežastimis ir požymiais.   

IO1 - MOKYMO VADOVAS APIE

MOKYMOSI SUTRIKIMUS IR

SKAITMENINES

KOMPETENCIJAS

 

Antra mokymo vadovo dalis skirta suteikti
informacijos kaip šiuolaikinės skaitmeninės
technologijos gali būti panaudotos ugdant
mokymosi sutrikimus turinčius vaikus.
https://edyslearn.com/Start/Outputs

https://edyslearn.com/Start/Outputs
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Mokymo vadovo vertimas į nacionalines
projekto partnerių kalbas
E-mokymosi platformos įgyvendinimas
Pedagogų mokymas numatomas 2022 m.
gegužės mėn. Turkijoje.

TOLIMESNI

ŽINGSNIAI

Siekiant projekto tikslų, pagrindinis projekto laukiamas rezultatas yra suteikti būsimiesiems pradinių
klasių pedagogams žinių apie mokymosi sutrikimus ir kaip praturtinti mokymo(si) procesą panaudojant
technologines bei pedagogines žinias. 

Dalyvaudami projekto veiklose, būsimieji pradinių klasių pedagogai žinos:
- kas yra mokymosi sutrikimai,
- kokios priežastys sąlygoja mokymosi sutrikimus,
- mokymosi sutrikimus turinčių mokinių charakteristikas,
- ankstyvo mokymosi sutrikimų atpažinimo svarbą,
- kaip motyvuoti mokymosi sutrikimus turinčius mokinius mokytis,
- kaip kurti skaitmeninį mokymo(si) turinį mokymosi sutrikimų turintiems mokiniams ugdyti.

LAUKIAMI PROJEKTO REZULTATAI

NUOTOLINIS

SUSITIKIMAS 

2021-04-13

NUOTOLINIS

SUSITIKIMAS

 2021-01-28

Susitikimo metu partneriai pristatė pirmąsias
mokymo vadovo dalių versijas. Susitikime pateikti
pasiūlymai projekto internetiniam puslapiui
patobulinti ir preliminari informacija apie e-
mokymosi kurso-platformos rengimą.  

Antrame nuotoliniame susitikime buvo aptarta
mokymo vadovo struktūra, kiekvienas partneris
pristatė savo dalies turinį ir temas. Susitikimo
metu buvo išrinktas projekto logotipas ir aptarta
projekto internetinio puslapio versija.
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